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The purposes of this research of pretest – posttest design were to :
1) study the fundamental data for the development of communicative reading and
writing skill Exercises, 2) develop and assess the efficiency of exercises to meet the
efficiency criterion of 75 / 75, 3) implement the Communicative Reading and Writing
Skill Exercises and 4) evaluate and improve the Communicative Reading and Writing
Skill Exercises. The samples consisted of 30 students of the ninth grade students
studying during the second semester in the academic year 2007 of Wat
Chaichumpolchanasongkram School. The duration of the research implementation
covered 20 hours.
The instruments used to collect data were 1) questionnaires surveying
need 2) interview forms 3) questionnaires inquiring about opinions 4) communicative
reading and writing skill exercises 5) an achievement test, and 6) a questionnaire
inquiring students’ opinions about the communicative reading and writing skill
exercises. The data were analyzed by the statistical means, standard deviation,
t-test dependent and content analysis.
The results of this research were : 1) The students and personnel
involved revealed the need for the development of drill exercises with varieties of
formats, interesting contents of local information and beautiful illustrations. 2) The
communicative English reading and writing skills exercises consisted of a preface,
exercise directions for the teachers and the students, lesson plans, objectives of
each exercise, pretests and posttests. Five topics of practice units are
1. Wat
Chaichumpolchanasongkram, 2. The JEATH War Museum, 3. The Kanchanaburi War
Cemetery,
4. The Bridge Over The River Kwae and 5. The Old City Gate . The
efficiency of the reading and writing skill exercises met the criterion of 77.03 / 78.14.
3) The result of the implementation of the reading and writing exercises that the
students were enthusiastic to : read the important places, use the dictionary, work in
group and enjoy using local information to communicate with the others confidently.
4) The students’ learning pretests and posttests outcome in reading and writing skills
exercise was found significantly different at 0 .05 . 5) The ninth grade students
revealed their positive opinions about the reading and writing exercises at the
average level whereas, students knowledge of places was found higher in regarding
to the aspect of content ; students were found more responsible for their own
affairs and their groups’ and were more skillful in reading and writing English in
regarding to the aspect of profit, Students were found capable to participate in
group work effectively and to accept their peers’ ideas in regarding to the aspect of
activity participation.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึ ก ษาเป น สิ่ ง สํ า คั ญ และจํ า เป น อย า งมากสํ า หรั บ คนไทยในป จ จุ บั น
ความเจริญกาวหนาของโลกยุคโลกาภิวัฒนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการตาง ๆ ทั้งทางดาน
สารสนเทศ ดานวิทยาศาสตร ยอมมีผลกระทบตอสังคมไทยเปนอยางมาก เพื่อที่จะพัฒนาประเทศ
ใหทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแลวนั้น คนในชาติตองมี “การศึกษา” เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพในด า นความคิ ด ค น นํ า ความรู ม าใช แ ละด า นเทคโนโลยี ต า ง ๆ ที่ มี ก ารพั ฒ นา
ตลอดเวลาพรอมสรางคุณธรรมในตัวเอง ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ความวา “การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู
ความคิ ด ความประพฤติ แ ละคุ ณ ธรรมของบุ ค คล เพื่ อ ให เ ป น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ก็ยอมทําไดสะดวก ราบรื่น ไดผลที่แนนอนรวดเร็ว”
( กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 17 ) ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต
2540 : 1, อางถึงใน สุเทพ อวมเจริญ 2547 : 4) กลาววา “การพัฒนาคนก็คือ การศึกษา”
ประเทศชาติจะรุงเรืองมั่นคงดวยการพัฒนาคน ซึ่งจะทําใหคนเปนคนดีมีความสุขและมีคุณภาพ
สามารถดําเนินชีวิตดวยปญญาในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
ของโลก ในยุคขอมูลขาวสาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากทั่วโลก พรอมวัฒนธรรมจาก
ตะวันตกที่เขามาในประเทศไทยอยางมากมาย ดังนั้นการศึกษาใหกับคนไทยมีคุณภาพและตอเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยเปดโอกาสใหคนไทยทุกคนทุกวัยไดรับการศึกษาทั้งภายในโรงเรียน การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ที่ไดรับจากครู โรงเรียน
สื่อ สิ่งพิมพตาง ๆ อินเทอรเน็ต ซึ่งทั้งหมดเปนสื่อที่สามารถพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพ โดยการสังเคราะหขอมูลขาวสารที่ไดรับอยางมีวิจารณญาณใหเกิดประโยชนแกตนเองมาก
ที่สุด เพื่อนําความรู ความสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศชาติตอไป จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ปจจุบันมีผลกระทบตอสังคมไทยอยางมาก
คนในประเทศจึงจําเปนที่จะตองไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อเรงพัฒนาปรับเปลี่ยนคนไทยให
มีศั ก ยภาพมาเพื่ อ สามารถดํ า รงชี วิ ต อย า งมี ค วามสุข อยู ใ นสัง คมโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงทั้ง ในด า น
1

2
เศรษฐกิจที่มีการแขงขันตลอดเวลา การศึกษาตองพัฒนาไปอยางรวดเร็วอยางมีคุณภาพ โดย
กําหนดใหธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดบทบัญญัติที่เปนแนวนโยบาย การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไว
ชัดเจน ที่จําเปนตองใชกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเขาดําเนินการ เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ไดรวดเร็วจริงจังโดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 8 (2545 – 2549) กําหนดใหจัดการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนและสังคมให
เปนบุคคลแหงการเรียนรูและสังคมแหงการจัดการศึกษาตองเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนไป หลักสูตรกระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนตองมีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร เนื้อหาใหเปนสากล กระบวนการเรียนการสอนตองสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
โดยจัดกิจกรรมที่เนนการปฏิบัติจริง สามารถเรียนรูไดดวยตนเองหลักสูตรควรมีลักษณะกวาง
ยืดหยุนและมีความเปนสากลทัดเทียมมาตรฐานโลก ดานเนื้อหาสาระตองสัมพันธเกี่ยวของกับการ
เรียนรูในปจจุบันและอนาคต โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหา
การจั ด การเรี ย นรู ค วรจั ด เนื้ อ หาสาระให นั ก เรีย นศึ ก ษาวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ศิ ล ปะ แหล ง เรี ย นรู โ ดยสร า งความตระหนั ก จิ ต สํ า นึ ก รั ก ท อ งถิ่ น อนุ รั ก ษ
บํารุงรักษาทรัพยากรในทองถิ่น โดยใชประโยชนจากทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางมี
สมดุล ยั่งยืนและสรางความภูมิใจในทองถิ่นของตน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 9 (2545 – 2549 ) ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาไววา การศึกษาสรางชาติ สรางคน
และสรางงาน กําหนดใหจัดระบบและโครงสรางทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เปนประโยชนตอ
ประชาชน เน น การจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต ระดับปฐมวั ย จนถึ งอุด มศึก ษา และขยายโอกาสทาง
การศึ ก ษาออกไปในยั ง ชนบทที่ อ ยู ห า งไกลให ไ ด รั บ การศึ ก ษาอย า งทั่ ว ถึ ง โดยพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและสรางเครือขายสารสนเทศทางการศึกษาทั่วประเทศ ดังนั้นการศึกษา
จึงเปนเครื่องมือที่มุงเนน การพัฒนาคนใหเปนคนดี เกง และมีความสุข มุงสรางสังคมที่เข็มแข็ง
และมีดุลยภาพ 3 ดาน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สังคมสมานฉันทและ
เอื้ออาทรตอกันสงผลถึง การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศ
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่สําคัญภาษาหนึ่ง ที่ใชเพื่อการสื่อสารติดตอกับประเทศ
ตางๆ ทั่วโลกในปจจุบัน ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญตอคนไทยโดยเฉพาะในดานการศึกษา
เทานั้นจะมีผลตอไปยังการประกอบอาชีพและสื่อสารกับสังคมโลก รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกลาว จึงบัญญัติภาษาอังกฤษไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 กําหนดใหมีสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศใหเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาใหคนไทยมีความรูความเขาใจ
สามารถเลือกสรรสารสนเทศมาใชประโยชนในการพัฒนาความคิดของตนเอง ของครอบครัว
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ของชุมชนและของประเทศในที่สุด สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะ
ตามสภาพจริงเพื่อการสื่อสาร การจัดกิจกรรมที่เนนทักษะการสื่อสารเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยาง
ยิ่ง เสมือนเปนหัวใจของการเรียนการสอน เพราะการจัดกิจกรรมเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน
มากขึ้นและเปนการสรางสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรี ยนรู สรางความสัมพัน ธแ ละความ
รวมมือกันระหวางผูเรียนกับครูผูสอน ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันสามารถนําไปใชจริงในชีวิตประจําวันของตนเองเพื่อใหเกิดการเรียนรูและใชภาษา
ในการเขาสูสังคมและเขาใจวัฒนธรรมทางภาษา (Social Cultural Function) และสามารถสื่อ
ความหมายไดอยางถูกตองตามหลักภาษา (Cognitive Linguistic Function) ซึ่ง กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ(2545 : 2) กลาววาการจัดการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมใหหลากหลาย
ทั้งการฝกทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูจักวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูกัน
ไปสูการเปนผูเรียนที่พึ่งตนเองได (Learner Independent) และสามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนควรเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเนน
กระบวนการสอนคิดอยางมีระบบ มีเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาดวยตนเอง
รูจักการทํางานเปนหมูคณะตามระบอบประชาธิปไตย และทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ในปจจุบันดวย
จากความสําคัญของภาษาอังกฤษตามกําหนดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2544 จึงทําใหโรงเรียนทุกโรงเรียนเนนการเรียนการสอนทางดานภาษาอังกฤษเปนอยางมากบาง
โรงเรียนเปดสอนภาษาอังกฤษตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาและจางครูสอนภาษาอังกฤษที่เปน
เจ า ของภาษามาสอนนั ก เรี ย น ซึ่ ง ได รั บ ความนิ ย มจากนั ก เรี ย นและผู ป กครองเป น อย า งมาก
โดยมุงเนน การเรียนทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง พูด อานและเขียน เพื่อเปนการสรางพื้นฐานที่ดีและ
ทักษะใน การใชภาษาใหกับนักเรียนไทย สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง
(อารีย วาศนอํานวย2545 : 4) โดยใชสื่อจากสิ่งพิมพ หนังสือ ตําราเรียน วารสาร เอกสารแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยวหรือสิ่งที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวันในการสอนใหแกนักเรียน ซึ่งโรงเรียน
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามไดกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน โดยจัดการศึกษาใหแกเด็กทุก
คนมีโอกาสเขาเรียนตั้งแตกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม
ภายในโรงเรียน ใหสะอาดนาอยู นักเรียนมีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรู
เนนความสามารถ เพื่ อการสื่อสาร มีคุณ ธรรม จริย ธรรม คานิย มที่ดี และชุมชนมีสวนรว ม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนซึ่งมีความคาดหวังวาผูเรียนจะใชทักษะทางดานภาษาทั้ง 4 ทักษะ
และสามารถแสวงหาความรูจากภายนอกโรงเรียนและนําไปใชในชีวิตประจําวัน ชุมชน และสังคม
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสภาพสังคมปจจุบันนักเรียนจะตองเรียนรูและใชทักษะการฟง
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พูด อานและเขียนตลอดเวลาตลอดวัน แตทักษะที่ใชมากที่สุดและสําคัญที่สุด คือทักษะการอาน
ตามคํากลาวของ แฮริสและซิเพย (Harris and Sipay 1972 : 2) เชื่อวาการอานเปนปจจัยสําคัญที่
ทํ า ให ผู อ า นได รั บ ความรู แ ละแนวความคิ ด ซึ่ ง ประกอบกั น เป น ประสบการณ ที่ จ ะนํ า ไปใช ใ น
การแกปญหา และปรับตัวอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
ทําใหเราขวนขวายศึกษาหาความรูและปรับปรุงตนเองใหทันกับความกวางหนาตาง ๆ การที่จะ
ทําใหดีที่สุด คือ การอาน และดูบิน (Dubin 1952 : 14) กลาววา การอานเปนเครื่องมือคนควา
ความรูตาง ๆ นักเรียนที่มีความสามารถทางการอาน สวนใหญจะประสบความสําเร็จในการเรียน
เพราะเมื่อเขาใจเรื่องที่อาน ก็สามารถนําความรูความคิดเห็นและประสบการณที่ไดรับจากการอาน
มาดัดแปลงใหเกิดประโยชนในการศึกษาในชีวิตประจําวัน และไวน (White 1981 : 89, อางถึงใน
กันตรัตน ชื่นชมนอย 2546 : 2) กลาววา การอานเปนทักษะที่จําเปน และใชมากกวาทักษะอื่น
ในชีวิตประจําวัน และวิสาข จัติวัตร (2528 ก : 41)ใหความคิดเห็นไววา ในบรรดาทักษะ
ภาษาอั ง กฤษประกอบด ว ยการฟ ง พูด อ า น เขี ย นนั้ น ทัก ษะที่มีค วามจํ า เป น ที่สุด คื อ ทั ก ษะ
การอาน ซึ่งตองใชในชีวิตประจําวัน เชน การอานปายโฆษณา ฉลากยา ซึ่งการอานเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ความตองการในการใชภาษาอังกฤษของ
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ พบวาทักษะที่หนวยงานจําเปนตองใชมากที่สุดคือ ทักษะ
การอาน (นิภา สนสอาดจิต 2533 : 265) ซึ่งสอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี (2545 : 179) กลาววา
ทักษะการอานมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งทักษะหนึ่ง เพราะความเขาใจมีความสัมพันธกับ
การเรียนรูในระดับสูงขึ้น นอกจากนี้พบวา สมรรถนะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ ประ ถมศึกษาแหงชาติ
อยูในเกณฑคอนขางออนและออนมากตามลําดับ (กรมวิชาการ 2539 : 36) ถึงแมวาจะไดมี
การพัฒนาแนวการเรียนการสอนโดยมี การเปลี่ยนแปลงไดดานจุดประสงคของหลักสูตร นําเอา
แนวการสอนเพื่อการอานมาใชแตยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร นักเรียนไมสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได (สุดสายใจ ชาญณรงค 2540 : 2)
นอกจากปญหาทางดานการอานแลวพบวานักเรียนจํานวนมากมีปญหาดานการเขียน
มากมาย จากคํากลาวของ ฮีทตันและเอลิ ( Heaton 1977 : 138, Ali 1998 : 38, อางถึงใน
รุงวนา สุดจิตต 2545 : 4 ) ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ไดรับความสนใจนอยกวาทักษะอื่นเพราะ
ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ยากและซับซอนที่สุดในการเรียนรูภาษาทั้ง 4 ทักษะ และโจนี
( Jones 1998 : 378, อางถึงใน บํารุง โตรัตน 2535 : 60 ) กลาววาการเขียนเปนทักษะที่มักกอ
ปญหากับผูสอนและผูเรียนมากที่สุด สําหรับผูสอนนั้นนอกจากเปนทักษะที่สอนยากแลวการตรวจ
งานหลังการสอนเปนภาระหนักอยางยิ่ง โดยเฉพาะหากตองสอนผูเรียนจํานวนมาก สวนความคิด

5
เห็นของ จิง ( Jing 1998 : 29-30 , อางถึงใน รุงวนา สุดจิตต 2545 : 4 ) กลาววาปญหาที่ใหญที่สุด
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นในการเขี ย นภาษาอั ง กฤษคื อ นั ก เรี ย นไม อ ยากเขี ย น หรื อ เขี ย นได น อ ยเกิ น ไป
เนื่องจากขาดความรูทั้งทางดานภาษาและเนื้อหาที่จะเขียน ทั้งนี้การสอนการเขียนในชั้นเรียนสวน
ใหญครูควบคุมการเขียนของนักเรียนมากเกินไป การเขียนเนนทางดานรูปแบบมากกวาการสื่อ
ความหมาย การเขียนแยกออกจากทักษะอื่นและนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนหรือครูในขณะที่
เขียนนอยมาก นอกจากนี้ วิสาข จัติวัตร ( 2543 : 1 ) ปญหาที่พบในปจจุบัน คือ นักเรียนจํานวน
มากมีปญหาทางการอานและการเขียน ในการใชภาษาอังกฤษเนนหนักที่ทักษะการอาน แตผล
การสอนอานยังไมเปนที่นาพอใจ และจากผลการวิจัยของ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย ( 2544 : 70 )
กลาววา นักเรียนที่มีปญหาทางการอานมักจะมีปญหาในการเขียนดวย นอกจากนี้ วิจิตตรา นรสิงห
( 2540 : 25 – 26, อางถึงใน เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย 2547 : 2 ) กลาววา การอานเปนพฤติกรรม
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางสมองและกระบวนการคิดที่สัมพันธกับความรูทางภาษา ผูอาน
พยายามถอดความหมายของภาษาเขียน โดยใชความรูทางภาษาในการตีความ การคาดเดา และใช
เป น แนวทางค น หาความรู ค วามคิ ด ของผู เ ขี ย นและการเขี ย นก็ เ ป น กระบวนการทางความคิ ด
เพื่อถายทอดความรูและความคิดออกมาเปนภาษาเขียน การอานกับการเขียนจึงมีความสัมพันธกัน
อย า งใกล ชิ ด เพราะผู อ า นและผู เ ขี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั น โดยผ า นการเขี ย น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
บันลือ พฤกษะวัน (2535 : 87) กลาววา ความกาวหนาในการเขียนของนักเรียนตองอาศัย
กระบวนการสอนอา นที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ และตอ งอาศัย การจั ด กระบวนการเรี ยนการสอนอา น
ที่ถูกวิธี
ในการเรียนรูภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมที่เนนทักษะเพื่อการสื่อสารเปนสิ่งสําคัญและ
จําเปน เพราะการจัดกิจกรรมจะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น เมื่อผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม
ทําใหผูเรียนเห็นวาการเรียนรูภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง (กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมวิชาการ 2546 : 2) ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดหลักสูตรเปนตัวกําหนด
แนวทางการจัดกิจกรรม เลือกใชสื่อการสอนใหเหมาะสมกับจุดประสงคและเนื้อหาสาระ ดังเชน
กาญจนา คุณารักษ ( 2525 : 132 ) กลาวไววา การเรียนการสอนจะไดผลเพียงใด ความสําเร็จ
ประการหนึ่ง ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะ
ประสบความสําเร็จนั้น สวนใหญมาจากการเลือกใชสื่อการเรียนการสอนไดเหมาะสม สื่อการ
เรี ย นการสอนจะช ว ยให ผู เ รี ย นเข า ใจเนื้อ หาวิ ช าได ง าย และบรรลุจุ ด หมายได ร วดเร็ ว ขึ้ น ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของ แคมป (Kemp 1985 : 133-134 , อางถึงใน ไชยยศ เรืองสุวรรณ 2533 :
90 ) กลาววา การจัดการเรียน การสอนสวนใหญประสบความสําเร็จดวยการใชสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะสื่อชวยในการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอบรมทั้งหลาย
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บรรลุ จุ ด มุ ง หมายได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง นโยบายของรั ฐ บาล และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ไดกําหนดไววา ในป พ.ศ. 2550 การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะหของประเทศไทยตองกาวไปสูความเปนเลิศ
มี ม าตรฐานเท า เที ย มกั บ นานาชาติ ป จ จั ย ที่ จ ะทํ า ให น โยบายของรั ฐ บาลและนโยบาย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไปสู เ ป า หมายได คื อ ครูผู ส อน ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ อารี ย
วาศนอํานวย (2545 : 123 ) กลาววา การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา การใชแบบฝกนักเรียนใหความสนใจและชอบกิจกรรม
มีความตั้งใจเรียนมากขึ้นและเกิดความเขาใจในบทเรียนดีขึ้น ดังนั้นครูผูสอนควรมีการพัฒนาสื่อ
เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจ และเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ เพื่อการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันของตนเองได
นอกจากนี้จากการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของหลายหนวยงาน พบวาเยาวชน
ไทยตั้งแตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑ ตอง
ไดรับการปรับปรุง ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 27-28, 39 ) ซึ่งสอดคลอง
กับคํากลาวของ ศรีสุวรรณ วิวิธเทศ ( 2546 : 6 ) วาสาเหตุที่ทําใหการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ไมประสบความสําเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเปาหมาย โดยเฉพาะ
ทักษะการอาน และการเขียน เกิดจากวิธีการสอนแบบเดิม คือ การสอนแบบปกติหรือการสอนตาม
คูมือครูของกรมวิชาการ โดยการสอนแบบบรรยาย ตอบคําถามระหวางครูกับนักเรียนและทํา
แบบฝกหัด ผูเรียนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ไมสามารถนําไปใชไดจริง
ผลการวิจัย ธิดารัก ดาบพลออน ( 2542 : 2 ) พบวานักเรียนอานภาษาอังกฤษแลวไมเขาใจ
ความหมายของคําศัพทจะเปดพจนานุกรมและเขียนความเปนภาษาไทยแปลตรงตัวก็ยังไมเขาใจ
ความหมายในเรื่องที่อาน นอกจากนี้ วารุณี สิงหประสาทพร ( 2544 : 3 ) สรุปจากความรูและ
ประสบการณสอนโดยการที่ครูผูสอนนําสถานการณที่อยูในสภาพแวดลอมตามความเปนจริงของ
ผูเรียนมาสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง รูกลวิธีแกปญหาตาง ๆ และนําไปใชไดอยาง
เหมาะสม จากสาเหตุปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนจึงควรไดรับการแกไข ดวยวิธีการ
สอนและการพัฒนาแบบฝกที่มีเนื้อหาจากเหตุการณที่อยูใกลตัวนักเรียน นาสนใจภายในทองถิ่น
ของตน โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนโรงเรียนที่
จัดการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาภาษาอังกฤษดวย พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ในปการศึกษา 2546 ชั้น
มัธยมศึกษา ปที่ 3 จํานวน 68 คน นักเรียนที่ตองปรับปรุง 4 คน และพอใช 64 คน คะแนนเฉลี่ย
18.07 และในปการศึกษา 2547 นักเรียนที่ตองปรับปรุง 55 คนและพอใช 39 คน ปการศึกษา
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2548 นักเรียนที่ตองปรับปรุง 63 คนและพอใช 12 คน แสดงใหเห็นวาทักษะทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ํา มีปญหาอยางตอเนื่อง และจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลการเรียนต่ําใน 4 ทักษะ คือฟง พูด อานและเขียน
สอดคลองกับผลการสัมภาษณครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นภายในโรงเรียน สรุปไดวา
นักเรียนทุกชวงชั้นควรไดรับการแกไขการเรียนทั้ง 4 ทักษะ แตทักษะที่ควรไดรับการแกไขกอน คือ
ทักษะการอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวเพราะเปน
ทักษะที่สําคัญตอการเรียนในระดับสูง และครูมีความแนะวาสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนต่ํา คือ วิธีการสอนของครูควรเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนโดยใหนักเรียนมีสวนรวม
ในกิจกรรม และเนนการฝกทักษะเพื่อการสื่อสาร ทั้งนี้เพราะโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม มีพิพิธภัณฑที่สําคัญทางประวัติศาสตร คือ พิพิธภัณฑอักษะและเชลยศึกในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีนักทองเที่ยวตางชาติมาเที่ยวอยูเปนประจํา นักเรียนสามารถไปฝกการ
ใชภาษาอังกฤษกับนักทองเที่ยวไดดวย นอกจากนี้ครูควรใชสื่อประกอบการสอน คอยดูแลการ
เรียนรู ความเขาใจและการฝกปฏิบัติทางภาษา เพื่อใหเกิดทักษะและมีการติดตามตรวจสอบผลการ
เรียนการสอนดวย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุงเนนการสอนโดยใหนักเรียนได
เรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน วิธีการสอนนี้เปนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความรับผิดชอบ
ตอตนเองและเพื่อนรวมทั้งทักษะทางสังคมและความสามารถดานการคิดในระดับตาง ๆ ดวย (วัชรา
เลาเรียนดี 2545 : 177 ) ดังนั้นเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือกันทุกเทคนิคที่จะนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดรวมกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุผลสําเร็จตาม
จุดมุงหมายเปนการจัดการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ( วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 165 )
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง การใชสื่อการเรียนการสอนที่มี
เนื้อหาที่นักเรียนคุนเคยจะทําใหนักเรียนทําความเขาใจเนื้อหาที่ไมคุนเคย นอกจากนี้การใชเนื้อหาที่
นักเรียนคุนเคยจะทําใหนักเรียนไดประโยชนหลายดาน และสามารถใชภาษาบอกเรื่องราวที่อยูใกล
ตัวได เชน เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวนักเรียนเอง คานิยมและความเชื่อในสังคมที่นักเรียน
อาศัยอยู ซึ่งทั้งหมดนี้จะเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนภาษาที่สองแกนักเรียน และนักเรียนยังได
เรียนรูจุดมุงหมายของการเรียนภาษาที่สองเพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร ซึ่งจะทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูภาษาที่สองไดงายขึ้น ( Post and Rathet 1996 :12, อางถึงใน เครือวัลย
จตุพรพูนทรัพย 2547 : 2 ) นอกจากนี้ บรอค ( Brock 1990 : 23 ) กลาววาการจัดเนื้อหาที่นักเรียน
สนใจและเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของตนเองเปนวิธีหนึ่งที่สามารถแกปญหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได เพราะมีเนื้อหา ตัวละคร สถานที่ สถานการณและประวัติศาสตรที่
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นักเรียนคุนเคย และเนส ( Ness 1997 : 49, อางถึงในเครือวัลย จตุพรพูนทรัพย 2547 : 2 ) พบวา
ปญหาที่ครูผูสอนภาษาอังกฤษในตางประเทศพบมากก็คือ การขาดสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวของกับทองถิ่นตามความสนใจของผูเรียน เขาจึงเสนอวิธีการแกปญหาโดยการนําสื่อ เชน
เอกสารประชาสั มพัน ธ การท อ งเที่ย วหรือแผนที่ ของทองถิ่น นั้น ๆ มาใชในการเรียนการสอน
เพื่อใหนักเรียนไดสัมผัสเนื้อหาที่คุนเคยเปนภาษาอังกฤษที่ไมยากนัก ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ
กันตรัตน ชื่นชมนอย (2545 : 55 ) การเลือกเอกสารจริงประเภทสื่อสิ่งพิมพมาใชในการสอนควร
เลือกบทความหรือบทอานที่พบเห็นในชีวิตจริง ทันตอเหตุการณ มีระดับความยากงายของภาษา
เหมาะสมกับระดับผูเรียนพรอมสอดแทรกวัฒนธรรมของเจาของภาษา และดรุณี เรือนใจมั่น
( 2543 : บทคัดยอ ) ผลการวิจัยไดแก แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นจากเอกสารจริง
มีสวนชวยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอานของนักเรียน เพราะขอความและเนื้อหาที่นํามาจาก
เอกสารจริง
มีความหลากหลายทันสมัย ทันตอเหตุการณ เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันชวยให
ผูเรียน ไดมีโอกาสพัฒนาสมรรถวิสัยในการสื่อสารดวย ดังนั้นการสรางสื่อการสอนโดยใชเอกสาร
จริงหรือขอมูลในทองถิ่นเปนสื่อที่อยูใกลตัวนักเรียนมากที่สุด และสามารถพัฒนาการอานและ
การเขียนของนักเรียนไดเปนอยางดี
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สนับสนุนและใหความสําคัญกับการนํา
ขอมูลทองถิ่น ภู มิป ญญาทองถิ่นในชุมชนนั้นมาทํา เปนหลัก สูตรของโรงเรีย นใช ในการเรีย น
การสอนใหกับนักเรียน เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเองและเกิดความหวงแหน
และอนุรักษทองถิ่นของตนเอง รวมถึงการจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความสามารถความถนัด
ของผู เ รี ย นซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางและสาระหลั ก ของกลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ ทั้ง 4 สาระและมาตรฐานการเรียนรูพื้นฐาน 8 มาตรฐาน เปนกรอบ และ
แนวทางในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ป น ไปตามจุ ด หมายของหลั ก สู ต ร
( กระทรวงศึกษาธิการ 2544 ก : คํานํา -8 ) ผูวิจัยสนใจพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี โดยเลือกเนื้อหาจากสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตร และสถานที่ทองเที่ยวที่นักเรียนรูจักเพื่อใหนักเรียนเรียนรูประวัติความเปนมา
และควรดูแลรักษาสิ่งของทางประวัติศาสตรหรือสถานที่สําคัญใหคงไวเพื่อเกิดความภาคภูมิใจ
ในทองถิ่นของตน
จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรทางการทองเที่ยว
หลากหลาย เปนจังหวัดชายแดนติดตอกับประเทศพมา อยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 125 กิโลเมตร มีพื้นที่ ใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมาและ
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เชียงใหม ภูมิประเทศสวนใหญเปนปาเขา ทั้งปาโปรงและปาดงดิบ มีแมน้ําสําคัญสองสาย คือ
แมน้ําแควใหญและแมน้ําแควนอย ซึ่งไหลมาบรรจบที่ตัวเมืองกาญจนบุรี เปนตนกําเนิดของแมน้ํา
แมกลอง และแหลงกอเกิดอารยธรรม สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ธรรมชาติ วัฒนธรรม
และสถานที่นาสนใจอื่น ๆ (หอการคาจังหวัดกาญจนบุรี 2546 : 6) คําขวัญประจําจังหวัดกาญจนบุรี
คือ แควนโบราณ ดานเจดีย มณีเมืองกาญจน สะพานขามแมน้ําแคว แหลงแรน้ําตก ซึ่งแสดงให
เห็นวา จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรหลายแหงที่กลายเปนแหลงทองเที่ยว
สําคัญในจังหวัดที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและชาวตางประเทศมาเยี่ยมชม ไดแก ปราสาท
เมืองสิงหที่สรางในสมัยทราวดี สะพานขามแมน้ําแคว ที่สรางโดยเชลยศึกตางชาติเปนที่รูจักไป
ทั่วโลก สุสานสหประชาชาติหรือสุสานดอนรักเปนที่ฝงศพของเชลยศึกในสงครามโลกครั้งที่ 2
ดานเจดียสามองคที่อําเภอสังขละบุรี ติดชายแดนพมาที่มีเฟอรนิเจอรไมขายในราคาถูก พลอยที่ขึ้น
ชื่อในจังหวัดไดแก พลอยสีน้ําเงินและนิลสีดําที่มีที่เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้น้ําตกเอราวัณ
เป น น้ํ า ตกที่ ส วยงามมาก นั ก ท อ งเที่ ย วทุ ก คนต อ งมาเยี่ ย มชม จากสถานที่ สํ า คั ญ เหล า นี้
ทําใหนักทองเที่ยวทั้งคนไทย และตางชาติมาทองเที่ยวมากขึ้นทุกป และนํารายไดเขาจังหวัด
มากเปนอันดับหนึ่ง
จากปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษต่ํา และนักเรียนไมสามารถใช
ทักษะทั้ง 4 โดยเฉพาะ ทักษะการอานและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากจุดมุงหมาย
การเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุมสาระภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 1) ภาษา
เพื่อการสื่อสาร นักเรียนไดรับเรียนรูแลวสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชทักษะทั้ง
4 คือการฟง พูด อานและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) ภาษาและวัฒนธรรม มีความเขาใจ
ระหว า งภาษาและวั ฒ นธรรมของเจ า ของภาษาและของไทยแล ว นํ า ไปใช อ ย า งมี วิ จ ารณญาณ
3) ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น นําความรูทางภาษาไปใชในการพัฒนากับ
เชื่อมโยงกับวิชาอื่นพรอมสื่อสารกับประเทศตาง ๆ ในโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) ภาษากับ
ความสัมพันธกับชุมชนโลก โดยนําความรูทางภาษาอังกฤษหาความรูเพิ่มเติมทั้งในการทํางาน
ประกอบอาชีพ และการเขาสังคม ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการหาแนวทางใหม ๆ มา
แก ไ ขป ญ หา การเรี ย นของนั ก เรี ย นให ป ระสบความสํ า เร็ จ เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการและ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆที่มีตลอดเวลาโดยการพัฒนาแบบฝกทักษะที่เกี่ยวกับทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี
ซึ่ ง มี เ นื้ อ หารายละเอี ย ดควรค า แก ก ารนํ า มาใช ป ระกอบการเรี ย นการสอนให แ ก นั ก เรี ย น
จากการศึกษาคนควาความคิดเห็นของนักการศึกษา นักวิชาการ และผลการวิจัยพบวา การพัฒนา
สื่อการเรียนรูประกอบการเรียน การสอนเปนวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาใชแกปญหาดังกลาวได
ซึ่งวิสาข จัติวัตร ( 2541 : 255) กลาววา ในการเลือกบทอานควรเลือกใหเหมาะสมกับสภาพ

10
การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ ไมควรใชเนื้อหาที่ขัดตอวัฒนธรรมไทย บิ๊ก ( Biggs 2000,
อางถึงใน ศศิวิมล กังลี่ 2544 : 5 ) กลาววาผูเรียนจะไดรับความบันเทิงและสาระนารู ทําใหเกิด
ความกระตื อ รื อ ร น สนุ ก สนานในการเรี ย น และมี โ อกาสฝ ก การใช ภ าษาอย า งมี ค วามหมาย
เนื่องจากเขาสามารถนําภาษาไปใชในชีวิตประจําวันจริง การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและ
การเขียนใหกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามโดยการนําขอมูลในทองถิ่นมา
สรางเปนแบบฝกเพื่อนําไปใชสอนในชั้นเรียน และคํานึงถึงประโยชนที่จะชวยใหนักเรียนไดฝก
และพัฒนาการอานและการเขียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหดียิ่งขึ้นตอไป
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยั
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ วิธีการที่สามารถสราง และพัฒนา
“ ผูเรียน ” ใหเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ที่ตองการในยุคโลกไรพรมแดน เนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนที่ใหความสําคัญกับผูเรียน คือ การสงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง ไดเรียนในเรื่อง
ที่สอดคลองกับความสามารถ ความตองการของตนเอง และพัฒนาศักยภาพของตนอยางเต็มที่
(วัฒนพร ระงับทุกข 2545 : 4) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตองจัดสภาพแวดลอมใน
การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู สามารถแยกได เ ป น 3
กลุ ม ใหญ คื อ
1) กลุมรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการคิด 2) กลุมรูปแบบการสอนที่เนนการมีสวนรวม
3) กลุมรูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาพฤติกรรมและคานิยม รูปแบบการเรียนรูมีหลายรูปแบบ
วิธีหนึ่ง คือ การใชแบบฝกทักษะการอานที่ใชเอกสารจริงซึ่งเปนลักษณะของสื่อผสมที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูตามที่ตองการ สุมิตรา อังวัฒนกุล ( 2535 : 115-116) ไดกลาวถึงการนํา
สื่ อ ที่ เ ป น เอกสารจริ ง มาใช ป ระกอบการเรี ย นการสอน ว า วิ ธี ส อนตามแนวการสอนภาษาเพื่ อ
การสื่อสารโดยใชเอกสารจริงจะทําใหนักเรียนสามารถนําความรูในชั้นเรียนไปใชภายนอกได โดย
ผูสอนอาจนําสื่อที่ปรากฏในสิ่งพิมพมาสอนหรือใหนักเรียนฟงจากวิทยุโทรทัศน ซีดีหรือสื่อที่พบ
เห็ น ในชี วิ ต ประจํ า วั น เช น หนั ง สื อ การ ตู น หนั ง สื อ พิ ม พ ภ าษาอั ง กฤษ เพลง สุ ภ าษิ ต
บทประพันธ ปายหรือสัญลักษณตาง ๆ ตารางเวลาการเดินทางรถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน ซึ่ง
ซีลศและกลาสโกว ( Seels and Glasgow 1990 : 3) ไดยกตัวอยางใหเห็นวาประกอบดวยขั้นตอน
ในการสราง แบบฝก ดังนี้ 1) วิเคราะหขอมูล (Analysis)
2) สรางหรือออกแบบ (Design)
3) พัฒนาเครื่องมือ(Development) 4) ทดลองใชเครื่องมือ ( Implementation) 5) ประเมินผล
(Evaluation) จากขั้นตอนที่แสดงใหเห็นถึงการสรางแบบฝกเพื่อเลือกสื่อใหไดเหมาะสมกับผูเรียน
นอกจากนี้ ดรุณี เรือนใจมั่น (2546 : 48) ไดเสนอวิธีการสรางแบบฝกไวดังนี้ 1) วิเคราะห
ปญหาแลวกําหนดปญหาในการสอน 2) กําหนดจุดมุงหมายและจุดประสงค 3) เลือกเนื้อหา
รายวิชาโดยเรียงตามลําดับเนื้อหาเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 4) กําหนดกลวิธีการสอนและ
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สวนประกอบของการสอน เช น นําเสนอเนื้ อหาขั้น ฝก ปฏิบัติ
5) เลื อ กสื่ อการสอน
6) ใชแบบทดสอบหรือสถานการณในการประเมินผลเพื่อการพัฒนาการของผูเรียน 7) ประเมินสื่อ
ปรับปรุงสื่อใหสอดคลองกับการประเมินผล นอกจากนี้ เสงี่ยม โตรัตน ( 2538 : 53-54 )
ได ก ล า วถึ ง การแบ ง ขอบเขตของเนื้ อ หาของบทเรี ย นในแต ล ะบทควรจะประกอบด ว ย
1) จุดประสงคของหนวยหรือบทเรียน 2) ระยะเวลาที่ใชในการเรียนการสอนแตละหนวยหรือ
บทเรียน 3) ลักษณะของกิจกรรม เชน คําอธิบาย การแบงกลุมยอยหรือกิจกรรมคู 4) ขอมูล
เกี่ยวกับการสอนเนื้อหาแตละบทเรียน 5) การบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนของกิจกรรมตาง ๆ ใน
บทเรียน 6) การถายโอนของกิจกรรมของบทเรียนไปสู การเรียนรูในสถานการณที่เกี่ยวของ
7) บทสรุป 8) การประเมินผลของการเรียนในแตละหนวยหรือบทเรียน จากขั้นตอนนี้เปนการ
สรางแบบฝกออกเปนหนวยหรือบทเรียน ( Unit ) แบบฝกควรมีรูปแบบที่ชัดเจนและมีขั้นตอนใน
การปฏิบัติกิจกรรรมที่แนนอน เพื่อใหนักเรียนคุนเคยและใหฝกซ้ํา ๆ จนเกิดความชํานาญและเกิด
การเรียนรูในที่สุด และจากงานวิจัยของ ศศิวิมล กังลี่ (2544 : บทคัดยอ) พบวา การพัฒนาแบบฝก
ทักษะ การอานเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา จ.นครปฐม มีผลการวิจัยดานประสิทธิภาพของแบบฝก
ทักษะ การอานเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษมีคาเทากับ 75.74 / 75.53
ซึ่งมีประสิทธิภาพดี ดานความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทําแบบฝก
ทักษะสูงกวากอนการฝกอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความคิดเห็นของนักเรียน
ตอแบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสารอยูในระดับดี อีกทั้ง อารีย วาศนอํานวย ( 2545 :
บทคัดยอ ) พบวานักเรียนและครูตองการใหนําสื่อจากเอกสารจริงจากหนังสือการตูนและนิทานมา
สรางเปนแบบฝก โดยตองการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว ความรูสึก น้ําและเรื่องที่เกี่ยวกับนิทาน
และตองการใหแบบฝก มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย มีภาพประกอบที่ชวยสื่อความเขาใจใน
บทอ า น ใช ตั ว อั ก ษรขนาดใหญ รู ป เล ม มี ข นาดที่ พ อเหมาะ นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย ของ
เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย ( 2547 : บทคัดยอ ) พบวา ประสิทธิภาพของสื่อเสริมการอานและเขียน
ภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นนครปฐมมีคา 78.67 / 77.13 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดี ดานความสามารถ
ในการ อาน – เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสื่อเสริมการอาน เขียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอสื่อเสริมการอาน –
เขียนภาษาอังกฤษ เรื่องทองถิ่นนครปฐม
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและ
สรางแบบฝกเสริมทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเอกสารจริง
ผูวิจัยไดสังเคราะหขั้นตอนและแนวทางในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและการเขียน
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเอกสารจริง เกี่ยวกับทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชกระบวนการพัฒนาแบบฝก 4 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะหหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แนวคิดทฤษฎี หลักการ เนื้อหาสาระการเรียนรู วิธีการ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช
เอกสารจริงเกี่ยวกับทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ศึกษาความคิดเห็นจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เกี่ยวกับรูปแบบขอบขาย เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูที่เปนเอกสารจริง และศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะของแบบฝกทักษะจากครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษและผูเชี่ยวชาญดานการสอน
ภาษาอังกฤษและการสรางแบบฝก 2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถิ่นเมืองกาญจนบุรีโดย
พัฒนาแบบฝกดังรายละเอียดเกี่ยวกับ คําชี้แจง วัตถุประสงค แผนการเรียนรู ใบความรู ใบงาน
และใบประเมินตนเอง นําแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช
เอกสารจริ ง เกี่ ย วกั บ ท อ งถิ่ น เมื อ งกาญจนบุ รี เ สนอต อ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ
ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข ตรวจสอบชุดฝกโดยผูเชี่ยวชาญดวยการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง ( IOC ) หาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี E1/ E2 ดวยการทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3 คน นําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไขแลวจึงนําไปทดลองกับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 9 คน พรอมปรับปรุงแกไข สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึง
จุดประสงคและเนื้อหาที่กําหนดไวในหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และกําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามขั้ น ตอนการสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร ซึ่ ง ในแผนการจั ด การเรี ย นรู
ประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียน สื่อการเรียนรู ( แบบฝกทักษะ การ
อานและการเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ) และการวัดผล นําแผนการสอนไป
ให ค ณะกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ แ ละผู เ ชี่ ย วชาญตรวจแก ไ ขแล ว นํ า ไปทดลองสอนเพื่ อ หา
ประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากนั้นนําไปแกไขแลวนํามาทดลองสอนกับกลุม
ตัวอยาง 3) การทดลองใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช
เอกสารจริง เกี่ ย วกั บทองถิ่ น เมื อ งกาญจนบุรีด วยการทดสอบก อ นเรีย น ทดลองใช แบบฝก กั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แลวจึงทดสอบหลังเรียน นําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข 4) การ
ประเมินผลแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่น
เมืองกาญจนบุรี เปนการประเมินทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี โดยสรุปขั้นตอนในการสรางแบบฝกทักษะการอานและ
การเขียน ดังแผนภูมิที่ 1
ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
1.วิเคราะหหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544: สาระ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
2.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
หลักการ เนื้อหาสาระ
รูปแบบวิธีการ ผลการวิจัย
เกี่ยวกับแบบฝก ทักษะการ
อานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
3.ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 เกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขาย
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู
ของแบบฝก
4.ศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะของ
แบบฝกทักษะการอานและ
การเขียน จาก
-ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
-ผูเชี่ยวชาญดานการสอน
ภาษาอังกฤษ
-จากการสังเคราะหงานวิจัย
-ผูเชี่ยวชาญดานการสราง
แบบฝก

สรางและหาประสิทธิภาพ
แบบฝกทักษะ
1.นําผลการวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานมากําหนดเนื้อหา
2.สรางแบบฝกทักษะ
( ฉบับราง) ประกอบดวย
2.1วัตถุประสงค
2.2คูมือครู ไดแก
คําแนะนํา จุดประสงค
บทบาทครู แผนการจัดการ
เรียนรู ใบความรู ใบงาน
แบบทดสอบ
2.3คูมือนักเรียน ไดแก
คําชี้แจง บทบาทนักเรียน
ใบความรู ใบงาน
แบบทดสอบ
3.สื่อ-อุปกรณที่ใช
ประกอบการสอน
ตรวจสอบโครงรางของ
แบบฝกโดยผูเชี่ยวชาญและ
หาคาความสอดคลอง
(IOC)
ปรับปรุงแบบฝก
หาประสิทธิภาพของ
แบบฝก เปนรายบุคคล
(Individual Tryout)
ปรับปรุงแบบฝก

หาประสิทธิภาพของแบบ
ฝก แบบกลุมเล็ก
(Small Group Tryout)

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ทดลองใชแบบฝก
ทักษะ
ทดลองใชแบบฝก
ทักษะกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนอนุบาลวัด
ไชยชุมพลชนะ
สงคราม จํานวน หา
ประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนาม ( Field
Tryout )

ไมผาน

ประเมินผลและ
ปรับปรุงแบบฝก
ทักษะ
1.ทักษะการอาน
และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
2.ความคิดเห็นที่มี
ตอแบบฝกทักษะ
ของนักเรียน

ผลการ
ประเมิน

ผาน
ปรับปรุงแกไข

แบบฝกทักษะ
โดยใชขอมูล
ทองถิ่นเมือง
กาญจนบุรี ฉบับ
สมบูรณ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นาแบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยการใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี
2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75 / 75
3. เพื่อทดลองใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
ใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี
4. เพื่อประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกในดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี กอนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอแบบฝกการอานและการเขียน
คําถามการวิจัย
1. ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนอยางไร
2. แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่น
เมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นประกอบดวยอะไรบาง และ
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75 / 75 หรือไม
3. การทดลองใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
ใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดําเนินการอยางไร
4. ผลของการประเมินผลทักษะการอานและการเขียนกอนและหลังใชแบบฝกทักษะ
การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี แตกตาง
กันหรือไม นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนอยางไร
สมมุติฐานการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่น
เมืองกาญจนบุรี มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75 / 75
2. ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมือง
กาญจนบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและ
การเขียนเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี มีความแตกตางกัน
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ขอบเขตการวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวัด
ไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2549 และเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 92 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน
30 คน ในภาคเรียน ที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
2.ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง จํานวน 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม
จํานวน 20 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ระหวางเดือนมกราคม ถึง เดือน
กุมภาพันธ 2550
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ คือ
3.1 ตัวแปรตน ( Independent Variables ) ไดแก การเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการ
อานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี
3.2 ตัวแปรตาม ( Dependent Variables ) ไดแก
3.2.1 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
3.2.2 ความคิดเห็นทีม่ ีตอแบบฝกทักษะ
ขอตกลงเบื้องตน
การวิจัยครั้งนี้ไมคํานึงถึงตัวแปรดานความถนัด อายุ ระดับสติปญญาพื้นฐานการศึกษา
สภาพทางเศรษฐกิจของกลุมตัวอยางเนื่องจากกลุมตัวอยางมีอายุ ระดับสติปญญา พื้นฐานการศึกษา
และสภาพเศรษฐกิจของผูปกครองไมแตกตางกันมาก
นิยามศัพทเฉพาะ
1. แบบฝกทักษะ หมายถึง สื่อ เอกสารที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการอานและ
การเขี ย นโดยใช ข อ มู ล เมื อ งกาญจนบุ รี ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ เนื้ อ หาและผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง
ซึ่งสามารถสรางบรรยากาศ การเรียนรูในหองเรียนใหนาสนใจมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนรูของนักเรียนทั้งรายบุคคลกลุมยอยและกลุมใหญ ซึ่งประกอบดวย 1) วัตถุประสงค 2) คูมือ
ครู ไดแก บทบาทครู แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน 3) คูมือนักเรียน ไดแก คําชี้แจง บทบาท
นักเรียน ใบความรู ใบงาน แบบวัดผลประเมินผล 4) สื่อ – อุปกรณ ที่ใชประกอบกิจกรรมการ
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เรี ย นการสอน ได แ ก สื่ อ โฆษณาต า ง ๆ ป า ยสั ญ ลั ก ษณ ที่ เ ป น ภาพการ ตู น หรื อ ตั ว อั ก ษรย อ
ใบแนะนํา สถานที่ สํา คัญในจังหวัด กาญจนบุรี ใบประกาศ และสถานที่ ท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
กาญจนบุรี
2. การพัฒนาแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียน หมายถึง กระบวน
การสรางสื่อการเรียนการสอนเพื่อใชฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่ง
มีลําดับขั้นการสราง ดังนี้ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาแบบฝก 3) การทดลองใช
แบบฝก 4) การประเมินผลและปรับปรุงแบบฝก
3. ทักษะการอานและการเขียนเพื่อการสื่อสาร หมายถึง คะแนนความสามารถของ
นักเรียนในดานการอานและการเขียนขอความที่เกี่ยวกับสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ไดแก
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พิพิธภัณฑอักษะและเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2
สุสาน
สหประชาชาติ สะพานขามแมน้ําแคว และประตูเมืองกาญจนบุรี ที่เปนภาษาอังกฤษ นักเรียน
สามารถนําความรูทางภาษาอังกฤษไปใช เพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ และ
จุดประสงคการเรียนรู มีการประเมินผลโดยใชแบบทดสอบทักษะการอานและการเขียน
4. การเรียนโดยใชเอกสารจริง หมายถึง สื่อประเภทที่ผลิตขึ้นเพื่อเปนสื่อกลางใน
การอาน และการเขียนทั่วไป ซึ่งพบเห็นไดในชีวิตจริงภายในจังหวัดกาญจนบุรี เชน ปายโฆษณา
สถานที่สําคัญ ปายสัญลักษณที่เปนภาพการตูนหรือตัวอักษรยอ ปายประกาศขอความยอเกี่ยวกับ
สถานที่สําคัญที่สําคัญทางประวัติศาสตร เอกสารแนะนําการทองเที่ยวของสํานักงานการทองเที่ยว
ภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรี บทความจากหนังสือพิมพ นิตยสาร
5. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอาน หมายถึง คุณภาพของแบบฝกทักษะ
การอ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารโดยใช ข อ มู ล เมื อ งกาญจนบุ รี ซึ่ ง เมื่ อ นั ก เรี ย นได ฝ ก ทํ า
แบบฝกหัดแลวสามารถตอบคําถามของแบบฝกไดมากที่สุด ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน คือ 75/75
75 ตัวแรก หมายถึง เฉลี่ยรอยละของคะแนนที่นักเรียนจากการทําแบบทดสอบ
แบบฝกทักษะระหวางเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง ไดรอยละ 75
75 ตัวหลัง หมายถึง เฉลี่ยรอยละของคะแนนที่นักเรียนทั้งหมดทําแบบทดสอบ
แบบฝกทักษะหลังจากเรียนแบบฝกทักษะ การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนกลุม
ตัวอยาง ไดรอยละ 75
6. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยได
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหัวขอการวิจัย เพื่อใชเปนพื้นฐานในการดําเนินการวิจัย โดยเสนอ
หัวขอในการศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
3. การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4. ทักษะการฟง
5. ทักษะการพูด
6. ทักษะการอานและการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7. ทักษะการเขียน
8. ผลสัมฤทธิ์ในการอาน-เขียน
9. การใชเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
10. แบบฝกและการสรางแบบฝก
11.งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
หลักสูตรภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องตั้งแต พุทธศักราช
2523 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษโดยบรรจุไวเปนวิชาเลือกใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ในกลุมประสบการณพิเศษเพื่อมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนภาษาอังกฤษ
ตามความสามารถและความสนใจ ตอมาไดปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยเริ่มใหสอน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยมุงหวังใหนักเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารมากยิ่งขึ้น
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เพราะเริ่มมีการติดตอสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษทั่วโลกและเนนทักษะ 4 ดาน คือการฟง พูด อาน
และเขี ย น ต อมากระทรวงศึ ก ษาธิการได ปรั บปรุง หลัก สู ต รภาษาอั ง กฤษและประกาศใชใ นป
พุทธศักราช 2544 กําหนดวิสัยทัศนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถใชภาษาอังกฤษ
เพื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ ต า ง ๆ สามารถแสวงหาความรู แ ละศึ ก ษาต อ ในระดั บ สู ง ขึ้ น
(กระทรวงศึกษา 2544 : 2-3) สรุปไดวา รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและเนนการ
พั ฒ นาความสามารถในการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร ดั ง นั้ น ครู ผู ทํ า หน า ที่ ส อนและใช
หลักสูตรจําเปนอยางยิ่งตองศึกษาหลักสูตรที่กรมวิชาการกําหนดไว ดังนี้
จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี
มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้
1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา
3. มี ความรู อันเปนสากลรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีคิด
วิธีการทําใหเหมาะสมกับสถานการณ
4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการสราง
ความคิด การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสขุ ภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค
7. เขาใจประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่นใน
วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม
ความสําคัญ
ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้เพื่อประโยชนใน
การติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม และเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อให
สามารถนําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ เขาใจความแตกตางทางการเมืองและวัฒนธรรม
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ในฐานะที่ เ ป น พลเมื อ งโลกในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น การเรี ย นภาษาต า งประเทศจะช ว ยให ผู เ รี ย นมี
วิสัยทัศนกวางไกล สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสมและมั่นใจ มีเจตคติ
ที่ดีตอการใชภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ มีความเขาใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรม
ไทย และสามารถถายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไปสูสังคมโลก
วิสัยทัศน
การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
คาดหวังวา เมื่อผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง ตั้งแตชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ผูเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณ
ตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งมีความรูความเขาใจ
ในเรื่องราว และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดของ
ตนเอง และเผยแผวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค
โครงสรางของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
โครงสรางของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศกําหนดตามระดับความสามารถ
ทางภาษาและพัฒนาการของผูเรียน ( Proficiency - Based ) เปนสําคัญ โดยจัดแบงเปน 4 ระดับ
คือ
1. ชวงชั้น ป. 1 - 3 ระดับเตรียมความพรอม ( Preparatory Level )
2. ชวงชั้น ป. 4 - 6 ระดับตน ( Beginner Level )
3. ชวงชั้น ม. 1 - 3 ระดับกําลังพัฒนา ( Developing Level )
4. ชวงชั้น ม. 4 - 6 ระดับกาวหนา ( Expanding Level )
คุณภาพของผูเ รียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดใหสาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษาตางประเทศ
เป น สาระการเรี ย นรู ที่ เ สริ ม สร า งพื้ น ฐานความเป น มนุ ษ ย และสร า งศั ก ยภาพในการคิ ด และ
การทํางานอยางสรางสรรค เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมายของ
หลักสูตรซึ่งเปนคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การที่ จ ะทํ าให ผูเ รี ย นเกิด คุณ ภาพไดตามที่คาดหวังดั ง กลาว หลั ก สู ตรการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานไดกําหนดองคความรู กระบวนการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ผูเรียนพึงมี
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแลว ไวเปนกรอบสําหรับแตละชวงชั้น โดยชวงชั้นที่ 3 เมื่อ
นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความรูความสามารถ ดังนี้
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1. เข า ใจและใช ภ าษาต างประเทศ แลกเปลี่ย น และนําเสนอข อมู ลข าวสารสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลแสดงความรูสึกนึกคิดและความคิดรวบยอดโดยใชน้ําเสียงทาทางใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
2. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการฟง - พูด - อาน -เขียนในหัวขอเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเองครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม และความสัมพันธกับบุคคล เวลาวาง
สวัสดิการ การซื้อ - ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพการเดินทางทองเที่ยว การบริการ
สถานที่ ภาษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ 2,100 - 2,250 คํา
3. ใชประโยคผสม( Compound Sentence) และประโยคซับซอน(Complex Sentence )
ที่ใชสื่อความหมายตามบริบทตาง ๆ ในการสนทนา ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
4. อาน เขียน ขอความที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียงทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการที่มีตัวเชื่อมขอความ ( Discourse Markers )
5. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษาตามบริบทของขอความที่พบตามระดับชั้น
6. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษการสืบคนขอมูลความรูในวิชาอื่น ๆ ตาม
ความสนใจและระดับชั้น
7. ฝกฝนการใชภาษาตางประเทศทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อการแสวงหาความรู
เพิ่มเติมอยางตอเนื่องและเพื่อความเพลิดเพลินและเปนพื้นฐานในการทํางานและประกอบอาชีพ
องคประกอบของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดแก
1. สาระ ( Strands ) กรอบเนื้อหา ( Framework ) หรือ ขอบขายองคความรู
(Content Area) เปนการจัดหมวดหมูเนื้อหาที่มีความสัมพันธระหวางกันของกลุมสาระการเรียนรู
โดยมีเปาหมาย (Goals) ในการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยมีการบูรณาการเรียนรูมากกวาแยก
สาระ การพัฒนาสมรรถภาพทางภาษาในลักษณะที่กาวหนา แบงออกเปน 4 สาระ คือ สาระที่เปน
องคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประกอบดวย
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
ทั้ง 4 สาระเปนกรอบความรูที่บูรณาการไปดวยกันในการจัดการเรียนการสอน
2. มาตรฐานการเรียนรู ( Learning Standards ) คือขอกําหนดที่นักเรียนตองเรียน
ภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพอยางนอย 12 ป มีองคประกอบ 3 สวน คือ ความรู ทักษะ
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กระบวนการและคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมาย
ของหลักสูตร
3. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ( Benchmarks ) เปนตัวบงชี้การเรียนรูที่คาดหวังที่จะ
ให เกิดขึ้นในตัวผูเรียนเมื่อจบแตละชวงชั้น องคประกอบที่สําคัญในมาตรฐานชวงชั้นมี 2 สวน
คือ ความสามารถในการปฏิบัติ (Performance ) และเนื้อหา (Content )
4. คุณภาพของผูเรียน ตามความคาดหวังในการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดมุงหมายที่กําหนด ดังนี้
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 : เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่
ฟงและอานจากสื่อ ประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางวิจารณญาณ
มาตรฐาน ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร
แสดงความรูสึก และความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู
ตลอดเวลา
มาตรฐาน ต 1.3 : เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล ความ
คิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรคมีประสิทธิภาพมีสุนทรียภาพ
สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา และนําไป ใชไดอยางเหมาะสม
มาตรฐาน ต 2.2 : เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา และ
วัฒนธรรมของเจา ของภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ
สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1 : ภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงกับความรูกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น และ เปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน
สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก
มาตรฐาน ต 4.1 : สามารถใชภาษาตางประเทศ ตามสถานการณตางๆ ทั้งใน
สถานศึกษาชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 : สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู
การทํางาน การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ การอยูรวมกันในสังคม

22
จากการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
ใชเอกสารจริงเกี่ยวกับเมืองกาญจนบุรี ไดสอดคลองกับสาระที่ 1 สาระเพื่อการสื่อสาร ใน
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ
ประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทาง
ภาษาแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารและแสดงความรู สึ ก ความคิ ด เห็ น โดยใช เ ทคโนโลยี แ ละ
การจัดการที่เหมาะสมตอการเรียนรูตลอดชีวิต และมาตรฐาน ต 1.3
เขาใจกระบวนการพูด
การเขียนและสื่อสารขอมูล ความคิดเห็นและความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรคมี
ประสิทธิภาพมีสุนทรียภาพ สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.1 : เขาใจ
ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไป ใชไดอยางเหมาะสม สาระ
ที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก มาตรฐาน ต 4.1 : สามารถใชภาษาตางประเทศ ตาม
สถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชน และสังคม มาตรฐาน ต 4.2 : สามารถใช
ภาษาต างประเทศเปนเครื่องมื อในการเรีย นรู การทํางาน ซึ่งตรงกับการพัฒนาแบบฝก ทัก ษะ
การอานอยางมีวิจารณญาณ และการเขียนที่ใหเกิดความคิดสรางสรรค
ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายปชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 : เขาใจกระบวนการฟงและการอาน
สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ ผล
การเรียนรูที่คาดหวัง 1.เขาใจ ภาษา ทาทาง น้ําเสียง ความรูสึกของ ผูพูดรวมทั้งเขาใจคําสั่ง คํา
ขอรอง คําแนะนํา คําอธิบาย ที่พบในสื่อจริง 2.อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอาน
ออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน
3.เขาใจและตีความสื่อที่ไมใชความเรียง (Non-text
Information )
ในรูปแบบตางๆ โดยถายโอนเปน ข อความที่ ใ ชถอ ยคํ าของตนเอง
4.เข า ใจตี ค วาม และแสดงความคิ ด เห็ น ข อ ความ ข อ มู ล และข า วสารจากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ใ น
ชีวิตประจําวัน มาตรฐาน ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร
แสดงความรูสึกและความคิดเห็น โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1. ใชภาษาตามมารยาทสังคม เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
และสามารถดําเนินการสื่อสารอยางตอเนื่องโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรู ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 2. ใชภาษาแสดงความคิดเห็น แสดงความตองการของตน การเสนอความ
ชวยเหลือและการบริการผูอื่น และวางแผนในการเรียน โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลง
การเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 3. ใชภาษา เพื่อขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆใน
ชีวิตประจําวันและสิ่งที่ตนสนใจสรางองคความรูจากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝกทักษะ
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4. ใชภาษา เพื่อแสดงความรูสึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆในชีวิตประจําวัน ทั้งในอดีต ปจจุบัน
และอนาคต โดยการใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝกทักษะตางๆ
มาตรฐาน ต 1.3 : เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล ความคิดเห็น และ
ความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรคมีประสิทธิภาพมีสุนทรียภาพ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1. นําเสนอขอมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ และเหตุการณ
หรือเรื่องราวทั่วไป
2. นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประสบการณสวนตนหรือเหตุการณ
ตาง ๆ
3. นําเสนอความคิดเห็นที่มีตอประสบการณตางๆ ใน ทองถิ่นและสังคมโลกอยาง
สรางสรรค สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต.2.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางภาษา
กับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ใชภาษาและทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
2. รูที่มาและเหตุผลของงานประเพณี วันสําคัญของชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
มาตรฐาน ต 2.2 : เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทยและนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ ผลการเรียนที่คาดหวัง 1. เขาใจความแตกตาง
ระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ในเรื่องคํา วลี สํานวน ประโยคและขอความที่ซับซอนและ
นําไปใชอยางถูกตองและเหมาะสม 2. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับของไทย ที่มีอิทธิพลตอการใชภาษาและนําไปใชอยางเหมาะสม 3. เห็น
ประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ 4. เห็นคุณคา
และเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 5. ตระหนักในคุณคาของภาษาและ
วัฒนธรรมที่เรียน และนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม มาประยุกตในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น มาตรฐาน ต 3.1:ใชภาษาตางประเทศ ในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และ
เปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1. เขาใจเนื้อหาสาระ
ภาษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กลุ ม สาระการเรี ย นรู อื่ น ๆ จากแหล ง ข อ มู ล ที่ ห ลากหลาย 2. ใช
ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ดวยวิธีการที่หลากหลาย
สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก มาตรฐาน ต 4.1 : สามารถใชภาษาตางประเทศ
ตามสถานการณตาง ๆ ในสถานศึกษา ชุ มชนและสังคม
ผลการเรียนรูที่ คาดหวัง 1. ใช
ภาษาอั ง กฤษตามสถานการณ ต า ง ๆ ภายในสถานศึก ษาและชุ มชน ด ว ยวิธีก ารและรู ป แบบที่
หลากหลาย 2. ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ กับบุคคลภายในสถานศึกษาและชุมชน
(โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2544 : 53-59)
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในบริเวณเดียวกับวัด
ไชยชุมพลชนะสงคราม ซึ่งเปนวัดที่มีความสําคัญมากในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะเปนวัดหลวงที่
สรางขึ้นเพื่อรวบรวมพลทหารในเวลาศึกสงครามรบกับพมาตั้งอยูทางทิศใตของประตูเมือง ดังนั้น
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา
มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดวิสัยทัศน
ของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามไววา ในปการศึกษา 2547 โรงเรียนจะจัดการศึกษา
ให เ ป น ที่ ย อมรั บ และต อ งการของบุ ค คลในชุ ม ชน เด็ ก ทุ ก คนมี โ อกาสเข า เรี ย นตั้ ง แต ชั้ น ก อ น
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดี
นั ก เรี ย นมี ค วามรู ค วามสามารถตามเกณฑ ม าตรฐานการเรี ย นรู เน น ความสามารถในการใช
ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่อสาร มีทั ก ษะการใชคอมพิ ว เตอร มีคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดี มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน มีความรูความสามารถในการคิด
ทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร แกปญหาได และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
นอกจากนี้เปาหมายหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามมุงพัฒนา
นักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพ
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมายซึ่งเปนมาตรฐานการเรียนรูที่พึ่งประสงค
ดังนี้
1. นั ก เรี ย นเห็ น คุ ณ ค า ของตนเอง มี วิ นั ย ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมของพุ ท ธศาสนา
มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอานรักการเรียนและรักการคนควา
3. มี ค วามรู อั น เป น สากล รู เ ท า ทั น การเปลี่ ย นแปลงและความเจริ ญ ก า วหน า ทาง
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีคิด วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับ
สถานการณ
4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด
การสรางปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต
5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค
7. เขาใจในประวัติของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม
10. นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน
1. นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร
2. นักเรียนพูดจาไพเราะ
3. นักเรียนมีวนิ ัยในการทิ้งขยะ
4. นักเรียนทําความเคารพดวยการไหว
5. นักเรียนแตงกายถูกตองตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
คําอธิบายรายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เพื่อใหใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได โดยปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา
และคําอธิบายจากสื่อตาง ๆ ดวยความมั่นใจในการอานออกเสียงขอความ บทอานโดยใชน้ําเสียง
และลีลาที่เหมาะสมกับเนื้อหาของบทอาน เขียนบรรยายขอมูลตาง ๆ ตามความเขาใจของตนเอง
จาก สื่อที่พบเห็น พรอมแสดงความคิดเห็นของตนเองกับขาว หนังสือพิมพหรือสื่ออีเล็กทรอนิกส
ได ฝ ก ทัก ษะทางภาษาจากสื่อที่มี ทั้ งภายในและนอกโรงเรี ย นอยางมีป ระสิ ทธิภ าพและวาง
แผนการเรียนและอาชีพโดยจัดวิธีการเรียนภาษาใหเกิดประโยชนกับตนเองและสามารถนําไป
สัมพันธกับ กลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนกับชุมชนและ
ประเทศ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวัดผลประเมินผลมีจุดมุงหมายเนนการวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในการเข า สู สั ง คมได อ ย า งถู ก ต อ ง ส ว นทางด า นการประเมิ น ผลควรมี ลั ก ษณะเป น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนคุณลักษณะและความสามารถของผูเรียนเปนภาพรวม
ผลการประเมินตองชี้ใหเห็นผลการปรับปรุงการสอนของครูผูสอน และความสําเร็จของผูเรียนตาม
เปาหมายหลักสูตร บงบอกถึงความสามารถในการนําความรูและทักษะไปใชในชีวิตจริงไดตาม
ความสามารถของผูเรียน การวัดผลเนนกระบวนการ (Process) เทา ๆ กับการวัดผลผลิต (Product)
ของกระบวนการ นอกจากนี้ อารีย วาศนอํานวย ( 2545 : 24 )ไดเสนอแนวทางการประเมินผลวา
ควรมีการประเมินผลกอนเรียน ประเมินผลระหวางเรียนและประเมินผลหลังเรียนโดยใชเครื่องมือ
ในการประเมินที่หลากหลาย และตองคํานึงถึงนักเรียนควรจะตองมี คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียนดวยในแตละระดับชั้นเรียนและแตละชวงชั้นที่ 1, 2 และ 3
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จาก การวิเคราะหหลักสูตรและสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม ไดมีโครงสรางของหลักสูตรและสัดสวนเวลาเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม ในระดับชวงชั้นที่ 3 ทั้ง 8 กลุมสาระและ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ 1 สาระ
การเรียนรูเพิ่มเติม ไดดังนี้(โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2544 : 63-64)
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะหสัดสวนเวลาเรียน
ชวงชั้น

สัดสวนเวลาเรียน (ชั่วโมง)
ชวงชั้นที่ 3 (ม. 1 – ม. 3)
จํานวนชั่วโมง/ป
จํานวนชั่วโมง/สัปดาห

กลุมสาระ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. สาระการเรียนรูพื้นฐาน
4
160
1.1 ภาษาไทย
4
160
1.2 คณิตศาสตร
3
120
1.3 วิทยาศาสตร
4
160
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2
80
1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
40
1.6 ศิลปะและดนตรีนาฏศิลป
3
120
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4
160
1.8 ภาษาตางประเทศ
รวม 8 กลุมสาระ
1,000
25
2. สาระการเรียนรูเพิ่มเติม
2.1 คอมพิวเตอร / เบเกอรี่
80
2
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1
40
3.1 ลูกเสือ – เนตรนารี
1
40
3.2 ชุมนุมพุทธศาสนา
1
40
3.3 กิจกรรมแนะแนว
รวม
120
3
รวมทั้งหมด
1,200
30
ที่มา : โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม, โครงสรางหลักสูตรและสัดสวนเวลาเรียน
นักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 ปการศึกษา 2544 (กาญจนบุรี: ม.ป.ท., 2544) , 5-6.
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จากตารางโครงสรางหลักสูตรและสัดสวนเวลาเรียนของกลุมสาระภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) กําหนดใหเรียน 4 ชั่วโมง / สัปดาห รวมทั้งป 160 ชั่วโมง โดยกําหนดหัวขอหนวย
การเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไว 9 เรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 2 วิเคราะหหนวยการเรียนรู ของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
Theme
Topic / Subtopic
Time
20
1. Meeting Unit 1 Lifestyles
- A day in your life People’ s habit.
- A typical day in your family.
- Greeting and to respond to gratitude.
20
Unit 2 My community
2.Community
- To talk about my school.
Education and Occupation.
- Relationship with..........
20
Unit 3 Food and Drink
3.Sell - Buy
- How to make..........................
- Service..................................
- Conversation......................
20
Unit 4 Weather
4.Weather
- Weather in Thailand and Europe.
- Illness.
- Healthy care.
- Talk about your healthy.
- Situation.
20
Unit 5 Places
5.Travel
- Travel around Kanchanaburi.
- The interesting places you want to
visit.
- Interview some tourists.
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ตารางที่ 2 (ตอ)
Theme
Topic / Subtopic
6.Environment Unit 6 Pollution
Compare pollution in the town and
country .
- Air Water Ground Nature.
- School and the students’ house.
7.Entertainment Unit 7 Entertainment
- What kind of entertainment do you
like?
- Songs and Singers.
- Sports and hobbies.
- Newspaper and Brochure .
Unit 8 Letter
8.Letter
- Invitation for birthday, works.
- Cards.
- Pen-pal.
- Apply for new school and work.
Unit 9 Cultural
9. Cultural

Time
20

20

20

20

- The important days in Thailand and
another country.
จากหนวยการเรียนรูภาษาตางประเทศ ทั้ง 9 หนวย หนวยการเรียนรู เรื่องที่ 5 Travel
around Kanchanaburi ผูวิจัยไดนําขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรีที่เกี่ยวกับสถานที่สําคัญ ทําการ
สอนเพื่ อ การวิ จั ย โดยกํ า หนดสถานที่ สํ า คั ญ ดั ง นี้ 1) วั ด ไชยชุ ม พลชนะสงคราม(Wat
Chaichumpol chanasongkram) 2) พิพิธภัณฑอักษะเชลยศึกษาสงครามโลกครั้งที่ 2 ( The JEATH
War Museum) 3) สุสานสหประชาชาติ (The Kanchanaburi War Cemetery) 4) สะพานขาม
แมน้ําแคว(The Bridge over The River Kawe) 5) ประตูเมืองกาญจนบุรี( The Old City Gate)
โดยกําหนดบทอานที่มีลักษณะที่หลากหลาย (Text Type) ซึ่งสอดคลองกับจุดประสงคสําหรับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใชแผนการสอนเรื่องละ 2 แผน แตละแผนแบงเปน 2 ชั่วโมง รวม
20 ชั่วโมง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สาระการเรียนรู เรื่องที่ 5 Travel แบงเนื้อหาเปน 5 เรื่องและเวลาเรียน
Unit 5 Travel around
Kanchanaburi
1.Wat Chaichumpol chanasongkram
2.The JEATH War Museum
3.The Kanchanaburi War Cemetery
4.The Bridge over The River Kwae
5.The Old City Gate

Text types
Factual texts
Brochures of places
Letter
Factual texts
Post card

Lesson plan : Time
4:4
4:4
4:4
4:4
4:4

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในปจจุบันการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching
: CLT) ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในวงการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการ
ใชภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยคํานึงถึงความจําเปนอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัตน ที่การสื่อสารไรพรมแดน
การเรียนเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือใน
การติดตอสื่อสารกับผูอื่น ไดตามความตองการในสถานการณตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและ
การงานอาชีพ การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตองคลองแคลว และเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับทักษะ
การใชภาษา ดังนั้นการเรียนภาษาที่ดีผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุด
ทั้ ง ในห อ งเรี ย นและนอกห อ งเรี ย น การจั ด กระบวนการสอนให ส อดคล อ งกั บ ธรรมชาติ แ ละ
ลักษณะเฉพาะของการเรียนภาษาดวย ( กระทรวงศึกษาธิการ ,กรมวิชาการ 2546 ก : 16 – 17)
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารคํานึงถึงโอกาสในการใชภาษาของผูเรียนโดยจัด
เนื้อหาในการสอนใหเหมาะสมตรงตามสถานการณตาง ๆ ซึ่งไดมีนักการศึกษาและนักภาษาศาสตร
ไดใหความหมายเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไว เทเลอร (Tayler 1979 : 70)
กลาววา แนวการสอนเพื่อการสื่อสารคือการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับ
ภาษาที่จะเรียน กลาวคือเรียนรูภาษาดวยการใชภาษามากกวาการเรียนดวยการศึกษาโครงสรางทาง
ภาษา สอดคลองกับ ลิตเติลวูด ( Littlewood 1990 , อางถึงใน อิทธิพล เหล็กกลา 2545 : 16-17 )
กลาววาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative approach) เนนเรื่องหนาที่ของภาษา
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มากกวารูปแบบภาษา การเรียนภาษาไมไดเรียนแตเฉพาะกฎไวยากรณเทานั้นแตผูเรียนจะตองมี
ความสามารถในการที่จะสื่อความหมายใหผูฟงเขาใจ และ ไฮมส ( Hymes 1981, อางถึงใน ราตรี
ทองเทศ 2544 : 15 ) กลาววา ความสามารถในการใชหรือการตีความภาษาที่เกิดขึ้นในการสนทนา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม และฮาลลิเดย (Halliday 1982, อางถึงใน ราตรี ทองเทศ 2544 : 15 )
กลาวอีกมุมหนึ่งวาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารคือเรื่องของหนาที่ของภาษา (Function) หมายถึง
การรวมเอาหัวขอที่เหมือนกันไว ตามหนาที่ของมันในรูปของหนวยตาง ๆ เชน การทักทาย การเชื้อ
เชิญ การขอรอง นอกจากนี้ เดวิดทและคณะ (Devitt et al. 1994, อางถึงใน อารีย วาศนอํานวย
2545 : 39 ) กลาววาวิธีสอนเพื่อการสื่อสารเปนวิธีการสอนที่เนนการจัดกิจกรรมโดยเปดโอกาสให
ผูเรียนไดใชภาษาผานการสื่อสาร ซึ่งเปนการเรียนรูที่ธรรมชาติและเปนประโยชนในการสื่อสาร
ทางสังคม โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถที่นําความรูในสิ่งที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวันมาใชไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้อารีย วาศนอํานวย (2545 : 43 ) กลาววา กิจกรรม
การสอนอานเพื่อการสื่อสารนั้นเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูหาขอมูลที่ตองการจากสิ่ง
ที่อาน โดยทํากิ จกรรมหลังการอานซึ่งเป นกิจ กรรมที่ไ ม ใชกิจกรรมตรวจสอบความเข าใจใน
การอานแตเปนกิจกรรมที่ใหสื่อความหมายหรือถายโอนความรูในรูปแบบตาง ๆ เชน การพูดสรุป
เขียนหรือสื่อความหมายในรูปแผนผัง ตาราง ซึ่งสอดคลองกับศศิวิมล กังลี่ ( 2545 : 39 ) กลาววา
การสอนอานตามแนวการสอนอานเพื่อการสื่อสารนั้นมีความแตกตางไปจากการอานเพื่อการศึกษา
ภาษาโดยผูอ านต องมีจุ ดประสงคในการอ านและผูอานไม ใช เปนเพียงผูรับสารแตผูอานตองมี
ปฏิ สั ม พั น ธ กั บ เนื้ อ หาแบบฝ ก หั ด หรื อ กิ จ กรรมที่ ใ ช ใ นการอ า นเพื่ อ การสื่ อ สารจะช ว ยพั ฒ นา
ความสามารถในการอ า นเพื่ อ รั บ ข า วสารข อ มู ล ที่ ต อ งการแล ว นํ า ไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ใ น
ชีวิตประจําวันได และ รุงวนา สุดจิตต ( 2545 : 48 ) กลาววา การจัดกิจกรรมการสอนอานเปนการ
เตรียมความรูเดิมที่จําเปนในการอานใหกับนักเรียนและเปนการฝกใหนักเรียนรูจักพิจารณาขอมูลที่
เกี่ยวของที่ใชไดในการอานซึ่งสอดคลองกับ เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย ( 2547 : 22 ) กลาววา
กิจกรรมการสอนอานเพื่อการสื่อสาร แบงออกเปน 5 ขั้นตอนไดแก 1)ขั้นเตรียมใหผูอานคาดเดา
เรื่องและใชความรูเดิม 2) ขั้นการอานเพื่อฝกฝนการอานทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง 3) ขั้น
การถอดรหัส 4) ขั้นการทําความเขาใจและ 5) ขั้นถายโอนขอมูล โดยผูสอนจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตาง ๆ ใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารใหความสําคัญกับผูเรียนไดใชภาษาตาม
ความสามารถของตนเองอยางมีรูปแบบภาษา แตไมเนนหลักภาษาตามสถานการณไดอยางถูกตอง
และเหมาะสมซึ่งตรงกับ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 34) กลาววาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
เปนการสอนที่ไมไดใหผูเรียนไดเรี ยนรูเฉพาะรูปแบบหรือโครงสรางของภาษาเทานั้นแตเปน
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การเน น ให ผูเ รี ย นสามารถนํ า ความรูไ ปใชไ ดจ ริง ในสถานการณ ตางๆซึ่ง สอดคลองกั บ อารี ย
วาศนอํานวย (2545 :19) กลาววาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารจะใหความสําคัญกับ
สถานการณในการใชมากกวาการเนนไวยากรณ เปนการเรียนที่เนนกระบวนการปฎิสัมพันธตาม
สถานการณตาง ๆ อยางมีเปาหมายดานการสื่อสาร สามารถนําความรูมาปรับใชในชีวิตประจําวันได
อยางถูกตอง และสาวิตรี ประวัติ (2545 : 46) กลาววาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนการใช
ภาษาและเปนเครื่องมือในการสื่อสาร เปาหมายในการสอนภาษาคือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ
ในการสื่อสาร อีกทั้ง กันตรัตน ชื่นชมนอย (2546 : 27) กลาววาจุดมุงหมายในการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารเพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดจริงซึ่งผูเรียนจะสนใจขอมูลที่ใชใน
การสื่อสารหรือการใชภาษามากกวาตัวภาษาหรือกลวิธีการใชภาษา สนใจหนาที่ของภาษามากกวา
รูปแบบของภาษา
จากแนวคิด เกี่ยวกั บการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สรุปไดวาการสอนอ าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เปนการเรียนการสอนที่มุงเนนประสบการณทางภาษาในการสื่อ
ความหมายในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม โดยไมเนนที่เรียนเฉพาะโครงสรางของภาษา
เทานั้น แตเปนการใหผูเรียนนําเอาโครงสรางของภาษามาใชอยางเหมาะสม และเนนกระบวนการ
ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งกั น และกั น ได อ ย า งถู ก กาลเทศะ โอกาสหรื อ สถานการณ ห รื อ สถานที่ ใ น
การสื่อสารไดจริง และมุงเนนใหนักเรียนมีโอกาสไดใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ
ไดอยางเหมาะสม
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น มีการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ให ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ไดฝกใชภาษาในสถานการณจริง เปาหมายของการสอน
พัฒนา ผูเรียนใหมีความสามารถในการสื่อสารได ซึ่งมีผูรูไดเสนอแนะหลักในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไวดังนี้
มอรโรว ( Morrow 1981 : 59 - 66 ) ไดเสนอแนะหลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไว
เพื่อใหครูผูสอนเลือกไปปรับใชเปนหลักการของตนเอง ดังตอไปนี้
1. ผูสอนควรมีการวางแผนการสอน โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนใน
แตละคาบเรียน กลาวคือ มีการกําหนดวาเมื่อผูเรียนในแตละคาบไปแลว ผูเรียนจะสามารถทํา
กิจกรรมในการใชภาษาสื่อสารอะไรได เชน ในการฝกทักษะการพูดอาจมีจุดหมายเพื่อถามทิศทาง
เปนตน
2. ผูสอนควรตระหนักวา การสื่อสารเปนกระบวนการที่ไมหยุดนิ่ง และไมสามารถ
แยกเป น สว น ๆ ได โ ดยไม ทํ า ลายธรรมชาติข องกระบวนการสื่ อ สาร แนวการสอนภาษาเพื่ อ
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การสื่อสารจึงเกี่ยวของกับภาษาในระดับที่สูงกวาระดับประโยค และเกี่ยวของกับการใชภาษาใน
สถานการณที่แทจริง
3. กระบวนการในการสื่อสารมีความทัดเทียมกับรูปแบบภาษา โดยกิจกรรมการฝกฝน
ทางภาษาจะมีลักษณะเพื่อการสื่อสารมากขึ้น หากมีปจจัย 3 ประการ คือ 3.1) ชองวางของขอมูล
( Information gap ) เปนการเติมชองวางของขอมูลเพื่อใหเกิดการสื่อสาร 3.2) การเลือกสิ่งที่
ตองการจะพูด ( Choice ) ผูมีสวนรวมในการสนทนาควรมีโอกาสเลือกเรื่องที่จะพูด และวิธีการ
พูดดวยตนเองโดยผูพูดจะเลือกทั้งความคิดที่ตองการสื่อสารและรูปแบบภาษาที่เหมาะสม คูสนทนา
จึงไมมีโอกาสทราบลวงหนาวาผูพูดจะพูดอะไร ในขณะที่กิจกรรมที่มีการควบคุม การแสดงออก
ทางภาษาของผูพูดและผูฟง จะเปนกิจกรรมที่ไมเปนการสื่อสารที่แทจริง 3.3) การไดรับขอมูล
ปอนกลับจากผูฟง ( Feedback ) ตามปกติผูสื่อความหมายควรไดขอมูลปอนกลับจากอีกฝายหนึ่งซึ่ง
จะทําใหผูสงสารรูวาการสื่อความหมายของตนไดผลหรือไม เชน ถาอีกฝายแสดงกริยาไมเขาใจ
ผูสงสารจะทราบไดทันทีวาการสื่อความหมายของตนยังไมดีเทาที่ควรจึงจะตองหาวิธีการอื่นมา
สื่อความหมาย เชน อาจพูดซ้ํา หรือพูดโดยเปลี่ยนรูปแบบภาษาอธิบายเพิ่มเติม หรือใชทาทาง
ประกอบ ถาไดขอมูลปอนกลับวาเรื่องที่ตนพูดเปนที่เขาใจดวย
4. ผูเรียนควรเรียนดวยการกระทําโดยผูสอนควรมีบทบาทเปนผูคอยชวยเหลือแนะนํา
และจัดสภาพแวดลอม ตลอดจนกิจกรรมที่เหมาะสมใหกับผูเรียน การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
ผูเรียนไดมีการกระทํากิจกรรม กิจกรรมที่จัดขึ้นควรมีลักษณะเปนการสื่อสารที่แทจริง
5. มีผูวิจารณวาแนวการสอนเพื่อการสื่อสารนั้น ละเลยตอขอผิดพลาดทางไวยากรณ
ของผูเรียน แตกระนั้นขอผิดพลาดดังกลาวก็ไมถือวาเปนความผิดเสมอไปเพราะอาจจะเกิดจาก
ผูเรียนไมไดเตรียมตัวมา ในขณะที่การสอนแบบเดิมพยายามหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดเหลานี้ดวยการ
ควบคุมสิ่งที่นักเรียนพูด ซึ่งเปนวิธีที่ไมใหโอกาสผูเรียนไดทดลองใชความรูภาษาที่เรียน จึงเปน
ธรรมดาที่ผูเรียนที่มีอิสระในการใชความรูทางภาษา ตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารจะ
มีข อผิดพลาดเกิดขึ้น ไดบ าง จึ งถื อวาวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมีความยื ดหยุ น มากกวา
จึงใหผลดีตอผูเรียนมากกวา
ฟนอคคิเอโรและโบโนมี ( Finocchiaro and Bonome 1973 : 24 - 25) ไดกลาวถึง
หลักในการจัดการเรียน ตามแนวสื่อการสอนพอสรุปไดดังนี้
1. ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนความรูดานตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบของความสามารถ
ในการสื่ อ สารตั้ ง แต เ ริ่ ม เรี ย น ผู ส อนควรแสดงให ผู เ รี ย นเห็ น ว า รู ป แบบภาษาที่ ส อนจะใช ใ น
สถานการณที่มีความหมาย และสามารถนําความรูเหลานี้ไปใชไดจริงๆ ซึ่งจะเปนการกระตุนและ
เรงเราใหผูเรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น
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2. ความรูดานความสามารถทางการสื่อสาร ซึ่งรวมทั้งกฎเกณฑไวยาการณและภาษาที่
ใชอยูจริงควรจะไดรับการจัดที่พอเหมาะที่ผูเรียนจะสามารถนําภาษานั้นไปสื่อความหมายไดอยาง
ถูกตอง
3. ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดใชความรู การฝกฝน รวมทั้งไดรับ
ประสบการณใหตรงกับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง นอกจากนี้ผูสอนอาจใชภาษาแม
ในการอธิบายกฎเกณฑทางไวยากรณ หนาที่ของแบบภาษาแตละแบบ ตลอดจนอธิบายถึงความ
เหมาะสมที่จะใชภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณได และควรอธิบายถึงวัฒนธรรมประเพณีของ
ผูใชภาษานั้นๆ ดวย
4. ในการสอน ผูสอนตองเนนการฝกใหผูเรียนสามารถนําความรูทางไวยากรณไปใช
ในการสื่อความหมายไดอยางถูกตองดวย และตองมีความรูดานกฎเกณฑของภาษาที่ใชกันในแตละ
5. ความต องการของผูเ รีย นจะตองอยูใ นกรอบของความรู ทางด านไวยากรณ และ
ความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑของภาษาที่ใชอยูในแตละกลุมสังคม
6. ผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู (Learner centered) ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมใน
การใชภาษา ซึ่งอาจจะอยูในรูปของกิจกรรมคู (Pair work) หรือกิจกรรมกลุม (Group work)
7. ความเปนจริงการเรียนภาษาเกิดจากการรวมกับกิจกรรมที่ครูจัดให กิจกรรมทาง
ภาษาจะตองจัดใหนักเรียนทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีสภาพใกลเคียงกับมากที่สุดและ
เปนกิจกรรมที่มีความหมาย
8. กิจกรรมหรือแบบฝกมักจะมีลักษณะเปนการหาขอมูลเพิ่มเติม โดยการจัดกิจกรรม
ใหมีชองวางเพื่อสื่อสาร เพื่อกระตุนและเราใจเพื่อใหเกิดการสื่อสาร
9. การทดสอบจะตองเปนการสอบการใชภาษาจริง มิใชเปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับ
ภาษา
นอกจากนี้ ดูเลย เบิรน และคราเชน (Dulay , Byrne and Krashen 1982 : 1 – 11,
อางถึงใน กาญจนา ปราบพาล 2527 : 1 - 17) ไดนําเสนอแนวทางและเทคนิคการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารไว ดังนี้
1. ใหโอกาสผูเรียนใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งอาจทําไดโดยถามคําถามที่ผูเรียนจะ
พบจริงๆ ไมใชคําถามเกี่ยวกับภาษา เวลาสอนใหเนนที่ความหมาย หรือเนื้อเรื่องที่อานหรือฟง
ในกรณีที่ผูเรียนยังไมพรอมที่จะใชภาษาที่สอง อนุญาตใหผูเรียนใชทาทางได และผูสอนตองไม
คาดหวังวาผูเรียนจะตองทําอะไรไดเกินความสามารถของเขา
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2. ถาสอนในระยะเริ่มตนตองใหโอกาสผูเรียนปรับตัวกอน เทคนิคในการสอนอาจทํา
ไดโดยไมตองใหผูเรียนตอบเปนภาษาที่สองใหใชภาษาแรกไดและถาผูเรียนไมยอมตอบ ผูสอนไม
ควรโกรธ
3. ถาภาษาที่สอนยากเกินระดับที่ของผูเรียน ผูสอนควรชวยใหผูเรียนเขาใจโดยใชสื่อ
การสอนอยางอื่นหรือกิจกรรมทางภาษา เชน ถาเปนเด็กผูสอนควรใชอุปกรณชวยสอน เชน หุน
หรือ ของเลน ถาเปนผูใหญกิจกรรมควรออกมาในรูปของการทดลอง หรือการสาธิตอยางอื่น
4. ผูสอนอาจมีวิธีการทําใหผูเรียนไมเครียดในระหวางที่เรียนและไมทําใหผูเรียนเสีย
หนา เทคนิคที่ผูสอนใชกันไดแก เปลี่ยนชื่อหรือสมมุติใหเปนคนอื่น และเวลาที่ผูเรียนตอบผิด
ผูสอนควรใหความสําคัญกับความหมายมากกวาที่จะมุงแกความผิดทางไวยากรณทุกตัว แตในกรณี
ที่ความผิดทําใหความหมายเปลี่ยนผูสอนควรจะแก แตเทคนิคในการแกควรเนนในรูปประโยคที่
ถูกใหฟง ไมใชเนนวาผูเรียนตอบผิด สําหรับการทําใหผูเรียนไมเครียด ผูสอนอาจใชดนตรีและใช
เพลงชวย
5. สําหรับการสอนผูใหญ ควรมีกิจกรรมเนนไวยากรณบาง เทคนิคในการสอน
ไวยากรณควรสอนเฉพาะกฎที่คอนขางจะตายตัวและเวลาที่ใหไมควรมากเกินไป
6. ผูสอนควรเรียนรูความสนใจของผูเรียน เพื่อแทรกความสนใจของผูเรียนไวใน
บทเรียนซึ่งสามารถทําไดโดยสังเกตกลุมผูเรียน หรือใหผูเรียนเขียนบันทึกประจําวันสง เพื่อใหรู
ความสนใจของผูเรียนแตละคน
7. สรางบรรยากาศความเปนกันเองในหองเรียน เพื่อนักเรียนจะไดไมอายเมื่อตอบผิด
ผูสอนอาจทําไดโดยใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ และเมื่อนักเรียนพูดผิด ไมควรแสดงความ
รําคาญใหนักเรียนเห็น
8. ในการสอนบทสนทนา ควรใหผูเรียนสนทนาในสิ่งที่เขาพบจริงๆ ไมใชทองบท
สนทนาในหองเรียน และเมื่อออกนอกหองเรียนแลวก็ใชไมได เพราะเจาของภาษาจะพูดอีกแบบ
หนึ่ง เทคนิคการสอนทําไดโดยการสนทนาที่เปนจริง (Common Social Interactions)
9. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดลําดับตามธรรมชาติใหขอคิดวา มีบางโครงสรางที่ผูเรียน
เรียนไดเร็วกวาโครงสรางอื่น เพราะฉะนั้นผูสอนไมควรหวังวาผูเรียนจะเรียนรูทุกอยางไดหมดใน
เวลาเดียวกัน แตทั้งนี้มิไดหมายความวาจะไมใหผูเรียนเห็นโครงสรางอื่นๆ และควรแทรกไวใน
บทเรียน
10. ไมพยายามนําภาษาแรกมาเกี่ยวของกับภาษาอื่นๆ โดยหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบ
ทางไวยากรณระหวางภาษาแรกและภาษาที่จะเรียน ไมควรใชการแปลในการสอน ควรใชการแปล
ก็ตอเมื่อมีความจําเปนในการอธิบายความหมายใหไดชัดเจนยิ่งขึ้นเทานั้น
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จากหลักการในการจัดการเรียนการสอนในภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผูสอนควรมี
การวางแผนการสอน เรียนรูความสนใจของผูเรียน สรางบรรยากาศความเปนกันเองในหองเรียน
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนควรจะมีความรูรูปแบบของภาษา แลวสามารถนําไปใชใน
การสื่อสารในสถานการณจริงได อยางมีความหมายและเหมาะสมซึ่งเนื้อหาควรสอดคลองกับ
ชีวิตประจําวัน หรือใกลเคียงกับสถานการณจริงมากที่สุดและเปนที่สนใจของผูเรียน เปดโอกาส
ให ผู เ รี ย นเรี ย นรู ภ าษาโดยการปฏิ บั ติ จ ริ ง เรี ย นด ว ยความสนุ ก สนาน การทดสอบต อ งเป น
การทดสอบโดยใชภาษาจริง ไมใชทดสอบเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับภาษา ซึ่งจะทําใหเรียนรูภาษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การจัดชั้นเรียนในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารนั้นการจัดหองเรียน รูปแบบของการจัดเรียนในการทํากิจกรรมนั้น มีความจําเปน
อยางยิ่ง เพราะจะชวยสรางบรรยากาศในการทํากิจกรรมเพื่อการสื่อสาร และทําใหการสื่อสารนั้น
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย สุภัทรา อักษรานุเคราะห (ม.ป.ป.: 12) ไดเสนอแนวทางในการจัด
ชั้นเรียน ดังนี้
1. การสอนเปนกลุมทั้งชั้น เปนการทํากิจกรรมเดียวกันกอน แลวจึงแยกยายกันทํา
กิจกรรมตางๆ กันออกไป เชน กลุมที่หนึ่งฝกประโยค กลุมที่สองฝกพูด และกลุมที่สามตอบคําถาม
เปนตน การใหลอกเลียนแบบเมื่อเริ่มสอนเรื่องใหม ควรเปนกลุมใหญทั้งชั้นกอนแลวจึงเรียกเปน
บางแถว หรือบางคน ภายหลัง
2. การแบงกลุมยอยเปนการแบงครึ่งชั้นเรียนเพื่อจัดเกมหรือแขงขันกัน ทําใหทุกคนมี
ส ว นร ว มในบทเรี ย น ซึ่ ง จํ า นวนนั ก เรี ย นอาจจะยั ง มากเกิ น ไปก็ อ าจแบ ง ให เ ล็ ก ลงไปอี ก ดั ง นี้
2.1) การแบงตามความสามารถ เมื่อครูสอนไประยะหนึ่งอาจเห็นไดชัดวาความสามารถของนักเรียน
แตละคนเปนอยางๆ ได อาจจัดกลุมเพื่อฝกทักษะโดยไมใหกระทบกระเทือนใจนักเรียน เชน กลุม 1
ฝกเขียนเรียงความ กลุม 2 ฝกตอบคําถาม กลุม 3 ฝกทําแบบฝกหัดเติมคําใหสมบูรณ เปนตน
2.2) การแบงตามความสนใจ 2.3) การแบงตามเกณฑที่ครูกําหนดอาจแบงตามเดือนเกิดหรือวันเกิด
3. การจับคู ครูอาจจัดใหมีการฝกปากเปลา แบบเขมขน 5 นาที ครูฟงและแกไข
ขอผิดพลาด คูใดฝกไดคลองกอนก็เลือกมาพูดกอนได
4. การจัดกิจกรรมอิสระ ครูอาจใหทํางานเกี่ยวกับการอานและเขียน ทําในสมุด
แบบฝกหัด โปรแกรมการเรียน ใชเทป ซึ่งจะเปนการทํางานแบบรายบุคคล
5. การจัดกลุมผสม นักเรียนในหองเรียนเดียวกันอาจทํากิจกรรมคนละอยาง ครึ่งหนึ่ง
อาจทํากิจกรรมอยางหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งอาจทําการซอมเสริม เปนตน
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เบิรน (Byrne 1976: 6 -16) ไดเสนอแนะการจัดชั้นเรียนในการทํากิจกรรมเพื่อ
การสื่อสาร ดังนี้
1. การฝกรวมกันทั้งชั้นโดยมีครูเปนผูควบคุมการฝกอยางถูกตอง เปนการฝกโครงสราง
ไวยากรณ การออกเสียง ไดแก การฝกโดยวิธีเทียบแทน การฝกถาม - ตอบ เปนตน
2. การฝกเปนคูและเปนกลุม เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกอยางอิสระโดย
อาศัยกิจกรรมครูมีบทบาทเปนผูจัดการคอยกระตุนใหนักเรียนใชภาษาที่เรียนและตรวจสอบความ
ถูกตอง
การจัดกลุมนักเรียนเวลาทํากิจกรรมควรจัดแบงนักเรียนอยางงาย และสะดวกรวดเร็ว
การจั บ คู ห รื อ จั ด กลุ ม ไม จํ า เป น ต อ งมี จํ า นวนเท า กั น ในแต ล ะกลุ ม ควรจั ด ตามสภาพการณ ข อง
หองเรียนกลุมใดมีจํานวนนักเรียน 3 คน ในเวลาทํากิจกรรมคูอาจใหสลับกันฝกภายในกลุมนั้น
การจัดให นักเรียนนั่งในรูปเกือกมาหรือตัวยู ชวยใหนักเรียนเคลื่อนยายไดสะดวก ถาจํานวน
นักเรียนในชั้นมีมากอาจจัดเปนรูปเกือกมาซอนกัน 2 แถวหรืออาจจัดเปนรูปโคง การจัดใหนักเรียน
นั่งแบบนี้ชวยใหนักเรียนมองเห็นทุกคน และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกเวลาแบงกลุมยอย
สรุปไดวาในการจัดชั้นเรียนในการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารนั้น สามารถทําได
หลายรูปแบบ อาจจะอยูในรูปของการทําทั้งชั้น การทําเปนกลุม หรือการทําเปนคู แตมุงเนนให
นักเรียนมีปฏิสัมพันธกันเวลาทํากิจกรรมโดยเวลาฝกใหนักเรียนใชภาษานั้นควรฝกนักเรียนเปน
กลุมใหญเพื่อใหนักเรียนมีความคลองแคลวในการใชภาษาเสียกอน แลวคอยแบงนักเรียนเปนคู
หรือกลุมยอยในการทํากิจกรรมตอไป ซึ่งอาจแบงไดตามความสามารถ หรือตามความสนใจ หรือ
ตามเงื่อนไขที่ผูสอนเปนผูกําหนดให
แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
การสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร( Communicative Language
Teaching ) เปนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูซึ่งมุงเนนความสําคัญของตัวผูเรียน
จัดลําดับการเรียนรูเปนขั้นตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน โดยริเริ่มจากการฟงไปสู
การพูด การอาน การจับใจความสําคัญ ทําความเขาใจจดจําแลวนําสิ่งที่เรียนรูไปใช ทักษะการฟง
การพูด การอาน และการเขียน ถือวาเปนสิ่งจําเปนที่ตองดําเนินไปพรอม ๆ กัน
กลุ มนั ก จิ ต วิท ยาการเรี ย นรูเ ชื่ อว าผู เ รีย นมีค วามสํา คั ญ ที่ สุด ในการเรี ย น ผู เ รี ย นจะ
สามารถเรี ย นได ม ากน อ ยเพี ย งใดขึ้ น อยู กั บ ความเข า ใจเป น สํ า คั ญ เขาจะเรี ย นได ดี ถ า เข า ใจ
จุดประสงคของการเรียน เห็นประโยชนในการนําสิ่งที่เรียนไปใช โดยสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียน
ไปแลวใหเขากับสิ่งที่กําลังเรียนอยู และสิ่งที่จะชวยใหเรียนภาษาตางประเทศไดดี นอกเหนือจาก
สองเรื่องที่กลาวมาแลวก็คือ ตองเขาใจหลักภาษาที่ใชในการวางรูปประโยคดวย ดังนั้นการสอน
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ภาษาตา งประเทศในป จ จุ บั น ได หัน มายึ ด แนวการสอนภาษาเพื่อ การสื่ อ สารมากขึ้ น มีก ารจั ด
กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายโดยใชภาษาในสถานการณที่มี
โอกาสพบไดจริงในชีวิตประจําวัน โดยยังคงใหความสําคัญกับโครงสรางไวยากรณตามที่ปรากฏ
อยูในเนื้อหาที่ใชสื่อความหมาย ดังที่ ลิตเติลวูด ( Littlewood 1983 : 32) กลาวไววา แนวการ
สอนภาษาเพื่อ การสื่อสารเปนแนวการสอนที่ไมจํากัดความสามารถของผูเรียนไวเพียงแตความรู
ดานโครงสรางไวยากรณเทานั้น แตสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการพัฒนาทักษะการใชภาษาทุกทักษะ
โดยสั มพันธ ความสามารถทางไวยากรณ เ ข ากั บยุทธศาสตรการสื่อสารดวยวิธีการถูก ต องและ
เหมาะสมกับกาลเทศะ ในชีวิตจริงผูเรียนตองสัมผัสกับการสื่อสารซึ่งเปนการใชภาษาในชีวิต
ประจําวัน และนําภาษาที่คุนเคยนั้นไปใชได คํากลาวนี้สอดคลองกับความเห็นของ วิดโดสัน
(Widdowson 1979 : 15) ที่วา ความสามารถในการเรียบเรียงประโยคมิใชเปนความสามารถในการ
สื่อสาร การสื่อสารจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเราสามารถใชประโยคไดหลายชนิดในโอกาสตาง ๆ
กัน เชน การอธิบาย การแนะนํา การถาม - ตอบ การขอรอง การออกคําสั่ง เปนตน ความรู
ในการแตงประโยคเปนสิ่งที่เราเรียกวา ความรูความเขาใจภาษาเทานั้น ซึ่งอาจจะเปนประโยชนอยู
บาง แตถาจะใหเกิดประโยชนมากที่สุดก็ตองสามารถนําความรูในการใชประโยคไปใชใหเปนปกติ
วิสัยไดตามโอกาสตาง ๆ ของการสื่อสาร นอกจากนี้ บราวน (Brown 1993 : 55) เสนอการสอน
เพื่อการสื่อสารตองมีลักษณะ 4 ประการ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ ดังนี้ 1) เปาหมายของการสอนเนน
ไปที่องคประกอบทั้งหมดของทักษะการสื่อสาร และไมจํากัดอยูภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือ
ไวยากรณ 2) เทคนิคทางภาษาไดรับการออกแบบมา เพื่อนําผูเรียนไปสูการใชภาษาอยางแทจริง
ตามหนาที่ภาษา และปฏิบัติจริงโดยมีจุดมุงหมายในการพูด รูปแบบโครงสรางภาษามิใชเปาหมาย
หลัก แตตัวรูปแบบเฉพาะของภาษาตางหากที่จะทําใหผูเรียนสามารถสื่อสารจนสําเร็จตามเปาหมาย
3) ความคลองแคลวและความถูกตอง เปนหลักการเสริมที่อยูภายใตเทคนิคการสื่อสาร มีหลายครั้ง
ที่ความคลองแคลวอาจจะมีความสําคัญมากกวาความถูกตองเพื่อที่จะทําใหผูเรียนสามารถนําภาษา
ไปใชไดอยางมีความหมาย 4) ในการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสือ่ สารใน
ตอนทายสุด ผูเรียนตองใชภาษาอยางเขาใจและสรางสรรค ภายในบริบทที่ไมเคยฝกมากอน และ
กอลโลเวย (Galloway 1993 : 12 ) กลาววา ภาษาถูกใชเพื่อการสื่อสาร ดังนั้นการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารเนนดานการสื่อสารในขณะที่การสอนภาษายังคงเนนสอนหลักไวยากรณและการเชื่อม
คํากริยา การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเนนการนําไปใชในชีวิตจริงและไวยากรณยังคงมีความสําคัญ
จากแนวการสอนตาง ๆ ดังกลาว ทําใหเกิดแนวคิดในการสอนภาษาวา ควรนําเสนอ
ภาษาใหมในรูปแบบภาษาที่พบในสถานการณจ ริง เพื่อนํ าไปสูการสอนคําศั พท โครงสราง
การออกเสียงมีการฝกฝนจนเกิดความเขาใจในเนื้อหา โครงสรางสามารถใชไดถูกตองแลวจึงนํา
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ความรูที่ไดไปฝกใชในสถานการณจริง แนวคิดนี้จึงกลายเปนขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ตามผังดังนี้
P 2 Practice
Language
Phonetic Drill

Speech P1 Presentation

Grammatical Drill

P3 Production

ภาพที่ 1 ผังขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Teaching Stages)
ที่มา : Marie-Louise Parizet, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, กลุมสงเสริ มการเรียนการสอนและประเมินผล, เอกสารการอบรมครูผูสอนภาษา
ฝรั่งเศส เพื่อการทองเที่ยว ณ สหวิทยาลัยลานนา เชียงใหม ป 2534 ( กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ
คุรุสภา,2548 ), 104 .
1. ขั้นตอนการสอนภาษาเพือ่ การสื่อสาร
จากแนวคิดในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบนี้เอง ทําใหเกิดขั้นตอนการสอน
ตาง ๆ 3 ขั้นตอน ที่ใชจัดการสอนโดยทั่วไป และขั้นตอนการสอนนี้ มีผลเชื่อมโยงไปถึง
สถานการณการสอน เทคนิคการสอน สื่ออุปกรณ และหนวยการสอนดวย ครูผูสอนจึงควรทํา
ความเขาใจ ใหชัดเจน เพื่อจะไดจัดการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการสอนทั้ง 3 ขั้นนี้ พบวาวิธีการนําเสนอเนื้อหาในแบบเรียน ตาง ๆ ที่
ผูเขียนแบบเรียนมีความรูดานภาษาศาสตรและแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนอยางดีจะ
ปรากฏอยูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารอยางชัดเจน
ทั้ง 3 ขั้นตอน วิธีดําเนินการในแตละขั้นตอนมีดังตอไปนี้
1.1ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
การนําเสนอเนื้อหาใหม จัดเปนขั้นตอนการสอนที่สําคัญขั้นหนึ่ง ในขั้นนี้ครูจะใหขอมูลทางภาษา
แกผูเรียน ซึ่งนับเปนการเริ่มตนการเรียนรู มีการนําเสนอเนื้อหาใหมโดยจะมุงเนนการใหผูเรียน
ไดรับรู แ ละทํา ความเข า ใจเกี่ ยวกั บ ความหมายและรูปแบบภาษาที่ใ ชกั น จริง โดยทั่ว ไปรวมทั้ง
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วิธีการใชภาษาไมวาจะเปนดานการออกเสียง ความหมายคําศัพท และโครงสรางไวยากรณที่
เหมาะสม ในสถานการณตางๆ ควบคูไปกับการเรียนรูกฎเกณฑ
1.2 ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดฝกใชภาษาที่เพิ่งจะ
เรียนรูใหมจากขั้นการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝกแบบควบคุมหรือชี้นํา (Controlled
Practice/ Directed Activities )โดยมีครูผูสอนเปนผูนําในการฝกไปสูการฝกแบบคอยๆ ปลอยใหทํา
เองมากขึ้นเปนแบบกึ่งควบคุม (Semi - Controlled) การฝกขั้นนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนจดจํา
รูปแบบของภาษาได จึงเนนที่ความถูกตองของภาษาเปนหลักมีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดทําความ
เขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใชรูปแบบนั้นๆ ดวยเชนกัน ในการฝกนั้น ครูผูสอนจะเริ่ม
จากการฝกปากเปลา (Oral) ซึ่งเปนการพูดตามแบบงาย ๆ กอนจนไดรูปแบบภาษา แลวคอย
เปลี่ยนสถานการณไป สถานการณเหลานี้จะเปนสถานการณที่สรางขึ้นภายในหองเรียน เพื่อฝกการ
ใชโครงสรางประโยคตามบทเรียนทั้งนี้ครูผูสอนตองใหขอมูลยอนกลับดวย เพื่อใหผูเรียนรูวา
ตนใชภาษาไดถูกตองหรือไม นอกจากนี้อาจตรวจสอบความเขาใจดานความหมายได (ไมควรใช
เวลามากนัก) ตอจากนั้นจึงใหฝกดวยการเขียน (Writing) เพื่อเปนการผนึกความแมนยําในการใช
1.3 ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) นับเปนขั้นที่สําคัญที่สุดขั้นหนึ่ง
เพราะการฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เปรียบเสมือนการถายโอนการเรียนรูภาษาจากสถานการณ
ในชั้นเรียนไปสูการนําภาษาไปใชจริงนอกหองเรียน การฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดยทั่วไป
มุงหวังใหผูเรียนไดลองใชภาษาในสถานการณตางๆ ที่จําลองจากสถานการณจริง หรือที่เปน
สถานการณจริงดวยตนเอง โดยครูผูสอนเปนเพียงผูแนะแนวทางเทานั้น การฝกใชภาษาในลักษณะ
นี้มีประโยชนในแงที่ชวยใหทั้งครูผูสอนและผูเรียนไดรูวาผูเรียนเขาใจและเรียนรูภาษาไปแลวมาก
นอยเพียงใด สามารถนําไปปรับใชตามความตองการของตนเองแคไหน ซึ่งการที่จะถือวาผูเรียน
ไดเรียนรูแลวอยางแทจริงก็คือ การที่ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดเองโดยอิสระ ภายใต
สถานการณตาง ๆ ที่จะพบในชีวิตจริง นอกจากนี้ผูเรียนจะไดมีโอกาสนําความรูทางภาษาที่เคย
เรียนแลวมาใชเปนประโยชนอยางเต็มที่ ในการฝกในขั้นตอนนี้อีกดวยเพราะผูเรียนไมจําเปนตอง
ใชภาษาตามรูปแบบที่กําหนดมาใหเหมือนดังการฝกในขั้นการฝก และการไดเลือกใชภาษาเองนี้
จะชวยสรางความมั่นใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใหแกผูเรียนไดอยางดี วิธีการฝกมักฝกในรูป
ของการทํากิจกรรมแบบตางๆ โดยครูเปนเพียงผูกําหนดภาระงานหรือสถานการณตางๆ ใหเทานั้น
การสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารเน น การนํ า ความรู ค วามสามารถในการ
ติดตอสื่อสารของบุคคลในสถานการณตาง ๆ โดยเชื่อวาการเรียนรูภาษาเปนลักษณะเฉพาะที่ติดตัว
มาเกิดขึ้นภายในสมองของนักเรียน ภาษาเปนเรื่องของกฎเกณฑ ดังนั้นนักเรียนจึงตองมีความรู
ความสามารถทางภาษาไปใชสื่อความหมายไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ ดังนั้นบทบาทของครู
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ยอมเปลี่ยนไป นักเรียนจะเปนผูที่มีบทบาทโดยตรงในการทํากิจกรรม แตครูก็ยังคงมีบทบาทสําคัญ
อยูในการดําเนินการเรียนการสอน ซึ่งมีผูรูไดเสนอแนะบทบาทของครูในการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ดังนี้
มิลเลอร (Miller 1987: 6 ) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของครูภาษาอังกฤษที่ดี
วาควรมีลักษณะ ดังนี้
1. มีความกระตือรือรนในการสอน ปจจัยสําคัญที่สุดของการสอน คือ ตัวครูและวิธีการ
สอนของครู อันจะทําใหนักเรียนมีปฏิกิริยาโตตอบโดยใชภาษาอังกฤษ และเพื่อประสบความสําเร็จ
ในการเรียนรู
2. มีความคิดสรางสรรค การสอนจะตองมีมากกวาการใชหนังสือ ทําแบบฝกหัดและ
ปฏิบัติตามคูมือครูที่เขียนโดยคนอื่น นักเรียนจะรูสึกเบื่อที่จะตองทําแบบฝกหัดที่เขาไมสนใจครู
ควรหากิจกรรมมาชวยใหนักเรียนสนใจทําแบบฝกหัด มีวิธีการมากมายที่ครูจะนําไปใชไดเชน
เกมเพลง กิจกรรมการแกปญหา หรือกิจกรรมอื่นๆที่ทําใหนักเรียนไดใชทักษะที่เขาไดเรียนมาแลว
3. มีอารมณขัน อารมณขันของครูจะชวยใหผอนคลายความตึงเครียด และลดความ
กังวลใจใหกับนักเรียน ครูและนักเรียนมีความสัมพันธกันเพิ่มขึ้นเพราะไดหัวเราะดวยกัน นักเรียน
เรียนดวยความสนุก การเรียนการสอนกาวหนายิ่งขึ้นเพราะนักเรียนไมกลัวที่จะตอบผิดหรือพูด
นอย
4. ทักทายนักเรียน การพูดภาษาอังกฤษกับนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียนจะทําให
นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และทาทายใหนักเรียนโตตอบดวยภาษาอังกฤษ เชนกัน
5. การเขียนการบานติดไวบนกระดานดานซายมือกอนทําการสอนในแตละคาบ เพื่อ
วาครูจะไดไมตองรีบรอนใหการบานเมื่อไดยินสัญญาณหมดเวลา
6. ไม ใ ห ก ารบ า นมาก เมื่ อ นั ก เรี ย นมี วั น หยุ ด หรื อ ไม ค วรให ก ารบ า นเมื่ อ ทราบว า
นักเรียนจะมีการทดสอบวิชาใดก็ตามในวันถัดไป
7. ทักทายนักเรียนดวยอารมณแจมใส
8. ใหเวลาสักครูแกนักเรียนหลังการทักทายประจําวัน เพื่อสังเกตวานักเรียนแตละคนมี
อะไรเปลี่ยนไปบาง เชน ตัดผมใหม สวมเสื้อใหม หรืออื่น ๆ
9. ควรมีการทดสอบการเขียนทุกวัน
10. จัดระเบียบในการแจกจายและรวบรวมกระดาษคําตอบ
11. ใหนกั เรียนเกงออกมาหนาหองและตั้งคําถามเพื่อนๆ
12. คืนกระดาษคําตอบแกนักเรียน โดยใหนักเรียนบันทึกคะแนนของตัวเอง ลงในสมุด
เพื่อนักเรียนจะไดทราบความกาวหนาของตนเองกอนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
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ดรุณี เรือนใจมั่น ( 2546 : 38 ) ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของครูในการสอนภาษา
เพื่อการ สื่อสาร สรุปไดดังนี้
1. ครูจะตองไมเปนผูสอนแตจะตองเปนผูหนึ่งที่รวมในกิจกรรมของกลุม
2. ครู จ ะเป น พี่ เ ลี้ ย งคอยให คํ า แนะนํ า ช ว ยเหลื อ ให ก ระบวนการของกลุ ม และ
การสื่อสารเปนไปดวยดี
3. ครูจะตองเปนผู รวบรวมเสนอแนะแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหนักเรียนหาความรู
เพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และรับรูเปนประสบการณตอไป
4. สังเกตจดจําสิ่งตาง ๆ ที่ไดจากชั้นเรียน รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้น และหาทางแกปญหา
สรุปไดวาในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น บทบาทของครูยังเปนสิ่งสําคัญ
อยูเพราะจะทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปดวยดี ลักษณะของครูนั้นควรเปนผูอํานวยความ
สะดวกให กั บนัก เรีย น ไมใ ช ผูส อน มี ค วามกระตื อรื อร น และมีความคิ ดสรา งสรรคใ นการหา
กิจกรรมตาง ๆ มาใชในการเรียนการสอน ใหนักเรียนเรียนภาษาดวยความสนุกสนาน เกิดความ
มั่นใจตนเองในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นอกจากนี้ครูตองพัฒนาการสอนของตนเองอยู
ตลอดเวลาใหทันกับสภาวะและการเปลี่ยนแปลงของโลกทางการศึกษาและการสื่อสาร
ทักษะการฟง
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีจุดมุงหมายหลัก เพื่อใหผูเรียนสามารถ
ใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ตรงจุดประสงคและความสามารถของผูเรียน
การพัฒนาทักษะการสื่อสารจะตองเนนทักษะทั้ง 4 คือ พัฒนาการใชทักษะการฟง ทักษะการพูด
ทักษะการอาน และทักษะการเขียน การเลือกใชกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นอยูกับจุดประสงค
และเนื้อหาของบทเรียนที่ผูสอนเปนผูจัด แนวทางในการจัดการเรียนการสอนทักษะการฟงควรใช
ทักษะและสิ่งสําคัญชวยในการฟงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
1.ทักษะในการคาดการณลวงหนา (Predictive Skills) โดยมากผูฟงมักจะสามารถเดา
ไดวา ผู พูด ที่พู ดคางอยูกํ าลังจะพูดอะไรตอไป โดยเฉพาะอย างยิ่ งเมื่อสิ่งที่ผูพูดพู ดคางอยูเปน
สํานวน สุภาษิต หรือคําพังเพยตาง ๆ ผูฟงอาจเดาไดวาผูพูดจะพูดสิ่งใดตอไป หรือเมื่อผูฟงไดยิน
คําเชื่ อมต าง ๆ ผู ฟงรู วา เนื้อความตอไปจะเปนอะไรเพราะคําเชื่อมจะแสดงความสัมพัน ธของ
เนื้อความในประโยคหนาและประโยคหลังในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
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2. ความสามารถในการที่จะเลือกฟง (Extracting Specific Information) ในฐานะผูฟง
ผูฟงตองการรูวา ตนตองการอะไรและจะฟงเพื่ออะไร ผูฟงจะไมฟงทุกขอมูลที่ไดยิน แตจะเลือกฟง
เฉพาะขอมูลหรือสิ่งที่ตนอยากรูอยากฟง เพื่อใหไดขอมูลตามที่ตองการ
3. ทักษะในการจับใจความสําคัญ (Getting the General Picture) ในการพูดสนทนา
โดยปกติมักมีคําพูดแทรกอยูเสมอ ๆ ซึ่งอาจเปนคําที่ไมมีความหมาย หรือที่เรียกวา “ Hesitation
Markers” ซึ่งเปนบางครั้งอาจเปนการแกไขคําหรือขอความที่พูดไปแลว ผูฟงจะตองพยายามจับ
ใจความสําคั ญของข อมูลที่ ฟง และไมส นใจที่จะฟงคําที่ ไมมีความหมาย ขอความที่พู ด ผิด หรือ
รายละเอียดที่ไมสําคัญ
4. ความสามารถในการเดาความหมายของคําศัพทที่ไมรู (Deducing Meaning from
Context) ภาษาแตละภาษามีคําศัพทมาก บางครั้งเจาของภาษาก็ไมเขาใจความหมายของคําทุกคํา
ที่ไดยิน แตผูฟงจะรูจักเดาความหมายของคําศัพทที่ไมรูจักไดอยางมีหลักการ โดยสรุปความหมาย
โดยอาศัยพื้นฐานความรูทางไวยากรณ ความหมายของรากศัพท รวมทั้งความหมายของอุปสรรค
(Prefix) และปจจัย (Suffix) และโดยอาศัยคําชี้แนะในบริบท ( Context Clues)
5. ความรูทางบริบทในการสนทนา (Contextual Knowledge) โดยปกติผูฟงมักจะรูวา
ผูพูดหรือคูสนทนาของตนเปนใคร ชายหรือหญิง อายุประมาณเทาใด มีตําแหนงหนาที่การงาน
อะไร รวมทั้งมีความรูเกี่ยวกับสถานการณของการสนทนาดวย วาเกิดขึ้นที่ใดหรือเปนการสนทนา
ที่เปนกันเอง (Informal) หรือเปนทางการ (Formal) ซึ่งขอมูลเหลานี้จะชวยใหผูฟงมีความเขาใจสิ่ง
ที่ฟงดีขึ้น เพราะอาจถือวา ความรูเหลานี้เปนสวนหนึ่งที่จะชวยในการคาดการณลวงหนา
6. สิ่งที่มองเห็นจะชวยในการฟง (Visual Help) ในการฟง ผูฟงมีสื่อทางตาหลายชนิด
ที่จะชวยเสริมสรางใหมีความเขาใจเนื้อหาที่ฟงหรือการสนทนาที่ดีขึ้น สื่อทางตาที่ชวยในการฟง
นอกจากจะมี รู ป ภาพ ภาพถ า ย ภาพนิ่ ง แผนที่ แ ละแผนภู มิ แล ว ยั ง รวมถึ ง สี ห น า ท า ทางและ
อากัปกิริยาอื่น ๆดวย
การสอนทักษะการฟง
สุภัทรา อักษรานุเคราะห ( 2532 : 56, อางถึงใน ศุภชัย ไพศาลวัน 2548 : 39) กลาว
วา การสอนทักษะการฟง ควรปฏิบัติไปตามลําดับจากงายไปหายาก ดังตอไปนี้
1. การฟงคําเดี่ยว ฟงวลี ประโยค ซึ่งอาจจัดทําไดโดยใหแสดงออกถึงลักษณะตาง ๆ กัน
เชน ปฏิบัติตามคําสั่ง วาดรูป เลนเกม บอกทิศทางตามแผนที่ ทั้งนี้อาจใหสังเกตการณเนนเสียงหนัก
เบาในคํา และระดับเสียงสูงต่ําในประโยค เปนตน
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2. การฟงโดยพยายามเชื่อมโยงคําตาง ๆ ที่ไดยินเปนกลุมที่มีความหมาย เพื่อใหจํางาย
เชน พยายามสรางจินตนาการจากคําเปนภาพ ซึ่งจะเปนภาพที่สวยงามหรือเปนภาพที่ตลกก็ได
เพื่อใหจําสิ่งที่ฟงไดนานขึ้นและเกิดความสนใจที่จะฟงตอไป
3. การฟงเนื้อเรื่องสั้น ๆ ซึ่งอาจมีคําศัพทและโครงสรางที่รูจักแลว โดยที่ผูสอนใหสรุป
เหตุการณวาใครทําอะไร ทําแลวหรือยังไมไดทําหรือกําลังทําอยู หรือสรุปไดวาบุคคลในเรื่องมี
อาชีพอะไร เปนตน
4. การฟงบทสนทนาหรือขอความตาง ๆ ควรเปนบทสนทนาหรือขอความที่อยูใ น
ชีวิตประจําวันหรือเปนธรรมชาติ คือ มีความเร็วปกติ ผูพดู มีเพศ วัย อาชีพ สถานภาพทางสังคมและ
สําเนียงตาง ๆ กัน เพื่อใหผูเรียนคุนเคยกับสํานวนที่ใชอยูจริง
ริกสัน ( Rixon 1986 : 63-73, อางถึงใน ศุภชัย ไพศาลวัน 2548 : 39-40 ) เสนอ
แนวทางการสอนทักษะการฟง ไว 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นกอนการฟง ( Pre-listening) เปนขั้นเตรียมใหผูเรียนพรอมที่จะฟงเนื้อหา โดยให
ทํากิจกรรมกอนการฟง ซึ่งมีเปาหมายเพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน เพื่อจะไดรับสิทธิผลจาก
การฟงมากที่สุด กิจกรรมในขั้นนี้ จะชวยใหผูเรียนไดทราบวา ตนจะไดฟงอะไรตอไป ครูผูสอน
สามารถทํากิจกรรรมที่ทาทายเพื่อกระตุนใหผูเรียนกระตือรือรนที่จะฟงเนื้อหา ที่กําหนดให ซึ่งครู
อาจใชกิจกรรมเลาเรื่องบางตอนเกี่ยวกับบางสิ่งที่ฟง หรือการใหผูเรียนคาดคะเนวาจะไดฟงอะไร
นอกจากนี้การใหผูเรียนลองทํานายเหตุการณ หรือเรื่องราวที่จะไดฟง
2. ขั้นการฟง ( While-listening ) เปนขั้นที่ผูเรียนลงมือทํากิจกรรมหรือแบบฝกหัด เพื่อ
แสดงวาผูเรียนเขาใจเรื่องที่ฟง โดยที่ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมที่ทาทายและมีความมุงหมาย
เพื่อใหผูเรียนเลือกรับฟงสิ่งที่ฟง หรือเนื้อหาที่ฟง ซึ่งอาจเลือกรับฟงรายละเอียดหรือสาระสําคัญ
ของเนื้อเรื่องที่ฟงเทานั้น
3. ขั้นติดตามผล ( Follow up) เปนขั้นตอนที่ครูใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเกี่ยวกับ
ความถูกตองดานเนื้อหาที่ฟง ซึ่งครูอาจใหผูเรียนทํากิจกรรมที่เปนการแสดงใหเห็นวา ผูเรียน
เขาใจสิ่งที่ฟงและพรอมที่จะทบทวน อภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาที่ฟง หรือใชความรูที่ไดจากการฟง
ทําภาระงาน เปนตน
กิจกรรมการสอนทักษะการฟง
พอลสตันและคณะ (Paulston and others 1976, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมวิชาการ 2546 : 44-45) ไดเสนอแนะขัน้ ตอนในการฝกทักษะการฟง สรุปไดดังนี้
1. กระตุนความสนใจของผูเรียนและใหผูเรียนไดรูจดุ มุงหมายของการฝกทักษะการฟง
2. ใหผูเรียนฟงขอความหรือเรื่องราวที่เตรียมไว
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3. ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหรืองานที่มอบหมายให หลังจากการฟงแลว
4. ผูสอนใหคําติชมในงานของนักเรียน
ฟนอกเชียโรและ บรัมฟต ( Finocchiaro and Brumfit 1983, อางถึงใน
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 : 44-45) ไดเสนอแนะกิจกรรมในการสอนทักษะการฟง
ดังนี้
1. ฟ ง คํ า สั่ ง ที่ ใ ช ใ นการเรี ย นการสอนของครู เช น การถามคํ า ถาม อธิ บ ายภาพ
การเลาเหตุการณที่เกิดขึ้น
2. ใหฟงเพื่อนคนอื่นถามคําถาม สรุปเรื่อง หรือเลาเรื่องตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ
3. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงบทบาทสมมุติแสดงละครหรือการสนทนา
4. ใหฟงคําบรรยายจากบุคคลภายนอก หรือฟงบทเรียนจากเทป ฟงเพลง หรือปาฐก
5. ใหดภู าพยนตร โดยเฉพาะที่จัดทําขึ้นเพื่อสอนภาษาอังกฤษ หรือจากโปรแกรม
ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน
ทักษะการพูด
ทั ก ษะการพู ด เป น ทั ก ษะสํ า คั ญ ในการสื่ อ สารมากที่ สุ ด เพราะเป น ทั ก ษะที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันและการทํางาน ผูที่ประสบความสําเร็จในการงานอาชีพมักจะเปนผูที่มีประสิทธิภาพ
ในการพูด ดังนั้นทักษะการพูดจึงเปนทักษะที่ครูผูสอนใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการออกเสียง
คําศัพท โครงสรางของภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา โดยครูมุงเนนฝกทักษะการพูด
เพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ คลองแคลว การพัฒนาทักษะการพูดตองใชเวลานานใน
การฝ ก โดยมี แ รงจู ง ใจและความสนใจ ความถนั ด ของผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ นอกจากนี้ ขึ้ น อยู กั บ
ประสิทธิภาพการสอนของครูดวย ( สุมิตรา อังวัฒนกุล ม.ป.ป. : 17) มีผูรูใหแนวคิดเกี่ยวกับ
การสอนพูดเพื่อการสื่อสาร ดังนี้
ไบเกท (Bygate 1991 : 5-6 ,อางถึงใน รัตนา วงศยะรา 2548 : 47 ) ไดใหแงคิด
เกี่ยวกับการสอนพูดเพื่อการสื่อสารไว 2 ประการ คือ 1) สอนทักษะที่ชวยใหเกิดความเขาใจ
ไดแก การสอนทักษะตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความเขาใจ เชน การจํา การพูดเสียงที่ถูกตองเหมือนกับ
เจาของภาษา การผันกริยาที่เหมาะกับกาลเวลา (Tense) และการพูดประโยคใหถูกตองตามหลัก
การ ใชภาษาและไวยากรณ เพื่อสื่อความหมายที่ผูพูดตองการ 2) เพิ่มทักษะการปฏิสัมพันธ คือ
การสอนโดยใช ส ถานการณ ที่ ค ล า ยกั บ เหตุ ก ารณ ใ นชี วิ ต จริ ง ให ผู เ รี ย นได มี โ อกาสพู ด แสดง
ความรู สึ ก ของตนเองว า ในสถานการณ ที่ เ ผชิ ญ อยู นั้ น ควรพู ด อะไร พู ด อย า งไรจึ ง จะตรงกั บ
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จุดประสงคที่ตนเองตองการจะสื่อสาร อีกทั้งสอนใหคํานึงถึงความสัมพันธระหวางตนเองกับผูฟง
โดยอาศัยความรู ที่ไดรับจากการเรียนทักษะการพูดชวยใหเกิดความเขาใจ ซึ่งหมายความวาควร
ใหความรูผูเรียนกอนที่จะใหทํากิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ คือการนําแนวคิดการสอนแบบตรง
(Direct Method) คือ การสอนที่ใหผูเรียนไดรับการฝกใหเชื่อมโยงคําและวลีใหเขากับความหมาย
โดยใชของจริงหรือการกระทําเปนสื่อเสนอความหมาย โดยใชภาษาที่ตองการเรียนเปนสื่อใน
การสอนผสมผสานกับแนวคิดเปนการสอนแบบออม (Indirect Method) การสอนแบบนี้ใชการจัด
กิจกรรมสนทนาแบบมีปฏิสัมพันธ เพื่อกระตุนใหผูเรียนเรียนรูการพูดดวยตนเอง ซึ่งทําใหผูเรียน มี
ความสามารถในการพูด มีความถูกตองการใชภาษาและความคลองในการสื่อปฏิสัมพันธกับผูอื่น
นอกจากนี้ ลินส (Lynch 1996 : 121, อางถึงใน รัตนา วงศยะรา 2548 : 47-48) กลาววา ครูผูสอน
ใหเด็กมีการพูดแบบปฏิสัมพันธ ที่มีตอบทบาทในการพูดของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาส
ใชความคิดริเริ่มไดอยางมีขอบเขตที่กวางขึ้น สิ่งสําคัญคือ ผูเรียนควรมีโอกาสไดฝกแสดงความ
คิดเห็นจากการที่ ไดฝกกลวิธีตาง ๆ ที่ผูเรียนจําเปนตองใชในการแกปญหาในการสื่อสารไดจริง
เพื่อใหผูเรียน ไดประสบการณในการวิเคราะหและไดรับขอมูลยอนกลับในสิ่งที่เกิดขึ้น วาอะไร
ควรปรับปรุงแกไขในการพูดตามสถานการณนั้น
ขั้นตอนในการสอนทักษะการพูด
สกอต (Scott 1980 , อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 : 45) เสนอไว
3 ขั้นตอน ดังนี้
1.บอกวัตถุประสงค ผูสอนควรบอกใหผูเรียนไดรูถึงสิ่งทีจ่ ะเรียน
2.การสอนเนื้ อ หา ผู ส อนจะต อ งให ผู เ รี ย นสั ง เกตลั ก ษณะของภาษา ผู พู ด เป น ใคร
ผูพูดจะบอกอะไร สิ่งที่พูด สถานที่พูด และเนื้อหาที่พูด
3.การฝ ก และการถ า ยโอน เป น การพู ด พร อ ม ๆ กั น หรื อ ที ล ะคน หรื อ จั บ คู กั น ฝ ก
ในรูปแบบตาง ๆ
เบริน (Byrne 1986 : 9) เสนอขั้นตอนการพูดเพื่อการสื่อสาร ไวดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอ (The Presentation Stage) เปนขั้นที่ครูสอนเนื้อหาใหมเพื่อให
นักเรียนจําได ครูผูสอนเปนผูมีบทบาทมากและควรใชเวลานอยแตมีประสิทธิภาพ แนวทางในการ
จัดกิจกรรมในขั้นนี้ มี 2 ทาง คือ
1. กิจกรรมที่มีโครงสรางแนนอน ( Structured Activities) หมายถึง กิจกรรมที่มี
การวางแผนการสอนเกี่ยวกับโครงสราง ไวยากรณที่นักเรียนตองพบใหเนื้อเรื่อง เชน สอนการใช
“can” โดยมีรูปภาพหรือทาทางเปนสื่อในการสอน หลังจากนั้นจึงใหพูดเกี่ยวกับตนเอง โดยใช
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“can” วิธีนี้ถูกตําหนิวาไมเปนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร แตมีขอดีคือเมื่อตองการความรวดเร็ว
และอธิบายจุดที่คลุมเครือในเนื้อเรื่อง
2. กิจกรรมที่มีโครงสรางไมแนนอน (Unstructured Activities) หมายถึง กิจกรรม
ที่ไมไดมีการวางแผนในการทํากิจกรรมไวตายตัว กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับนักเรียนระดับสูงกวา
ขั้นตน (Post – Elementary Level) เพราะนักเรียนรูภาษามากพอที่จะใชในการติดตอสื่อสาร
กิจกรรมนี้ชวยพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เชน การใหนักเรียนเดาเรื่องหรือ
บอกความรูเดิมที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
ขั้นที่ 2 ขั้นฝกปฏิบัติ (The Practice Stage) เปนขั้นที่เปดโอกาสใหนักเรียน ฝกพูด
โดยใชความรูที่ไดจากขั้นนําเสนอ (The Presentation Stage) ใหถูกตอง นักเรียนมีบทบาทมากกวา
ครูซึ่งทําหนาที่เปนเพียงผูควบคุม (Conductor) ใหการฝกนั้นถูกตอง สื่อที่จะนํามาใชในการฝกมี
2 ประเภท คือ
1. แบบฝก (Drills)
2. เนื้อเรื่อง (Texts)
ขั้นที่ 3 ขั้นผลิตภาษา ( The Production Stage) ขั้นนี้ครูปลอยใหนักเรียนใชภาษา
ที่รับรูและฝกในขั้นที่ 2 มาใชอยางอิสระตามที่เรียนมา ไมใชตามแนวที่ครูกําหนด ครูจึงมีบทบาท
นอยที่สุดและทําหนาที่เปน “ผูจัดการ” (Manager) ใหการเรียนการสอนดําเนินตอไปได เนนให
นักเรียนไดใชภาษาอยางคลองแคลวมากกวาเพื่อความถูกตองทางไวยากรณ เพื่อเตรียมนักเรียน
สามารถใชภาษาไดจริงนอกหองเรียน กิจกรรมที่ใชอาจเปนคูหรือกลุมก็ได
กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร
ทักษะการพูดเปนทักษะที่จําเปนอยางมากสําหรับนักเรียนไดฝกหัดการพูดใหเกิด
ความชํานาญและเปนการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารอยางเปนธรรมชาติ เพราะ
การทํากิจกรรมตาง ๆ ทําใหนักเรียนเกิดทักษะและความชํานาญในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะการพูดตามแนวคิดของ
นักการศึกษาเสนอแนะไว ดังนี้
กุศยา แสงเดช (2545 : 136-137) ไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมการสอนพูดออกเปน
3 ลักษณะ คือ
1. การฝกใหตั้งคําถามและตอบคําถาม ในการสนทนาในลักษณะนี้ควรฝกประเภทของ
คําถามลักษณะตอไปนี้ เชน คําถามเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการ คําถามเรื่องบุคคล/สวนตัว เปนตน
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2. การฝกพูดบทสนทนา วิธีสอนในปจจุบันใชการฝกบทสนทนามาก เพราะฝกให
ผูเรียนไดใชสื่อสารความหมายกันจริง ๆ ในการสรางบทสนทนาภาษาอังกฤษ ควรใชภาษางาย ๆ
ครูตองอธิบายความหมายของคําศัพทและสํานวนที่ผูเรียนไมรูจักกอนที่จะฝกพูดบทสนทนา
3. การฝกพูดการเลาเรื่อง การฝกแบบนี้ควรใชสถานการณเพื่อชวยใหผูเรียนใชภาษา
ไดถูกตองตามสถานการณและเกิดความสนุกสนาน พยายามใชคําศัพทและโครงสรางที่มีความยาก
งายเหมาะสมกับระดับผูเรียน
ทักษะการอานและการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทักษะการอานเปนทักษะที่สําคัญที่สุด และเปนเครื่องมือที่สําคัญในการทําใหผูเรียน
เกิ ด การเรี ย นรู เพราะสื่ อที่ นัก เรี ย นพบเห็ น อยูป ระจํ า จากในชี วิต ประจํ าวั น เช น จากโทรทัศ น
หนังสือพิมพปายโฆษณาตาง ๆ แบบเรียน นวนิยาย การตูน ผูอานไมไดสนใจ ในตัวภาษา แตสนใจ
ในสาระที่รับรูจากสื่อนั้น ๆจึงเกิดเปนความรู หรือแนวคิดตาง ๆ (สุมิตรา อังวัฒนกุล 2535 : 178)
ความหมายของการอานและความเขาใจในการอาน
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการอานไว ดังนี้ วิดโดสัน ( Widdowson
1979 : 174 ) กลาววา การอาน หมายถึง การมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางผูเขียนและผูอาน ซึ่งใช
ความคิดพิจารณาเรื่องที่อาน ซึ่งผูเขียน เขียนไวเพื่อการสื่อสารระหวางผูอานและผูเขียน ขอความที่
อานคือปฏิกิริยาโตตอบกันระหวางผูเขียนกับผูอาน สวนของ มอรริส ( Morris 1994 :14 ) กลาววา
การอาน คือ กระบวนการซึ่งผูอานรับรูขาวสาร ซึ่งถูกเสนอไวในรูปรหัสพิเศษ ผูเขียนเปนผูสง
ขาว ผูอานจึงเปนผูแปรรหัสเหลานั้น ความรูและประสบการณเดิมของตน อันกอใหเกิดการนําไปสู
เปาหมายหลักของการอานที่วาผูอานตองคิดเปนและเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน นอกจากนี้
สมิธ ( Smith 1998 : 168-174, อางถึงใน สรารัตน จันกลิ่น 2544 : 36 ) กลาววา การอานเปน
การที่ผูอานสามารถรับเอาความหมายที่ผูเขียนตั้งใจเขียนออกเปนตัวอักษรไดตรงตามที่ผูเขียน
ตองการ สวนของ คารเรล ( Carrell 1998 : 1, อางถึงใน สรารัตน จันกลิ่น 2544 : 38 ) การอาน
มีความสําคัญในการเรียนภาษาของผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนระดับสูง ผูเรียนควรตอง
อานหนังสือประกอบการเรียน แบบเรียนและเอกสารใบงานที่เปนภาษาอังกฤษ ดังนั้นการอานจึงมี
ความสําคัญมาก สวนของ ไซเบอรสไตน ( Siberstein 1994 : 12 , อางถึงใน ดรุณี เรือนใจมั่น
2546 : 19 ) กลาววา การอานเปนกระบวนการของขอมูลที่สลับซับซอน ผูอานจะตอง มีปฏิสัมพันธ
กับบทอานเพื่อที่จะสรางสรรคความสัมพันธของขอความที่มีความหมาย นอกจากนี้กรมวิชาการ
( 2539 : 11 ) การอานเปนกระบวนการทางสติปญญาที่ผูอานรับรูตัวอักษรหรือสัญลักษณ ตลอดจน
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คนหาความหมาย ความเขาใจแลวแปลความหมายในสิ่งที่ผูรับรูมานั้นเปนความคิด ซึ่งตองอาศัย
ประสบการณเดิมและจินตนาการของผูอานเองมาชวยพิจารณาความหมายของสิ่งที่อานนั้น จนเกิด
เปนความเขาใจในที่สุด การอานเปนการสื่อความหมายระหวางผูเขียนและผูอาน โดยขอเขียนเปน
สื่อกลาง หนาที่ของผูอานคือการคนควาหาความหมายจากขอเขียนนั้น ๆ และอารีย วาศนอํานวย
( 2545 : 27 ) กลาววา การอานเปนกระบวนการทางความคิดที่ สื่อสารกันระหวางผูสงสารกับผูรับ
สารโดยอาศัยความรู ความสามารถในการสื่อความหมายจากอักษรที่ปรากฏ อาศัยประสบการณ
หรือความรูเดิมเพื่อชวยแปลความหมายใหชัดเจนและสิ่งที่อานเปนสิ่งที่ไมเคยพบมากอน ซึ่ง
สอดคลองกับ ดรุณี เรือนใจมั่น ( 2546 : 20 ) กลาววาการอานเปนกระบวนการของความหมายที่
ผูเรียนไดแสดงรหัสเปนภาษาและผูอานเปนผูถอดรหัสภาษานั้นเปนการสื่อสารหรือสื่อความหมาย
ระหวางผูอานและผูเขียนโดยมีขอเขียนเปนสื่อกลาง
สรุปวา การอาน เปนกระบวนการโตตอบระหวางผูเขียนและผูอาน เปนกระบวนการ
ทางความคิด สติปญญา ที่ผูอานรับรูตัวอักษรซึ่งตองอาศัยประสบการณเดิมและจินตนาการของ
ผูอานเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการแสวงหาความรูตาง ๆ ไปสูเปาหมายหลักที่วาผูอานเกิด
ความรู ความเขาใจและสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร นอกจากนี้ สุมิตรา
อังวัฒนกุล ( 2537:178-179 ) ไดเสนอขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอานเพื่อการสื่อสาร ไวดังนี้
1. กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activities) เปนการสรางความสนใจและปูพื้น
ความรูในเรื่องที่อาน ตัวอยางการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.1) ใหคาดคะเนเรื่องที่จะอาน เปนการ
กระตุนใหผูเรียนคํานึงถึงความรูเดิมแลวนํามาสัมพันธกับเรื่องที่อาน การคาดคะเนอาจจะผิดหรือ
ถูกก็ได 1.2) ใหเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียงหรือจากรูปภาพ
และการแสดงทาทาง
2. กิจกรรมระหวางการอาน ( While-reading Activities ) เปนการทําความเขาใจ
โครงสรางและเนื้อความในเรื่องที่อาน กิจกรรมในขั้นนี้ ไดแก 2.1) ใหลําดับเรื่องโดยตัดเรื่อง
ออกเปนสวน ๆ ( Strip Story) อาจจะเปนยอหนาหรือเปนประโยคก็ได แลวใหผูเรียนในแตละกลุม
ลําดับขอความกันเอง 2.2) เขียนแผนผังโยงความสัมพันธความหมายกับเนื้อเรื่อง (Semantic
Organizer) 2.3 ) เติมขอความลงในแผนผังของเนื้อเรื่อง (Graphic Organizer) 2.4) เลาเรื่องโดย
สรุป (Summarizing)
3. กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading Activities) เปนการตรวจสอบความเขาใจของ
ผูเรียน กิจกรรมที่ทําอาจจะเปนการถายโอนไปสูทักษะอื่น ๆ เชน ทักษะการพูดและการเขียน ก็ได
โดยใหทํากิจกรรมดังตอไปนี้ 3.1) ใหแสดงบทบาทสมมุติ 3.2) ใหเขียนเรื่องหรือเขียนโตตอบ
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เชน เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา เขียนแบบฟอรม วาดรูป เปนตน 3.3) พูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
วิสาข จัติวัตร ( 2543 : 52-57 ) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสอนอานเพื่อการสื่อสาร
ไวดังนี้
1. กอนอานขอความใด ๆ ผูอานควรทํานายขอความที่อานลวงหนาจากหัวขอเรื่อง
หัวขอยอย โดยใชความรูของตัวเองที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ผูอานสามารถเดาเนื้อเรื่องไดจาก
รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ซึ่งสามารถเสนอแนะเนื้อหาของเรื่องที่จะอานได
2. ผู อ า นควรมี จุ ด ประสงค ใ นการอ า น เช น อ า นเพื่ อ ค น หาข อมู ล บางอย า งโดยใช
เทคนิค Scanning ( กวาดสายตาอานขอความอยางรวดเร็วเพื่อหาขอความที่ตองการ) ทั้งนี้ผูเขียน
อาจตั้งคําถามหรือปญหา ใหผูอานหาคําตอบกอนที่จําขอความนั้น ๆ เพื่อใหผูอานมีวัตถุประสงค
ในการอาน
3. การตีความหมายของคําศัพทยากจากขอความในบริบท ( Context) โดยผูอานอาจจะ
อนุมาน (infer) ความหมายของคําศัพทไดจากคําศัพทที่มีความหมายคลายกัน ตรงขามกัน หรือ
โครงสรางของคําและจากประสบการณของผูอาน
4. ผูอานควรทราบความสัมพันธของประโยคตาง ๆ และโครงสรางของยอหนาที่อาน
โดยใชความรูเกี่ยวกับคําศัพท ไวยากรณและคําที่ใชเชื่อมประโยค เชน สามารถเขียนโครงสราง
ของยอหนาซึ่งประกอบดวย ใจความสําคัญ (main idea) และขอความสนับสนุนได สามารถบอก
หนาที่ของภาษาวาขอความนั้น ๆ มีจุดมุงหมายที่จะใหคําจํากัดความ บรรยาย ยกตัวอยางหรือให
เหตุผลได เปนตน
5. การสรางแบบฝกการอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารที่แปลกใหมและชวยให
ผูอานเขาใจขอความที่อานไดดียิ่งขึ้น คือ การถายโอนขอมูลที่อานในรูปแบบตาง ๆ 5.1) การถาย
โอนขอมูลจากขอความที่อานมาเปนแผนผัง ตาราง รูปภาพ แผนที่และแผนภูมิ 5.2) การถายโอน
ขอความจากแผนผัง ตาราง แผนที่ แผนภูมิและรูปภาพเปนขอความภาษาอังกฤษ 5.3) การยอ
ขอความที่อานในรูปของตารางหรือยอหนาสั้น ๆ 5.4) การอานเพื่อแกปญหาโดยใชหลัก Jigsaw
Reading คือ ผูอานพยายามนําเนื้อหาขอมูลมาปะติดปะตอกัน เพื่อแกปญหาบางอยาง
กิจกรรมการสอนอานเพื่อการสื่อสารเปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดคนหาขอมูล
จากสื่อที่ครูจัดให เมื่อไดขอมูลแลวผูเรียนสามารถนําขอมูลที่เขาใจไปใชเพื่อการสื่อสาร หรือ
ถายโอนความรูไดในหลาย ๆ รูปแบบ เชน การสื่อสาร การเขียน ในรูปแบบรายงาน แผนผัง
ตารางโดยเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางถูกตองและผูรับเขาใจความหมายได สามารถคิดเปนและเขาใจ
ความหมายของสิ่งที่อานเพื่อนํามาสรางใหเกิดประโยชนทางการศึกษาอยางมากและเปนทักษะ
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ในการพั ฒ นาสั ง คมให มี ค วามของเจริ ญ ก า วหน า ทั ด เที ย มประเทศต า ง ๆในโลกได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เกรย ( Gray 1984 : 35-36 ) กลาววา ในการอานจะตองอานเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ในเรื่องที่อานนั้น ความเขาใจจึงเปนหลักสําคัญที่สุดการอาน ในการอานสิ่งใดก็ตามถาอานแลวไม
เขาใจเรื่องที่อาน ก็ถือวาเปนการอานที่ไมสมบูรณ การที่ผูอานมีความเขาใจในการอานไดดีนั้น
ขึ้นอยูกับทักษะดังนี้
1. รูจักคํา ( Perception of the Words Used ) ผูอานจะอานหนังสือไดเขาใจ ก็ตอเมื่อมี
ความสามารถในการอานตัวอักษรและเขาใจความหมายตรงกับผูเขียน เพราะการเขาใจความหมาย
ของคํานั้น เปนทักษะเบื้องตนของการอานทุกประเภท
2. การเขาใจความคิดของผูเขียน ( Comprehension of the Idea Expressed )
3. การมีปฏิกิริยาโตตอบความคิดของผูเขียน ( Reaction to their Ideas ) เปนการ
ประเมินความคิดของผูเขียนจากเรื่องที่อาน ซึ่งผลของการประเมินจะเปนการเห็นดวยหรือไมเห็น
ดวยก็ได
4. ทักษะในการผสมผสาน ความคิดใหมกับความคิดเกา จากเรื่องที่อาน ( Integration
of Ideas ) หมายถึง การรวมความคิดที่ไดรับจากเรื่องที่อานกับประสบการณเดิม ของผูอาน
สวนของกรมวิชาการ ( 2539 : 11) ไดกลาวถึงความเขาใจในการอานวา เปน
จุดมุงหมายปลายทางของการอานทุกชนิด ผูที่มีความสามารถในการอานจะตองมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถจดจํารายละเอียดที่สําคัญได จับใจความได ลําดับความคิดเห็นทั้งที่คลายคลึง
กันและขัดแยงกันไดรวมทั้งเขียนสรุปได ความสามารถในการอานของผูอานแตละคนแตกตางกัน
และ จะมีสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับตัวผูอานเปนสําคัญผูที่มีความสามารถในการอานสูงจะอานไดเร็วจับ
ใจความไดถูกตอง รูจักวิเคราะหและประเมินคาในการอานไดดี ซึ่งตองไดรับการฝกฝนและ
อาศัยประสบการณทางดานภาษาที่มีอยูเขาชวยในการคิดหาเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ
สมุทร เซ็นเชาวนิช ( 2540 : 73 ) กลาววาความเขาใจในการอานวา คือ ความสามารถที่จะอนุมาน
ขอสนเทศหรือความหมายอันพึงประสงคจากสิ่งที่อานมาแลวไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่
จะทําได ซึ่งความเขาใจนี้เปนเรื่องที่มีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับการศึกษาและประสบการณตาง ๆ
ในหลาย ๆ ดานของแตละคน และถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งของการอานถาอานแลว
ไมเกิดความเขาใจใด ๆ เลย ก็ถือวาเปนการเห็นเพียงแคตัวหนังสือเทานั้นซึ้งไมถือวาเปนการสื่อ
ความหมายอะไรทั้งสิ้น จึงถือวาการอานเปนเรื่องของการสรางมโนภาพจากตัวหนังสือใหเกิด
รูปธรรมขึ้นมาใหไดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได โดยมีความสามารถดังนี้

51
1. สามารถจดจําเรื่องราวสวนใหญที่อานมาแลวได เมื่อถึงคราวจําเปนที่ตองการจะใช
ประโยชนหรืออางอิงก็ทําไดโดยไมยาก
2. ความสามารถจับใจความสําคัญ ๆ สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออกจาก
ประเด็นยอยที่ไมจําเปนหรือไมสําคัญมากนักไดสามารถประเมินไดวาอะไรบางที่ควรจะสนใจเปน
พิเศษหรือตัดทิ้งไปได
3. สามารถตีความเกี่ยวกับเรื่องราวหรือขอคิดเห็นที่อานมาแลวไดวา มีนัยสําคัญหรือ
ลึกซึ้งมากนอยเพียงใด
4. สามารถสรุปลงความเห็นจากสิ่งที่ไดอานมาแลวไดอยางถูกตองมีเหตุผลและ
นาเชื่อถือ
5. สามารถใชวิจารณญาณของตนพิจารณาไตรตรองขอสรุป หรือการอางอิงตาง ๆ
ของผูเขียนไดอยางถูกตองและเปนระบบไมสับสน
6. สามารถถายโอนหรือประสมประสานความรูที่ไดจากการอานกับประสบการณ
อื่นๆ ไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ
สรุป ความเขาใจในการอานคือ ความสามารถที่จะจดจํา จับใจความสําคัญและเขาใจ
สิ่งที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งตองอาศัยความรูและประสบการณเดิมของแตละคน การที่ผูอาน
มีความเขาใจในการอานไดดีนั้น ผูอานจะตองมีความรูในเรื่อง ความหมายของคํา เขาใจความคิด
ของผูเขียน มีปฏิกิริยาโตตอบความคิดของผูเขียนและทักษะในการผสมผสานความคิดใหมกับเกา
ใหเขาใจและเกิดเปนความรู
ประเภทและองคประกอบของการอาน
สุภัทรา อักษรานุเคราะห ( 2532 : 88 - 89 ) ไดแบงประเภทของการอาน ไว 4
ประเภท ดังนี้
1. การอานแบบเปดผานไปอยางรวดเร็ว ( Skimming ) ผูเรียนตองไดรับการฝกฝนให
ตั้งคํ าถามไวใ นใจก อ นเริ่ มอ าน คือ รูจุดประสงคของเรื่ องที่อาน ผู เ รี ย นจะตองฝก ฝนใหรูจั ก
การทํานายความขางหนา และเลือกจับใจความ เปนตน
2. การอานแบบตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง ( Scanning ) เชน วันที่ ตัวเลข
สถานที่ ผูสอนตองฝกฝนผูเรียนใหรูจักหัดอานทั้ง 2 วิธีโดยเลือกบทเรียนที่ชวยในการฝก เชน
ขาวในหนังสือพิมพ ขาวกีฬาและโฆษณาสินคาตาง ๆ ผูเรียนจะรูจักจับใจความสําคัญโดยละเวน
การอานโดยการแปลคําตอคํา
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3. การอานเพื่อหารายละเอียด ( Thorough Reading หรือ Receptive Reading ) ผูเรียน
จะตองเขาใจขอเขียนทั้งใจความสําคัญและรายละเอียดปลีกยอย แตไมไดหมายถึงจะตอง เขาใจคํา
ทุกคํา เนื่องจากขอเขียนแตละขอเขียนยอมมีรายละเอียดปลีกยอยที่อยูในระดับที่สําคัญไมเทากัน
4. การอานเชิงวิจารณ ( Critical Reading ) ทักษะการอานแบบนี้เปนทักษะที่ยากที่สุด
และควรใชในระดับที่สูงขึ้นเพราะผูอานจะตองมีปฏิสัมพันธตอขอเขียนที่ตนอาน โดยใชความรู
และประสบการณที่มีอยูมาสนับสนุนหรือโตแยงตอขอเขียนนั้น ๆ การอานระดับนี้ ผูเรียนจะตองมี
โอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นหลังการอ าน ซึ่งเปนลักษณะที่ผูอานมีปฏิกิริยาตอขอเขีย น
(Active Reader) มิใชการอานแบบไมมีปฏิกิริยาตอขอเขียน ( Passive Reader ) นอกจากนี้
กรมวิชาการ ( 2539 : 11 - 12 ) ไดแบงการอานออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
1. การอานแบบกวาด เปนการมองหาประเด็นสําคัญอยางรวดเร็ว
2. การอานอยางคราว ๆ คือ การอานอยางเร็ว เพื่อดูหรือหาเนื้อหาสาระที่นาสนใจ
3. การอานแบบสบาย ๆ เปนการอานที่ไมตอ งอานอยางพินิจพิจารณา เชน อานการตูน
วารสารเพื่อความบันเทิง
4. การอานเพือ่ การศึกษา การอานแบบนีต้ องอานอยางตั้งใจ จับประเด็นใจความที่อา น
ใหได สามารถโยงความสัมพันธในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันได การอานเพือ่ การศึกษาควรจดจําโนตยอ
ใจความ หรือหัวขอสําคัญที่ไดอานมาดวย
5. การอานแบบคําตอคํา คือตองอานอยางละเอียดแบบคําตอคํา เชน หนังสือสัญญา
หนังสือตางประเทศ สูตรคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สมุทร เซ็นเชาวนิช ( 2540 : 3 ) ไดแบงประเภทการอานเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. การอานเพือ่ การศึกษา ( Work - study Type Reading ) เปนการอานที่มีจุดมุงหมาย
และตองการครอบคลุมดานเนื้อหาใหไดมากที่สุดรวมถึงความหมายตรงและความหมายแฝงของ
คําศัพทที่อานดวย
2. การอานเพื่อการพักผอนและความบันเทิง ( Recreatory Reading ) เปนการอานเพื่อ
ความรื่นรมยหรือเพื่อพักผอนหยอนใจ เชน การอาน นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือพิมพ ซึ่งเปน
การอานที่ไมตองการความเขาใจลึกซึ้งมากนัก
ดังนั้นในการอานหนังสือนั้นก็ขึ้นกับจุดประสงคในการอานวา ตองการความเขาใจ
รายละเอียดมากนอยเพียงใด โดยการเริ่มจากการอานอยางรวดเร็ว อานเฉพาะเจาะจง อานเพื่อหา
รายละเอียด หรืออานแลวมีการวิเคราะหเพื่อจะนํามาวิจารณ
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องคประกอบของการอาน
มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของการอาน ดังนี้ ฟลัด และ แลปป
( Flood and Lapp 1990 : 490 ) ชี้แจงวานักการศึกษาสวนใหญมีความเห็นวา ความเขาใจใน
การอานมีผลมาจากการปฏิสัมพันธของตัวแปรสําคัญ 4 กลุม คือ
1. ตัวแปรในดานผูอาน ไดแก อายุ ความสามารถ ความรูสึก และแรงจูงใจ
2. ตัวแปรในดานบทอาน ไดแ ก อรรถลัก ษณะ ชนิดของบทอาน ส วนสําคัญของ
บทอาน การพิจารณาบทอาน
3. ตั ว แปรทางด า นปริ บ ททางการศึ ก ษา ได แ ก สภาพแวดล อ ม งานกลุ ม สั ง คม
จุดประสงค
4. ตัวแปรดานตัวครู ไดแก ความรู ประสบการณ เจตคติ และแนวการสอน
เลนนอน (Lennon 1972 : 26, อางถึงใน เรวดี หิรัญ 2539 : 150) ไดกลาวถึง
องคประกอบของการอานที่จะทําการวัดไดอยางนาเชื่อถือ ดังนี้
1. ความรูเกี่ยวกับคําโดยทั่ว ๆ ไป เปนสิ่งสําคัญประการแรกที่จะนําไปสูการบรรลุถึง
ความสามารถระดับสูงของทักษะการอานทุกชนิด
2. ความเขาใจเรื่องราวที่ปรากฏอยางชัดเจน รวมทั้งทักษะอื่น ๆ เชน การรูตําแหนง
ของข อความ การเขา ใจความหมายตามตั ว อัก ษรและความสามารถในการติด ตามเรื่ อ งที่อา น
ตามลําดับ
3. ความเข าใจความหมายที่แฝงอยู รวมถึงความสามารถในการใหข อคิ ด เห็น เดา
เหตุการณเกี่ยวกับผลที่ตามมา ลําดับเรื่อง ลําดับความคิด และสรุปความจากที่อานได
4. ความซาบซึ้งคื อ ความสามารถในการทราบถึงความตั้ง ใจหรือจุ ด มุ งหมายของ
ผูเขียน
สมุทร เซ็นเชาวนิช ( 2538 : 94 ) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของความเขาใจใน
การอานสรุปไดดังนี้ คือ
1. สามารถจดจําเรื่องราวสวนใหญที่อานมาแลวได เมื่อถึงคราวจําเปนตองการจะใช
ประโยชนหรืออางอิงก็ทําไดโดยไมยาก
2. สามารถจั บ ใจความสํ า คัญ ได สามารถแยกแยะหรือ ระบุ ป ระเด็น หลั ก ออกจาก
ประเด็นยอยที่ไมจําเปนหรือสําคัญเกี่ยวของมากนักได สามารถประเมินไดวาอะไรบางที่ควรจะ
สนใจเปนพิเศษหรือไมก็ตัดทิ้งไปไดเลย
3. สามารถตีความเกี่ยวกับเรื่องราวหรือขอคิดเห็นที่อานมาแลวไดอยางมีนัยสําคัญ
หรือลึกซึ้งมากนอยเพียงใด
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4. สามารถสรุปความเห็นจากสิง่ ที่ไดอานมาแลวไดอยางถูกตอง มีเหตุผลนาเชื่อถือ
5. สามารถใชวิจารณญาณของตนพิจารณาไตรตรองขอสรุปหรือการอางอิงตาง ๆ ของ
ผูเขียนไดอยางถูกตอง และเปนระบบไมสับสน
6. สามารถถายโอนหรือประสมประสานความรูที่ไดจากการอานกับประสบการณอื่น
ได อยางเหมาะสมตามกาลเทศะ
แชปแมน ( Chapman 1987, อางถึงใน เสาวลักษณ รัตนวิชช 2536 : 24 ) ที่กลาววา
องคประกอบสําคัญของความเขาใจในการอานมี 3 ประการ ดังนี้
1. ประสบการณเดิมหรือความรูเดิม ( Schema ) ประสบการณเดิมหรือความรูเดิมเปน
สวนสําคัญที่ทําใหนักเรียนมีความสามารถทางการอานแตกตางกัน ผูที่มีประสบการณเดิมหรือ
ความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อานจะเขาใจไดเร็วและดีกวา ในการอานครูจึงควรหาวิธีการใหนักเรียน
สามารถนําเอาประสบการณเดิมที่มีอยูมาชวยในการอานเพื่อใหเขาใจเรื่องที่อานดียิ่งขึ้น
2. อภิปรัชญา ( Metacognition ) คือความสามารถของนักเรียนในการเขาใจกระบวนการ
คิดของตนในการตีความและแกปญหาตาง ๆ ซึ่งมีหลากหลายวิธี เชนการเดาความจากบริบทความ
เขาใจตนเองในกระบวนการอาน ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณของแตละคน จะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอความสามารถในการอาน ครูจึงตองหากลวิธีใหนักเรียนใชอภิปรัชญาของตน ในการอานจึง
ชวยใหการอานประสบความสําเร็จโครงสรางของเนื้อความ ( Text Structure ) โครงสรางของ
เนื้อความเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหเราเขาใจเนื้อความในการอานไดเปนอยางดีโครงสรางของ
เนื้อความแตละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะตัวหากเราสามารถวิเคราะหและเขาใจโครงสรางของ
เนื้อความจะทําใหเราอานเรื่องไดงายขึ้น โครงสรางของเนื้อความจะชวยใหการอานมีจุดประสงค
สรุปแลวจะเห็นวาองคประกอบของการอานนั้น มีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับความ
เขาใจในการอานมาก สวนที่สําคัญ คือประสบการณและความรูเดิมของผูอาน อภิปรัชญาหรือ
ความสามารถในการเขาใจกระบวนการคิดการแกปญหาของตนเองและโครงสรางของเนื้อหาของ
เรื่องที่อาน ดังนั้นนักเรียนที่ประสบความสําเร็จในการอานจะทําใหความสามารถและผลสัมฤทธิ์
ในดานการอานสูงขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ ครูสามารถชวยใหเขาประสบ
ความสําเร็จในการอานเพื่อความเขาใจ โดยพิจารณาเลือกสื่อที่เหมาะสมในระดับความยากงาย
การเน น ด า นเนื้ อ หาทางวั ฒ นธรรม การทดสอบก อ นและการอภิ ป รายสั้ น ๆ ในชั้ น เรี ย น
นอกจากนั้ น การอ า นเพิ่ ม เติ ม ยั ง ช ว ยเพิ่ ม ประสบการณ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการอ า นของนั ก เรี ย น
ใหดียิ่งขึ้นไดอีกทางหนึ่งและองคประกอบของความเขาใจในการอานประกอบดวยพื้นฐานความ
เข าใจความหมายของภาษาซึ่งสามารถแสดงออกมาในรูปของพฤติก รรมที่บ งชี้ถึงความเขา ใจ
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ในการอาน เชน สามารถบอกความสําคัญของเรื่องที่อานไดและสามารถสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อานได เปนตน
ทฤษฎีการสอนอานตามแนวทฤษฎีเพื่อการสื่อสาร
จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนอานเพื่อการสื่อสาร คมเดือน
โพธิ์สุวรรณ (2535 : 11 - 15 ) สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. กระบวนการอ า น เป น กระบวนการที่ ผู อ า นต อ งใช ค วามสามารถทางภาษา
ตลอดเวลาในการทําความเขาใจเรื่องที่อาน ไมใชการอานที่ทําความเขาใจเพียงระดับความหมาย
ในตัวประโยคเทานั้น การอานเปนกิจกรรมที่ผูอานตองคาดเดา ทํานาย ตีความ และตอบคําถาม
ตนเองตลอดระยะเวลาในการอาน แนวคิดของ วิดโดวสัน ( Widdowson 1978 : 86 ) มีความเห็นวา
หากผูอานตองการมีความสามารถในการสื่อสารแลว ผูอานตองพัฒนาความสามารถในการตีความ
เพื่อจะสามารถหาความหมายจากสิ่งที่ตองการไดจากเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ ยังไดแบงแยกระดับ
ความสามารถของผูอานเปนสองระดับคือ 1 ) ความเขาใจ ( Comprehending ) หมายถึง ผูอาน
ใชความสามารถทางดานโครงสรางไวยากรณในการแปลความหมายประโยคที่อาน โดยถือวา
ประโยคนั้นเปนหนวยหนึ่งทางภาษาศาสตร 2) ความสามารถในการตีความ ( Interpreting )
หมายถึ ง ผูอานสามารถตีความหมายของประโยคไดโดยดูจากความสัมพันธกับประโยคอื่น ๆ
ในบทอาน จาก แนวคิดของ วิดโดวสัน แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการอานมีความสําคัญมาก
และจากที่กลาวแลววาตองอาศัยความสามารถในการตีความตลอดเวลา ผูสอนจึงตองเปดโอกาสให
ผูอานไดอานดวยตนเอง เพื่อผูอานจะไดฝกทักษะ ฝกการแกปญหาและชวยตนเองเวลาพบศัพท
ใหมจะไดรูจักเดาศัพทที่พบจากคําขางเคียง หรือจากรากศัพท อยางไรก็ตามผูสอนควรใหหลักการ
ในการอานกอน ตองสอนคําศัพทที่คาดวาจะเปนปญหาและชวยแนะนําเรื่อง เมื่อทําไดดังนี้จึงจะ
มั่นใจไดวาไดสอนใหผูอานรูจักใชความสามารถที่มีอยู และเกิดทักษะทางภาษาอยางแทจริง
2. การอานคือปฏิกิริยาโตตอบกันระหวางผูอานกับผูเขียนมักเกิดความเขาใจผิดวา
การอานนั้น ผูอานจะมีปฏิกิริยาโตตอบกับเนื้อเรื่องที่อานเพียงอยางเดียว สวนแนวคิดของ
วิดโดวสัน ( Widdowson 1979 : 174 ) กลาววา การอานคือปฏิกิริยาระหวางผูเขียนกับผูอาน
หมายความที่การใชความคิดกับเรื่องที่อานคลายกับการมีสวนรวมในการสนทนากับผูเขียนถึงแม
จะไมไดรับตอบโดยทันที ในขณะเดียวกันเมื่อผูเขียน เขียนเรื่องมักจะพยายามสมมติใหตนเองเปน
ผูอาน และนึกถึงขอสงสัยตาง ๆ ที่ผูอานมี ดังนั้นจึงเหมือนกับผูเขียนตอบคําถาม ที่ผูอานสงสัย
ดังนั้นจึงกลาวไดวา การสื่อสารดวยการอานมีปฏิกิริยาโตตอบเหมือนกับการสื่อสารดวยการพูด
3. บทอานไมควรเนนความรูทางดานโครงสรางไวยากรณ แตควรเนนความสามารถ
ในการใชความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑไวยากรณเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ หากบทอานเนน
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สอนโครงสรางไวยากรณจะทําใหบทอานดูไมเปนธรรมชาติ เชน บทอานที่เขียนขึ้นเพื่อสอน
การใช ประโยคที่บอกเหตุการณที่เกิดขึ้นในอนาคต( Future Tense) ผูเขียนจะพยายามบรรจุ
ตัวอยางการใชรูปประโยคที่เกิดขึ้นในอนาคตกาลมากเกินไป จนดูไมสมจริง
4. เน น ความเข า ใจในความหมายทั้ ง หมดของย อ หน า และของบทอ า นทั้ ง หมด
มากกวารายละเอียด แตเดิมในการสอนอานภาษาอังกฤษมักจะใหความสนใจลงในประโยคตาง ๆ
แตจะเนนความเขาใจในความสัมพันธของประโยคตาง ๆ ในแตละยอหนาที่มีตอกัน ขอสําคัญอีก
อยางหนึ่ง เมื่อผูเรียนอานจบตองบอกไดวา ผูเขียนมีจุดประสงคอยางไร เชน ชักชวน โฆษณา
ประกาศหรื อให ข อมูล อย างใดอยา งหนึ่ง ในเรื่อ งของงานหรื อแบบฝก หั ด ที่ผูเ รี ย นทํา ประกอบ
การอานนั้น ซึ่งมีผลวิจัยกลาววา ควรเปนงานที่ใหผูเรียนไดใช ความเขาใจอยางกวาง ๆ เชน
เกี่ยวกับหนาที่ ( Function ) และจุดมุงหมาย ( Aim ) ของบทอานหลังจากนั้นจึงคอยถามลึกลงไป
เกี่ยวกับคําศัพท สํานวน หรือเนื้อหาในรายละเอียด
5. บทอานที่นํามาใหอานควรมีลักษณะเปนธรรมชาติคลายกับบทสนทนา และ เปน
บทอานที่พบในชีวิตประจําวัน ( Authentic texts ) เชน บทอานที่นํามาจากหนังสือพิมพ ขาว คํา
โฆษณา ประกาศ และนวนิยายโดยไมควรแกไขใหงายขึ้น หรือสรุป ยอ ทําใหความผิดไป จาก
เดิม การเลือกบทอานในลักษณะเชนนี้จะทําใหผูเรียนคุนเคย และความยากงายที่ผูเรียนจะประสบ
ขึ้นอยูกับลักษณะของการสอนและกิจกรรมที่ผูสอนจัดให เพราะฉะนั้นควรสนใจในการเลือก
กิจกรรมมากกวาการดัดแปลงบทอาน
6. ควรใชทักษะสัมพันธในการสอนอาน หมายถึง ไมสอนเฉพาะใหผูเรียนอานบท
อานเพียงอยางเดียว เพราะในชีวิตจริงเมื่อไดอานสิ่งใดมักจะตองนําไปใชดวย เชน การนําไปบอก
เลา บรรยาย หรือเขียนเพื่อถายทอดใหอีกคนหนึ่ง ดังนั้นการจัดกิจกรรมควรใหฝกฝนทักษะอยาง
ต อ เนื่ อ ง เช น ให อ า นบทอ า นที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ สมั ค รงานแล ว เขี ย นจดหมายระบุ ว า ต อ งการ
สมัครงานในตําแหนงนั้น ใหอานเกี่ยวกับบานและสิ่งตกแตงภายใน แลวเขียนหรือวาดสิ่งของ
ตาง ๆ ลงในแผนผัง ใหอานบทอานที่ตางกันในชวงกิจกรรมแลวใหสนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลกัน
แลวกรอกลงในแผนผัง
7. ควรมีจุดประสงคในการอาน ในการสอนอานที่เนนโครงสรางและไวยากรณนั้น
ผูเรียนจําเปนตองอานเพื่อเรียนรูภาษาโดยที่ไมมีความสนใจในเรื่องที่อานหรือไมจําเปนตองอาน
ผูสอนเองก็มักคุนเคยกับคําสั่งที่วา Read the passage and answer the questions that follow.
การอ า นแบบนี้ จึ ง เป น การอ า นที่ ไ ม มี จุด มุ ง หมาย เมื่ อ ผูเ รี ย นอ า นจบแล ว ยัง ไม ท ราบว า ผู ส อน
จะใหทําอะไร ถาม หรือทดสอบอะไร นอกจากนี้ในการอานผูอานมักจะเก็บขอมูลและแปล
ทุกตัวอักษร ทั้งที่บางสวนไมมีความสําคัญเลย การอานจึงเปนไปอยางเชื่องชา และเบื่อหนาย
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ทายสุด ผูอานจะเลิกสนใจในการอาน แตในการสอนอานที่ผูเรียนทราบเหตุผลในการอาน และ
มีความสนใจ หรือจําเปนที่จะอาน ผูเรียนจะสามารถอานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลาวไดวากระบวนการอานเพื่อการสื่อสารควรมีจุดประสงคในการอานเพื่อเก็บขอมูล
ไดหรือคาดเดาเรื่องโดยอาจใชความรูเดิม กิจกรรมที่จัดควรเลือกหลาย ๆ รูปแบบเพื่อใหเหมาะสม
กับความสามารถของผูเรียน เชน แบบการระดมพลังสมอง การสังเกต การตั้งชื่อเรื่อง การอภิปราย
เปนตน
ทักษะการเขียน
การเขียนมีความสําคัญตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ เนื่องจากผูเรียนตองสื่อสารโดย
การเขียนบอย ๆ เมื่อผูเรียนเรียนรูคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาและไวยากรณแลวก็จะสามารถ
คิดและเขียนสื่อความไดอยางมีความหมายถูกตองเหมาะสม ไรมส (Raimes 1983 : 3) กลาววา การ
เขียนอาจแบงออกเปน 2 ประเภท กวาง ๆ ไดแก การเขียนแนว composition และการเขียนเรื่อง
แนว essay การเขียนประเภทแรก คืองานเขียนที่นักเรียนตองเขียนประโยคไดถูกตองตามหลัก
ไวยากรณและสามารถเชื่อมโยงประโยคเหลานี้เขาดวยกันเพื่อสื่อสารถึงความคิดของผูเขียนตาม
หัวขอที่ตองการสื่อ ซึ่งเปนแนวการเขียนที่สัมพันธกับชีวิตจริง เชน การเขียนจดหมาย รายงาน
และบันทึกสวนตัว สวนการเขียนแนวเรื่อง Essay จะมีความหมายมากกวาเพียงงานเขียนที่ถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ แตยังหมายถึง การใชความคิดสรางสรรคจากความคิดสวนตัวของผูเขียน เพื่อ
ใช สื่ อ ความและสร า งความเพลิ ด เพลิ น ให แ ก ผู อ า น เช น การแต ง บทกวี การแต ง นวนิ ย าย
นอกจากนี้ ฮีตัน (Heaton 1975 : 127) กลาววาบางครั้งการเขียนจัดเปนทักษะที่ถูกลืมหรือไดรับ
ความสนใจนอยที่สุด เนื่องจากตองใชเวลาและความสามารถทางภาษาหลายดานในการสรางงาน
อาจกลาวไดวาการเขียนเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ซับซอนที่สุด ซึ่งผูเขียนตองใชความสามารถหลาย
ดานผสมกัน เชนตองคํานึงถึงเนื้อหา รูปแบบ โครงสรางประโยค คําศัพท เครื่องหมาย วรรคตอน
การสะกดคําเพื่อสรางคําในประโยค แลวรวบรวมขอมูลใหตอเนื่องกันเปนยอหนา การเขียน
เปนทักษะที่ยากที่สุด แตการเขียนเปนทักษะที่สําคัญยิ่ง ที่นักเรียนควรไดรับการฝกเพื่อเปน
การเตรียมตัวนักเรียนเพื่อใชภาษาในอนาคต (บํารุง โตรัตน 2535 : 60)
ความหมายของการเขียน
ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาหลายทานไดใหความหมายของการเรียนไวคลายคลึงกัน
ดังนี้ ไรมส ( Raimes 1983 : 4 – 5 ) กลาววาการเขียนเกิดจากการนําสิ่งที่เรียนรูดานภาษาศาสตร
จากภายนอก เชน คําศัพท การสะกด เครื่องหมายวรรคตอน โครงสรางประโยค กฎเกณฑไวยากรณ
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ตาง ๆ มาถายทอดความคิดเปนขอความที่สัมพันธกันและสื่อความหมายไดอยางชัดเจน ซึ่งตางจาก
การพูดที่เรียนรูที่จะใชภาษาโดยธรรมชาติ ทั้งนี้สอดคลองกับ เบอรน (Byrne 1991 : 4 - 5) ที่กลาว
วา การเขียนเปนการถายทอดความคิดไปสูภาษาทักษะการเขียนเปนทักษะที่มีความซับซอนมาก
ซึ่งผูเขียนตองอาศัยทั้งทักษะทางกายภาพและกระบวนการทางความคิดกลาวคือ ในการเขียนผูเขียน
ตองใชภาษาที่มีความชัดเจนและถูกตองตามหลักไวยากรณเพื่อที่จะสื่อสารใหผูอานเขาใจอยาง
ชัดเจน เนื่องจากในการเขียนผูเขียนไมสามารถใชกริยาทาทางและน้ําเสียงประกอบ ตลอดจน
ไดรับผลยอนกลับอยางทันที จากผูอานเหมือนการพูด นอกจากนี้ ลาโด ( Lado 1977 : 143 ) กลาว
วา การเขี ย นเป น การสื่อ ความหมายดว ยตั ว อั ก ษรซึ่ง เป น ที่เ ขา ใจกั น ระหวางผูเ ขีย นและผูอา น
เป น การใช ภ าษาเพื่ อการสื่อสารมีการเรีย บเรี ยงขอความตามลักษณะโครงสรางทางภาษาและ
เลือกใชรูปแบบใหตรงกับจุดประสงคของการเขียนแตละเรื่องตลอดจนใชสํานวนไดอยางถูกตอง
ซึ่งสอดคลองกับ ไวท (White 1980 : 16 ) ที่กลาววาการเขียนคือ การจัดลําดับประโยคที่เชื่อมโยง
กันอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ สมเหตุสมผลและเขียนไดเหมาะกับวัตถุประสงค โดยที่ผูเขียน
สามารถสื่ อ สารตามที่ ต อ งการได การเขี ย นจะต อ งชั ด เจนไม ค ลุ ม เครื อ กล า วคื อ จะต อ ง
ประกอบดวย ความถูกตองของภาษา (Correctness of Form ) ความเหมาะสมของรูปแบบงาน
เขียน ( Appropriateness of Style) และเอกภาพของเรื่อง (Unity of Theme and Topic)
กลาวโดยสรุปการเขียนหมายถึงการถายทอดความรูสึกนึกคิดความตองการของผูเขียน
ออกมาในรู ป ของภาษา ซึ่ ง นอกจากจะต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การใช ภ าษาที่ ถู ก ต อ งตามหลั ก
โครงสรางทางไวยากรณแลว ยังตองคํานึงหนาที่ทางภาษาที่ใชเพื่อสื่อสารความคิดของผูเขียนสู
ผูอานไดอยางชัดเจน
องคประกอบของการเขียน
ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรคํานึงถึงองคประกอบตางๆของการเขียน เพื่อที่จะพัฒนา
ความสามารถในดานการเขียนของนักเรียน ฮีตัน (Heaton 1975 : 138 ) กลาววาการเขียนเปนทักษะ
ที่ซับซอนและสอนยากเนื่องจากตองคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญ 4 ดาน เพื่อใหเกิดงานเขียนที่ดี
ได แ ก ทั ก ษะด า นไวยากรณ รู ป แบบภาษา กลไกทางภาษา และการใช ภ าษาให เ หมาะสมกั บ
จุดมุงหมายในการเขียน สวนนูแนน ( Nunan 1989 : 37 ) ใหความเห็นวาการเขียนที่ประสบ
ความสํ า เร็ จ ขึ้ น อยู กั บ องค ป ระกอบต า งๆ คื อ ความรู เ รื่ อ งกลไกของระบบการสร า งตั ว อั ก ษร
การสะกดและการใชเครื่องหมายวรรคตอน โครงสรางไวยากรณเพื่อสื่อความในสิ่งที่จะเขียน
การจัดระบบเนื้อหาในรูปยอหนาหรือขอความที่สมบูรณเพื่อสะทอนขอมูลใหมๆ การทบทวนดวย
ความพยายามและการเลือกรูปแบบภาษาที่เหมาะสมกับผูอาน ซึ่งแนวคิดเรื่ององคประกอบตางๆ
ของการเขียนเหลานี้ สอดคลองกับความเห็นของไรมส (Raimes 1983 : 5 - 6 ) ซึ่งไดกลาวถึง
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องค ป ระกอบต า งๆของการเขี ย นที่ ทํ า ให ผู เ ขี ย นสื่ อ สารความคิ ด ได ชั ด เจน คล อ งแคล ว และ
มีประสิทธิภาพ ไดแก การสรางประโยค เชน โครงสรางประโยค ความตอเนื่องของขอความ
การใชรูปแบบภาษา เนื้อหา เชน ความชัดเจน ความตอเนื่อง ความสมเหตุสมผล ไวยากรณ เชน
กฎการใช คํ า กริย า คํานํ า หน า นาม คําสรรพนาม กลไกทางภาษา เชน ลายมือ การสะกดคํ า
เครื่ อ งหมายต า งๆ ระบบการเขี ย น เช น การจั ด ย อ หน า หั ว ข อ เรื่ อ งและข อ ความสนั บ สนุ น
ความตอเนื่องและความเปนเอกภาพของขอความ การเลือกใชคํา เชน คําศัพท สํานวน น้ําเสียงของ
ขอความ จุดมุงหมายหรือเหตุผลในการเขียน และกระบวนการของผูเขียน เชน การเกิดความคิด
ที่จะเขียน การเริ่มลงมือเขียน การเขียนฉบับราง การทบทวนขอความ
เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย (2547 : 24 ) ไดสรุปการเขียนวา เปนทักษะที่ซับซอน
เนื่องจากตองคํ านึงถึงองคประกอบดานตางๆ ในการสรางงานเขียนที่ดี ไดแ ก ระบบตัวอักษร
โครงสรางไวยากรณ รูปแบบภาษาที่เหมาะสม เหตุผลในการเขียน ผูอาน และกระบวนการของ
ผู เ ขี ย นในการสร า งงานเขี ย น ครู ผู ส อนจํ า เป น ต อ งให ค วามสํ า คั ญ ต อ องค ป ระกอบเหล า นี้
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาดานการเขียนของนักเรียนตอไป
กระบวนการเขียน
ในขณะที่สรางงานเขียน ผูเขียนตองเกี่ยวพันกับความคิดหลายขั้นตอน ตั้งแตเริ่มคิดที่
จะเขียน คิด พัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดครั้งแลวครั้งเลาเพื่อใหเกิดงานเขียนที่ประสบผล จึงไดมีผูที่
กลาวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการเขียนไวดังนี้ แครชเชน (Krashen 1984 : 312-313) ไดสรุปจาก
งานวิจัยตางๆ เกี่ยวกับกระบวนการสรางงานเขียนของผูเขียนที่ดี ซึ่งตองทําความเขาใจวาการสราง
งานเขียนคือกระบวนการที่ยุงยากกอนจะนําไปสูงานเขียนที่ชัดเจน จึงใชกระบวนการเขียนที่ไม
ตายตัวสลับสับเปลี่ยนได โดยแบงเปน 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นวางแผน (Planning) ผูเขียนที่ดี
จะวางแผนการเขียนมากกวาโดยจะใชเวลาชวงเริ่มตนเขียนมากในการวางแผน จัดระบบและ
ปรับเปลี่ยนแผนการกอนลงมือเขียนฉบับราง 2) ขั้นการตรวจสอบ (Rescanning) ผูเขียนที่ดี
จะหยุดอานทบทวนสิ่งที่เขียนไปแลวบอยๆ เพื่อวางแผนสิ่งที่จะเขียนตอไป และตรวจสอบวา
แผนการเขียนที่วางไวเหมาะสมหรือไมเพื่อใหไดงานเขียนที่ดีขึ้น 3) ขั้นการทบทวน (Revising)
ผูเขียนที่ดีจะทําการทบทวนงานเขียนมากกวา โดยการแกไขปรับเปลี่ยนเนื้อหาและคํานึงถึงความ
สมเหตุสมผล ซึ่งสอดคลองกับ ไวท และ แอรนท (White and Arndt 1991 : 3 -177 ) ที่กลาวไว วา
การสอนเขียนเปนกระบวนการย อนกลับที่ไม ตายตัว โดยประกอบดวยรูปแบบการเขียนสรุป
ไดดังนี้ 1) การรวบรวมความคิด (Generating ideas ) เปนจุดเริ่มตนของการเขียนที่ไดจาก
การระดมความคิด (Brainstorming) โดยผูสอนหรือผูเรียน การใชคําถาม (Using questions)
การจดบันทึก (Making notes) การใชสื่อตางๆ (Using visuals) อาจใชภาพเดี่ยว ภาพตอเนื่องแผนที่
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และแผนงาน การใชการแสดงบทบาทสมมุติ/การเลียนแบบ (Using role play / Simulation) 2) การ
ตั้งจุดประสงค (Purpose) โดยการคนหาใจความหลัก (Discovering Main Ideas) การพิจารณา
จุดประสงค (Considering Purpose) การพิจารณาผูอาน (Considering Audience) การพิจารณา
รูปแบบการเขียน (Considering Form) 3) การสรางงานเขียน (Structuring) เปนขั้นตอนที่นํา
ความคิดมาเรียบเรียงขอมูลตามลําดับ มีการทดลองเขียนดูความตอเนื่อง 4) การยกราง (Drafting)
เปนการลงมือเขียน การยกรางอาจทําโดยผูสอนชวยเขียนใหดูเปนตัวอยาง มีการฝกเขียนตั้งแต
เริ่มตนเขียน ฝกการตอเติมขอความวิธีจบ จนกระทั่งเปนเนื้อเรื่องที่สมบูรณ 5) การประเมินผล
(Evaluating) เปนการนําเอางานเขียนที่ยกราง มาตรวจซึ่งสามารถตรวจดูดวยตัวของผูเขียนเอง
ใหเพื่อนชวยหรือผูสอนตรวจใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 6) การทบทวน
ปรับปรุงแกไข (Re-viewing) เปนขั้นสุดทายของการเขียนที่จะใหไดงานเขียนที่สมบูรณ เริ่มตน
ดวยการตรวจดูเนื้อหา คําเชื่อม ขอความที่ตอเนื่อง ตลอดจนการใชคําที่แสดงถึงอารมณ ทัศนคติ
ความรูสึก ความคิดเห็น รวมทั้งรูปแบบการเขียนและตรวจดูความถูกตองของการใชภาษา โดยมี
รูปแบบการเขียน (A Model of Writing) ดังนี้
การยกราง
(drafting )
การวางแผน
( structuring )

การทบทวนปรับปรุงแกไข
( reviewing )
การรวบรวมความคิด
( generating ideas )

การตั้งจุดประสงค
( focusing )
การประเมินผล
(evaluating )

ภาพที่ 2 รูปแบบการเขียน ( A Model of Writing )
ที่มา : R. White and V. Amdt, Process Writing ( New York : Longman, 1991), 23.
นอกจากนี้ คาริโน (Carino 1990 : 27) กลาววา กระบวนการเขียนเปนปจจัยที่สําคัญ
สุดที่ทําใหผูเขียนสรางสรรคผลงานไดประสบผลสําเร็จ กระบวนการดังกลาว ประกอบดวย
1. ขั้นรวบรวมความคิด (Gathering Data) คือ การรวบรวมความคิด ขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน
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2. ขั้นลงมือเขียน (Drafting) คือ การนําความคิดและขอมูลที่รวบรวมไดมาเรียบเรียง
เปนงานเขียน
3. ขั้ น ทบทวนงานเขี ย น (Revising)
คื อ การอ า นงานเขี ย นอี ก ครั้ ง ทบทวน
การเรียงลําดับเนื้อหาและความคิด ตรวจสอบงานเขียนโดยภาพรวม เชน จุดประสงคในการเขียน
เรื่องที่เขียน ใจความสนับสนุน และคํานึงถึงผูอาน โดยอาจเขียนประโยคใหมเพื่อใหสละสลวยและ
เหมาะสมกับผูอาน
4. ขั้น แกไขงานเขี ย น ( Editing)
คือ การตรวจสอบขอผิดพลาดทางไวยากรณ
เครื่องหมายวรรคตอน และการสะกดคําใหถูกตอง
กลา วโดยสรุ ปครู ผูสอนควรคํานึ งถึ งกระบวนการเขี ย นซึ่ง เปนองคประกอบสําคัญ
ในการฝกฝนใหนักเรียนไดมีโอกาสสรางสรรคงานเขียนอยางเปนระบบและประสบความสําเร็จ
ซึ่งประกอบดวยการรวบรวมความคิดหรือขอมูล การวางแผนและเขียนฉบับราง การทบทวนและ
ตรวจแกไขงานเขียน ทั้งนี้ขั้นตอนเหลานี้จะไมตายตัว ใชสลับกันไปมาไดเพื่อใหเกิดการสราง
งานเขียนที่ดีที่สุด
วิธีการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร
ไรมส ( Raimes 1983 : 8) กลาววาการเขียนเพื่อการสื่อสารเปนการเขียนที่เนน
จุดมุงหมายของการเขียนและคํานึงถึงผูอานเปนสําคัญ และสุมิตรา อังวัฒนกุล ( 2535 : 185 )
กลาววา ผูเรียนตองสรางงานเขียนดวยความรูสึกวาตนเปนนักเขียนจริง เพื่อใหเขียนไดดีที่สุด
เนื่องจากความรูสึกวามีผูอานจริง โดยเปนการเขียนในระดับที่สูงกวาประโยค จัดเปนการเขียน
ถอยคํา สํานวน ในรูปแบบที่เปนที่ยอมรับ มีการเรียบเรียงประโยคไดเหมาะสม และสามารถ
สื่อความได สวน ไรมส ( Raimes 1983 : 3 ) กลาววา การเขียนเพื่อการสื่อสารชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 1) ชวยเสริมสรางการเรียนโครงสรางทางไวยากรณ สํานวน และ
คําศัพทที่ไดเรียนไปแลวใหเขาใจและใชไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น 2) ในขณะที่ผูเรียนเขียน ผูเรียนมี
โอกาสทดลองใชภาษาคือสามารถเขียนไดมากกวาที่เพิ่งฝกหัดพูดไปแลว ซึ่งอาจทําใหเขียนผิด
เขียนถูก 3) ผูเรียนจําเปนตองเกี่ยวของกับภาษาใหม โดยการแสดงออกทางความคิด ตลอดจน
การใชสายตาและมืออยางประสานกันเพื่อเปนการเสริมการเรียนรูยิ่งผูเรียนใชความพยายามใน
การเขียนมากเทาใด ผูเรียนก็จะพบกับการเขียนสิ่งใหมๆ ตลอดจนวิธีการแสดงออกทางความคิด
มากยิ่งขึ้นเทานั้น คือมีความจําเปนตองหาคําและประโยค ที่จะแสดงออกใหตรงกับความคิด
นอกจากนี้ บํารุง โตรัตน ( 2535 : 63 ) กลาวถึง วิธีการสอนเขียน ที่สอดคลองกับการสื่อสาร วา
ตองคํานึงวาการเขียนจะตองเขียนเพื่อการสื่อสาร ดังนั้นกอนที่นักเรียนจะเขียนครูควรใหนักเรียน
ระลึกวาตองการใหใครอาน (ผูอานคือใคร) นั่นคือจุดประสงคในการเขียน (Purposes of Writing)
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นักเรียนควรสนใจความหมาย (Meaning) ของสิ่งที่เขียนมากกวาการใหความสนใจกับรูปแบบของ
ภาษา (Form) ควรเนนดานความหมายในสิ่งที่ตองการสื่อสาร ไมใชระมัดระวังแตดานไวยากรณ
โดยไดเสนอแนะหลักและเทคนิคการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 1) แมวา
ในการสอนภาษา เราจะแบงทักษะออกเปน 4 ทักษะ คือฟง พูด อาน เขียน ทักษะเหลานี้โดย
แทจริงแลวไมสามารถแยกสอนไดโดยลําพัง แตจะสอนพรอมกัน โดยสอนเขียนเสริมหรือสอน
ควบคูกับทักษะอื่นๆ ดวย เชนการพูดและการอาน 2) นักเรียนควรมีโอกาสฝกเขียนมากที่สุด
ไมใชครูเปนผูเขียนบทบาทของครูคือเปนผูมอบหมายงานหรือกิจกรรมและติดตามประเมินงาน
เขียนของนักเรียน 3) ครูควรสงเสริมใหนักเรียนเขียนรวมกันใหมากที่สุด ไมวาจะเปนงานคูหรือ
งานกลุม การอภิปรายในกลุมเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหนักเรียนรวมกันคิดและเรียบเรียงความคิด
4) กรณีที่ครูจัดใหนักเรียนทํางานเปนกลุมหรืองานคู ครูอาจสอดสองดูแลวานักเรียนทํางาน
รวมกันไดและไมมีปญหา ขั้นนี้ครูตองสามารถใหคําแนะนําไดทันทีในกรณีที่นักเรียนในกลุมมี
ปญหาทางดานภาษาหรือดานความคิดในการเขียน การใหผลยอนกลับเกี่ยวกับงานเขียนของ
นักเรียนควรกระทําทันที 5) ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดแลกงานเขียนกันอานกับเพื่อนใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได เพราะการแลกกันอานงานเขียนจะชวยใหนักเรียนตระหนักวา เราเขียนก็เพื่อให
คนอื่นอาน นั่นคือ เราเขียนโดยมีเปาหมาย วิธีการนี้สอดคลองกับกระบวนการเขียนในชีวิตจริง
6 ) การตรวจงานเขียนครูควรยึดหลักดังนี้
1. การตรวจงานเขียนควรใหสัญลักษณ (Correction code)สําหรับขอผิดพลาดแตละ
ประเภท เชน sp หมายถึงขอผิดพลาดดานการสะกดคํา p หมายถึงขอผิดพลาดดานเครื่องหมาย
วรรคตอน เปนตน
2. มุงสนใจขอผิดพลาด (Error) ของนักเรียนโดยภาพรวมเปนอันดับแรก กลาวคือ
เปนขอผิดพลาดที่อาจทําใหงานเขียนของนักเรียนอานแลวไมสามารถสื่อความหมายไดและควร
ใหความสนใจขอผิดพลาดเล็กนอย เชน การเติม s, es คํานามที่เปนพหูพจนเปนอันดับรอง
3. ครูควรประเมินงานเขียนของนักเรียนวาประสบผลสําเร็จตามจุดประสงคของ
บทเรียนมากนอยเทาใด รวมทั้งขอเสนอแนะใหนกั เรียนปรับปรุงงานเขียนครั้งตอ ๆ ไป
ศศิธร จางภากร (2537 : 31) ไดเสนอแนะการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารไววาครูควรฝกใหนักเรียนเริ่มเขียนจากงายไปยากซึ่งมีลําดับขั้นการฝกทักษะเขียนดังนี้
1) การเขียนโดยกําหนดขอบขายใหเขียน (Controlled Writing) เปนการเขียนโดยครูจัดเนื้อหาหรือ
รูปแบบให เชนใหเติมคําลงในชองวาง การเรียงประโยคตามลําดับเหตุการณ การเขียนขอความ
เลียนแบบที่ใหและตอเติมเรื่อง เปนตน 2) การเขียนโดยการแนะแนว (Guided Writing) เปน
การเขียนที่ตอเนื่องจากการเขียนโดยกําหนดขอบขายใหเขียน มีอิสระในการเขียนมากกวาเดิม เชน
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ใหตอบคําถาม เขียนจากรูปภาพหรือตาราง นักเรียนอาจอภิปราย จดโนต แลกเปลี่ยนขอมูล และ
หาวิธีเขียนรวมกันได 3) การเขียนแบบอิสระ (Free Composition) การเขียนแบบนี้นักเรียน
จะเขียนโดยมีจุดมุงหมายของตนเอง เรียบเรียงและแสดงออกทางความคิดโดยใชภาษาเขียนที่มีลีลา
เปนของตนเอง
เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย ( 2547 : 29) ไดสรุป วิธีการสอนเขียนเพื่อการสื่อสารเปน
การสอนที่ เ น น หรื อ ให ค วามสนใจในความหมายของสิ่ ง ที่ เ ขี ย นและคํ า นึ ง ถึ ง ผู อ า นเป น สํ า คั ญ
มากกวาการใหความสนใจเพียงดานรูปแบบหรือไวยากรณของภาษา โดยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
จากการทดลองฝกเขียนใหมากที่สุดมีโอกาสเขียนรวมกันและแลกงานเขียนกันอาน ทั้งนี้ควรเริ่ม
ฝกฝนเรียนรูการเขียนตามลําดับจากงายไปหายาก นอกจากนี้ สุภัทรา อักษรานุเคราะห ( 2532 :
107) กลาววา ควรเนนใหผูเรียนเขียนเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง สถานการณตาง ๆ ที่นํามาเปน
บทเรี ย นและแบบฝ ก หั ด ควรเป น เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น เป น การฝ ก ใช ภ าษาตาม
ความสามารถของผูเรียน เชน การเขียนโปสการด กรอกแบบฟอรมตาง ๆ เขียนโนตสั้นถึงเพื่อน
เขียนบันทึกประจําวัน เปนตน
กิจกรรมการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร
บํารุง โตรัตน ( 2535 : 60-65 ) กลาววา การจัดกิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษ
ควรยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยจัดสถานการณที่นักเรียนสามารถนําภาษาไปใชไดในชีวิตจริงและ
เกี่ยวของกับนักเรียน เนื่องจากเปนการเตรียมตัวนักเรียนเพื่อใชภาษาในอนาคต กิจกรรมที่จัดควร
นาสนใจมีความหมาย และสนุกสนาน สถานการณในบทเรียนสามารถเกิดขึ้นไดในชีวิตจริง และ
ภาษาที่ใชควรเปนภาษาที่คนในสังคมที่พูดภาษาอังกฤษใชจริง (Authentic Language ) สวนของ
ไรมส ( Raimes 1983 : 8 ) กลาววา การเขียนที่เกี่ยวของกับชีวิตจริง คือการเขียนที่มีจุดมุงหมาย
ชัดเจนเพื่อสื่อความใหแก ผูอาน จัดเปนการเขียนที่ไมวาใครก็ตามตองมีโอกาสเขียน เชนการเขียน
จดหมาย การเขียนขอความ การกรอกแบบฟอรม การเขียนและตอบรับบัตรเชิญ และขั้นตอน
การใหคําแนะนําตางๆ ฮารเมอร และ เจเรมี่(Harmer and Jeremy 19902: 132-140) เสนอกิจกรรม
การเขียนเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน เชน การเขียนบรรยายการสรางแบบจําลอง การเขียนบอก
ทิศทาง การเขียนและตอบรับการเชื้อเชิญ การบรรยายเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณตางๆ
การสรางเรื่องจากภาพ และเบอรน (Byrne 1991 : 40-42) ไดเสนอกิจกรรมการเขียนที่กอใหเกิด
การสื่ อ สารกั น ได แ ก การเขี ย นคํ า สั่ง ให ป ฏิ บัติ ต ามการเขี ย นข อ ความถึ ง เพื่ อ นและการเขี ย น
จดหมายสั้ น ๆ ถึ ง เพื่ อ น สํ า หรั บ กิ จ กรรมการเขี ย นที่ ผู เ รี ย นควรมี โ อกาสคิ ด อย า งอิ ส ระและ
ได สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ได ทํ า งานร ว มกั น กั บ เพื่ อ น โดยเป น งานเขี ย นที่ ใ ช
ในชีวิ ตประจําวั น เช น การให ขอมูล การอธิบ ายขั้น ตอนและเขีย นเปน คํา แนะนํา การเขีย น
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จดหมาย การบรรยายเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของและสถานที่ การเปรียบเทียบความเหมือนและความ
ตางเปนตน โดยจัดขั้นตอนการสอนออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการทํากิจกรรมกอน
การเขียน เพื่อชวยใหผูเรียนพรอมที่จะเขียน
2) ขั้นการเขียนขอความ โดยผูเรียนมีโอกาส
หลากหลายในการฝกการเขียน 3) ขั้นการทบทวนงานเขียน 4) ขั้นการทํากิจกรรมเพื่อตรวจ
แกไขงานเขียน จากขั้นตอนการสอนเขียนตาง ๆขางตน กันตดนัย วรจิตติพล ( 2542 : 21) ได
สรุปขั้นตอนในการสอนเขียนได 3 ขั้น ไดแก 1) ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน (Warm up) คือ
ขั้นที่เตรียมความพรอมของผูเรียนดวยการแจงจุดประสงคปลายทางและจุดประสงคนําทางให
ผูเรียนทราบ และทบทวนหรือใหความหมายของคําศัพทสํานวนที่จําเปน ในการทํากิจกรรมขั้น
ตอไป 2) ขั้นนําเสนอเนื้อหาและฝกหัด ( Presentation and Practice) คือ ขั้นที่นําเสนอรูปแบบ
ของภาษาที่ตองการ ใหผูเรียนเขียนในรูปของขอความในบริบทที่มีความหมาย ตลอดจนใหผูเรียน
ไดเรียนรูไวยากรณและคําศัพทที่จําเปนในการเขียน จากนั้นจึงใหผูเรียนทํากิจกรรมการฝกทักษะ
เขียนตามจุดประสงคนําทางที่กําหนดไว เพื่อใหมีความแมนยําในรูปแบบของภาษาที่จะใชใ น
การเขียนขั้นตอไป 3) ขั้นสรางงานเขียน ( Production)
คือ ขั้นใหผูเรียนใชภาษาที่ฝกฝนทํา
กิจกรรมการเขียนเพื่อ การสื่อสาร ตลอดจนแลกงานเขียนกันอานและวิจารณ เพื่อเปนประโยชน
ในการปรับปรุงงานเขียนใหมีประสิทธิภาพในการสื่อความหมายและการใชภาษาไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
กลาวไดว าการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นจําเปน ตองอาศัย
กิ จ กรรมต า งๆ เข า ช ว ย โดยกิ จ กรรมที่ จั ด ในการสอนเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารควรเป น กิ จ กรรม
ที่นาสนใจสนุกสนานมีความเปนธรรมชาติ ในสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงและเกี่ยวของกับ
นักเรียนมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอาน – เขียน
การอานและการเขียนเปนทักษะที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดเพราะผูอานและ
ผูเขียนมีปฏิสัมพันธกันโดยผานงานเขียนที่ใชสัญลักษณทางภาษาเขียนชุดเดียวกัน ดังนั้นนักเรียน
ที่ประสบความสําเร็จในการอานมักมีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนดีดวย ดังแนวคิดของ เบิรน (Byrne
1986 : 250) ซึ่งสรุปจากงานวิจัยตางๆ วา เมื่อมีการสอนอานและเขียนไปพรอมๆกัน การเขียนจะ
ทําใหผูเรียนอานได เขาใจมากขึ้นและเกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดดวย กลาวไดวา
การอานมีความสําคัญตอการพัฒนาการเขียนเปนอยางยิ่งดังนั้นจึงควรพัฒนาทักษะทั้งสองดาน
ไปพรอมๆ กัน (Byrne 1986 : 9)
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ความสัมพันธของการอาน-เขียน
ทักษะการเขี ยนเปนการเขียนเพื่อสื่อความหมายใหผูอ านอานเขาใจความหมายได
ถูกตองตามที่ ผูเขี ยนต องการ ดังนั้ นทักษะการอานและการเขียนตองสัมพั นธกันและควบคูกัน
ดังเชน บันลือ พฤกษะวัน ( 2535 : 9 ) กลาววา ทักษะที่จําเปนที่สุดของมนุษยในปจจุบัน คือ
“ ทักษะที่จะเรียนรูสิ่งใหม ” ซึ่งจะไดจากการอานเปนสวนใหญ สวนความจําเปนที่จะติดตามก็คือ
ตองฝกนิสัยของเยาวชนใหเปนคน “ใฝหาความรู ” และ “ กลาแสดงออก ” ใหมากขึ้นโดยลําดับ
ทักษะ ในการกลาแสดงออกและการใฝหาความรูนี้เปนแนวหนึ่งที่จําเปนตองเรงพัฒนาการอาน
และ การเขียนใหเปนกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการแหงชีวิตของเยาวชน เพื่อผลการ
ดํารงชีวิตปจจุบันและอนาคตใหมีประสิทธิภาพตอไปอยางไมหยุดยั้ง นอกจากนี้ สมพร จารุนัฏ
(2541 : 2 ) กลาววา การอานและการเขียนเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการวิเคราะห และ
การสังเคราะห ขณะที่เราอานงานเขียนเราใชความคิดและความรูสึกในการแยกแยะ เปรียบเทียบ
และวิเคราะหสวนประกอบตาง ๆ ของงานเขียนนั้น เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ความคิด เจตคติ
และค านิ ยมเกี่ ย วกั บงานเขี ยนนั้ น เมื่ออานจบการเขีย นก็เชน เดียวกัน ส ว น
ธัญญะลั ก ษณ
ปสนานันท (2540 : 2) กลาววา การอานและการเขียนเปนทักษะที่สงเสริมซึ่งกันและกัน ผูเขียน
ตองประมวลความรู ความคิดจากเรื่องตาง ๆ ที่ตนอานมา ใชเปนพื้นฐานในการเขียนแสดงความ
คิดเห็น ขอเท็จจริงตลอดจนจินตนาการของตนไปสูผูอาน ผูอานตองใชทักษะการอานเพื่อจับ
ใจความ จากขอความที่อานจึงจะสามารถเขียนสรุปเรื่องราว และเรียบเรียงความคิดจากเรื่องที่
อานได และดัฟฟ และ รอซเลอร ( 1993 : 36, อางถึงใน เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย 2547 : 72 )
ไดกลาววา การเขียนที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการอานดวยเหตุผล 3 ประการ ดังนี้ 1) ผูอาน
และผูเขียนใชสัญลักษณทางภาษาเขียนชุดเดียวกัน ผูเขียนตองมีความเขาใจและชํานาญการใช
สัญลักษณดังกลาว เพื่อสรางสารแบบเดียวกับที่ผูอานตีความดังนั้นความเขาใจในระบบสัญลักษณ
ของภาษาของนักเรียนจะเพิ่มขึ้นเมื่อไดอานและเขียน 2) ระหวางที่ผูอานอาน คิด และตีความ
ขอความ ที่อานจะสัมพันธอยางใกลชิดกับการที่ผูเขียนตองคิดและสรางขอความ ดังนั้นผูอาน
และผูเขียนที่ดีจะเขาใจถึงจุดมุงหมายของการเขียนเพื่อสื่อสารถึงผูอานที่ไมรูจัก 3) การเขียนสําคัญ
ตอ การพัฒนาการในการอานเนื่องจากการเขียนที่ดีตองใชเวลาและความคิดในการสรางงานครู
สอนการอานที่ดีจะตองรวมการสอนเขียนเขาไวดวย
ดั ง นั้ น ความก า วหน า ในการเขี ย นของนั ก เรี ย นจึ ง ต อ งอาศั ย กระบวนการอ า นที่ ดี มี
ประสิทธิภาพเสมอ สอดคลองกับ บันลือ พฤกษะวัน ( 2535 : 3-87) กลาววา การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่ถูกวิธีของการอาน ภารกิจในการสอนของครูนับเปนภาระที่หนักหนวงที่จะตองใช
เทคนิควิธีการในการสอนอานเพื่อพัฒนาการอานอันเปนทักษะนํารองซึ่งนับวายากอยูแลวสวนหนึ่ง
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ภารกิ จ เฉพาะก็ คื อ ภาระในการฝ ก สอนเขี ย นและให ค วามช ว ยเหลื อ แก ไ ข ให ผู เ รี ย นสามารถ
แสดงออกทางการเขียน และอีกสวนหนึ่งคือภารกิจในการจัดกิจกรรมฝกใชทักษะทางภาษา และ
กิจกรรมเสริมบทเรียนในลักษณะการใชภาษาทั้งฟง พูดและอาน เพื่อใหเรียนอาน – เขียนได
สนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเปนหัวใจของการสรางเสริมทัศนคติที่ดีสืบไป
กิจกรรมการสอนอาน – เขียน
การอานและการเขียนมีความสัมพันธกัน ดังนั้นการสอนอานและเขียนจึงควรดําเนิน
ไปดวยกันโดยครูควรสอนวิธีการอาน เพื่อใหนักเรียนสามารถดึงขอมูลหรือสาระของเรื่องไปเปน
ขอมูลในการเขียนเพื่อรายงานใหผูอื่นทราบไดอยางถูกตอง (ธัญญะลักษณ ปสนานนท 2540 : 33)
โดยใชกิจกรรมเสริมตาง ๆ เพื่อฝกการใชภาษาใหคลองแคลวกอนลงมือเขียนในการสอนควรเปด
โอกาสใหนักเรียนไดเขียนขอความบรรยายอยางตอเนื่องแทนการเขียนเปลี่ยนประโยคเปนแบบ
ตาง ๆ ควรสรางสถานการณที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความสามารถทางภาษาของตน โดยมุง
ใหนั ก เรียนสามารถสื่ อ ความหมายและนํ า ไปใช ใ นชีวิ ตประจําวั น ได เชน การเขีย นจดหมาย
การจดโนต บทรายงาน ใบสมัครงาน กรอกแบบฟอรมตาง ๆ เปนตน (ศศิธร จางภากร 2537 :
31) สวน อะบอเดอรีน (Aborderine 1986 : 38 – 39) ไดเสนอแนะวาในการสอนอานให
ผสมผสานกับการเขียนสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถปานกลางนั้น ครูควรใชคําถามที่สงเสริม
ใหนักเรียนใชความสามารถในการเขียนตองเกี่ยวกับเรื่องที่อาน และคําถามจะตองสงเสริมให
นักเรียนใชภาษาในลักษณะเดียวกับเรื่องที่อาน ซึ่งนอกจากจะสามารถวัดความเขาใจของนักเรียน
แลวยังสามารถวัดดานการนําไปใชไดอีกดวย อยางไรก็ตาม ลิวและคินเซอร (Leu and Kinzer
1995 : 191) กลาววาในการสรางสรรคกิจกรรมการอาน – เขียนใหตอเนื่องกันนั้นไมมีขอจํากัด
แตผูสอนควรคํานึงถึงการเริ่มตนจากระดับงาย ๆ กอนถึงขั้นที่ซับซอน
ไรมส (Raimes 1983 : 50 – 65) ไดเสนอกิจกรรมการอานที่นํามาใชเสริมการเขียนใน
ชั้นเรียน ไดแก 1) คัดลอกขอความของสิ่งที่อาน (Copy) ซึ่งอาจเปนจดหมาย โฆษณาบทความ
ในนิตยสาร โคลงกลอน หรือทําอาหาร 2) ตรวจสอบ (Examine) การเลือกใชลีลาทางภาษาของ
ผูเขียน เชนการเชื่อมโยงขอความ การใชเครื่องหมายวรรคตอน การใชกฎไวยากรณ การเรียบ
เรียงประโยค ตลอดจนการเรียบเรียงเรื่องราว โดยใหนักเรียนขีดเสนใตวงกลม หรือทําสัญลักษณ
ใด ๆ ที่แสดงถึงการตรวจสอบเรื่องตาง ๆ ดังกลาว 3 ) สรุปความ (Summarize) โดยใชคําพูดของ
นักเรียนเอง 4) เติมคํา (Complete) เปนการเวนวางใหนักเรียนเติมใหสมบูรณ โดยตองพิจารณา
วาคําที่เติมนั้นมีความหมายและไวยากรณเขากับเรื่องหรือไม 5) คาดเดา (Speculate) โดยให
นัก เรี ย นเขี ย นต อ จากเรื่ อ งที่ อา นวาน า จะเกิด อะไรต อไป พร อมกั บแสดงเหตุ ผ ลประกอบดว ย
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6) มีการตอบสนองตอเรื่องที่อาน (React) เปนการเขียนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือ
ชื่นชมตอสิ่งที่อานมาแลว
บันลือ พฤกษะวัน (2535 : 16) ไดเสนอลักษณะการสอนอานเพื่อเสริมสรางทัศนคติ
ที่ดีตอการเขียนไว 3 ประการ คือ 1) จะตองทําใหเด็กรูสึกวาอานงาย ประสบความสําเร็จงาย
มีกําลังใจที่จะอาน แมการเขียนก็คงเปนไปในทํานองเดียวกันนี้ 2) ผูเรียนสามารถนําการอานไปใช
ประโยชน จากภาพไปสูพยัญชนะและสระมีความหมายไปสูกิจกรรมอื่น เชน นิทาน เลาเรื่องราว
3) เรียนอานและเขียนใหสนุกโดยมีกิจกรรมหลากหลาย เชน ทองรอยกรอง ฟงนิทาน เลนเกม
กิจกรรมการสอนอาน – เขียน ตาง ๆลวนมีสวนชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกการใช
ภาษา หรือทําความเขาใจขอความที่อานโดยครูผูสอนจะตองพิจารณาเลือกใชกิจกรรมหรือวิธีการ
ที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจของนักเรียน และสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียน
การสอนที่กําหนดไว สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยคํานึงถึงการจัดกิจกรรมการอาน – เขียน ตามแนว
การสอนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งผูเรียนตองอานเพื่อความเขาใจและการตีความโดยใชทักษะในการอาน
ทั้งระดับพื้นฐานและระดับสูงอยางมีปฏิสัมพันธกันดวยกิจกรรมที่หลากหลาย นาสนใจ และมี
ความหมายในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริง ซึ่งจะนําไปสูการเขียนที่ใชในชีวิตประจําวัน
เชน การเขีย นจดหมาย การบรรยายบุคคลและสิ่งของ การใหคํ าแนะนํ าการเขียนสรุป ความ
เปนตน
ขั้นตอนการสอนอาน – เขียน
การสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณการเขียนที่มีจุดมุงหมายเพื่อการสื่อสารหลัก
จากการอานบทอานใด ๆ จัดเปนการสอนอานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูสอนควรคํานึงถึงขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอนอาน – เขียนใหเหมาะสม ดังแนวคิดจากนักการศึกษาตอไปนี้
ฮารเมอร (Harmer 1992 : 45 – 46) ไดเสนอขั้นตอนการสอนอาน – เขียน เพื่อ
การสื่อสารไว 3 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นแนะนําภาษาใหม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและคุนเคยทั้ง
รูปแบบและความหมายของภาษาใหม 2) ขั้นฝกการใชภาษา ผูเรียนมีโอกาสฝกการใชภาษาอยางมี
ความหมายด ว ยเทคนิ ค และกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร เช น กิ จ กรรมเติ ม ข อ มูล ในช อ งว า ง
การเลนเกม โดยผูสอนเปนผูใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียนเกิดปญหา 3) ขั้นสรางกิจกรรมเพื่อ
การสื่อสาร เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําสิ่งที่เรียนและฝกฝนไปแลวมาใชในการสื่อสารจริง
อยางมีความหมาย
บารเน็ต (Barnett 1969 : 113 - 143) กลาววาการเขียนเปนทักษะที่ใชรวมกับการอาน
มากที่สุดโดยเมื่ออานขอความที่ควรเปนเอกสารจริงแลว อาจใหสรุปเรื่อง คาดเดาตอนจบของเรื่อง
วิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ หรืออาจนําไปสูการเขียนในชีวิตจริง เชนการเขียนจดหมายถึงเพื่อน
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การเขียนจดหมายธุรกิจ การตอบจดหมาย การเขียนประกาศ โดยเสนอขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ดังนี้ 2.1) ขั้นกอนการอานโดยแจงจุดมุงหมายในการอานและใชกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียน
ไดใชโครงสรางความรูเดิมเกิดความรูสึกสนใจ และเกิดความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
2.2) ขั้นขณะอาน โดยใชกิจกรรมหรือแบบฝกหัดที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนากลวิธีในการอานและ
การใชภาษา โดยอาจเปนการทํางานเดี่ยวหรืองานกลุม 2.3) ขั้นหลังการอาน โดยใหผูเรียน
ทํากิจกรรมหรือแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความเขาใจในการอานและใหนักเรียนไดวิเคราะหบท
อานไดลึกซึ้งขึ้น 2.4) ขั้นติดตามผล โดยการถายโอนขอมูลไปยังเรื่องที่คลายกับเรื่องที่อานไป
แลว หรือนําความรูทางภาษาความคิดที่ไดจากการอานไปใชในทักษะการเขียน
ลิวและคินเซอร (Leu and Kinzer 1995 : 78 – 79) กลาวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การสอนอาน – เขียนไวคลายคลึงกับ บารเน็ต ดังนี้ 3.1) ขั้นเตรียมการ โดยการจัดกิจกรรมที่
เตรี ย มตั ว ผูเ รี ย นก อ นการอ าน เช น การสอนคํ า ศั พ ท ใ หม การสอนทั ก ษะในการอ าน การระบุ
จุดประสงคในการอาน 3.2) ขั้นการอานโดยใหผูเรียนอานในใจกอนที่จะอภิปรายรวมกัน
3.3) ขั้นการฝกและพัฒนาทักษะตาง ๆ จัดเปนการนําความรูที่เรียนไปแลวมาใช 3.4) ขั้นการทํา
กิจกรรมเสริม โดยการทํากิจกรรมที่สนุกสนานมีความหมายและตองใชความรู ประสบการณ
และทักษะที่ไดจากการเรียนที่ผานมา
จากขั้นตอนการสอนอาน – เขียน โดยผูเชี่ยวชาญทางภาษาเหลานี้ สรุปไดวาการสอน
อาน – เขียน ควรจัดขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการกอนการอาน เพื่อแจงจุดประสงคแนะนําภาษา
ใหมเกี่ยวกับคําศัพท โครงสรางและหนาที่ทางภาษา และกระตุนความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
2) ขั้นการอานโดยการอานเพื่อหาความหมายจากเรื่องที่กําหนดดวยกลยุทธตาง ๆ ในการอานเปน
รายบุคคล เปนคู หรือเปนกลุม 3)
ขั้นหลังการอาน เพื่อฝกการใชภาษาและพัฒนาความรู
ประสบการณและทักษะตาง ๆ ที่ไดจากการอาน 4) ขั้นติดตามผล เพื่อการทํากิจกรรมเสริมโดย
การถายโอนขอมูลโดยใชความรูและทักษะที่เรียนไปแลว
การวัดและประเมินผลการอาน – เขียน
การวัดและการประเมินผลมีความสําคัญมากในกระบวนการเรียนการสอนไมนอยไป
กวากิจกรรมการเรียนการสอนและหลักการวัดประเมินผลควรสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนการสอน นั่นคือสอนสิ่งใดควรวัดหรือทดสอบในสิ่งนั้น ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ 2541 :
123) ซึ่งตามความเปนจริงแลว การรวมกิจกรรมของนักเรียน เชนการตอบคําถามการแสดงละคร
การพูดบทสนทนาก็นับวาเปนการทดสอบเชนเดียวกัน การสังเกตวานักเรียนสมัครใจตอบคําถาม
การเรียนทันนักเรียนอื่นหรือไม สิ่งตาง ๆ เหลานี้ก็เปนขอมูลที่สําคัญในการประเมินความสามารถ
ของนักเรียนไมยิ่งหยอนไปกวาการทดสอบอยางเปนทางการ (เสงี่ยม โตรัตน 2534 : 75 – 76)
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ครูที่สอนอาน – เขียน จําเปนตองใชการวัดและประเมินผลหลายรูปแบบทั้งการทดสอบแบบ
ทางการเพื่อใหไดผลการเรียนที่นาเชื่อถือ รวดเร็วนํามาจัดลําดับคะแนนไดและการทดสอบแบบไม
เปนทางการ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนมากขึ้น (Burns 1999 : 256)
ดังแนวคิดของ
เริงชัย จงพิพัฒนสุข (2542 : 14 – 15 ) ผลการวิจัย เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนระดับมัธยมศึกษา ควรประกอบดวย 1.1) ประเมินตาง ๆ (Various Types of
Assessment) ไดแกการประเมินจากแฟมสะสมงาน นิทรรศการ การสังเกตของครู การประเมิน
ตนเองและการประเมินจากเพื่อน 1.2) แบบทดสอบตาง ๆ (Various Types of Test) แบงเปน
2 ประเภทใหญ ๆ คือ แบบบังคับตอบ เชนแบบเลือกตอบ แบบผิดถูก แบบเติมคําในชองวาง
แบบจับคู และแบบตอบเสรี บางครั้งเรียกการเรียบเรียงความ
วาสนา ประวาลพฤกษ (2539 : 48 – 50) ไดเสนอแนวทางการวัดผลจากการปฏิบัติจริง
วาควรใชการวัดแบบ “Authentic Assessment” ซึ่งเปนการวัดโดยเนนใหผูเรียนไดนําความรู
แนวคิด ที่เรียนมาในวิชาตาง ๆ มาแกปญหาโดยใชทักษะการคิดที่ซับซอน (Complex Thinking)
มากกว า ที่ จ ะถามความสามารถขั้ น ต น หรื อ ความสามารถย อ ย ๆ เป น การวั ด ผู เ รี ย นโดยรวม
ซึ่งบางครั้งอาจจะสามารถวัดทั้งดานความคิด เจตคติและการกระทําไปพรอม ๆ กัน อยางไรก็ตาม
การวั ด ความสามารถเบื้ อ งต น ก็ ยั ง มี ค วามจํ า เป น เมื่ อ อยู ใ นการเรี ย นการสอนในหน ว ยย อ ย
แตจุดหมายปลายทางของการศึกษาก็คือความสามารถขั้นสูง ซึ่งหมายถึงความสามารถประยุกตไป
ใชแกปญ
 หาในชีวิตประจําวันโดยเนนกระบวนการตาง ๆ ตามเปาหมายของหลักสูตรซึ่งการวัดแบบ
“Authentic Assessment” มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ วัดจากแฟมสะสมงานและวัดจาก
การทดสอบ
สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชการวัดและประเมินผลการอาน – เขียน ที่มีลักษณะ
สํ า คั ญ ดั ง กล า วข า งต น โดยจะขอกล า วถึ ง การทดสอบแบบต า ง ๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ ทั ก ษะ
การอาน – เขียนกอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
การทดสอบทักษะการอาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2541 : 134) กลาวถึงประเภทของแบบทดสอบทักษะการอาน
ที่ประกอบดวยแบบเลือกตอบ (multiple choice, true/false) การตอบคําถามแบบสั้น (short
answer) การถายโอนขอมูลที่ไดจากการอานในรูปแบบตาง ๆ เชนการเติมคําหรือขอมูลในแผนภูมิ
แผนผัง ตาราง รวมถึงการจดบันทึกขอความ (Note – Taking) และการเติมคําที่เวนวางโดยใช
ขอมูลจากบทอาน (Cloze) สําหรับการประเมินผลการอานจะเปนการประเมินจากคําตอบที่ไดซึ่งมี
ความเปนปรนัยมากกวา นอกจากนี้ครูอาจประเมินคําตอบที่มีลักษณะเปนอัตนัยดวยหากกิจกรรม

70
ในหองเรียนบางขั้นตอนเนนที่คําตอบในลักษณะดังกลาว เชน การใหผูเรียนเดาเนื้อหาลวงหนา
จากหัวขอหรือรูปภาพประกอบ การใหผูเรียนเดาเนื้อหาตอนตอไปหลังจากอานบทอานตอนแรก
แลว การใหผูเรียนสรางเรื่องตอจากบทอานโดยใชจินตนาการของตนเอง หรือการใหผูเรียนแสดง
ความคิดเห็นตอบทอาน อยางไรก็ตามการประเมินคําตอบในลักษณะอัตนัยเชนนี้ ครูตองใชวิธี
วิจารญาณของตนเองเพื่อประเมินวาคําตอบของผูเรียนสมเหตุสมผลและเหมาะสมกับสถานการณ
หรือไม
ฮีตัน (Heaton 1975 : 79 -113) เสนอรูปแบบการทดสอบทักษะการอานเปน
2 แนวทางกวาง ๆ ไดแก การทดสอบคําศัพท แบบใหตัวเลือก จับคู เติมคํา และการทดสอบ
การอาน เพื่อความเขาใจ โดยใหตัวเลือก ตอบถูก/ผิด เติมคํา และตั้งคําถามปลายเปด ทั้งนี้
ทักษะอานมักทดสอบรวมกับทักษะเขียนมากที่สุดเพื่อวัดความสามารถในการใชภาษา โดยให
ผูเรียนไดทําภาระงานที่สัมพันธกับชีวิตจริง ซึ่งผูเรียนตองเขาใจขอความที่อานกอนจึงจะลงมือ
เขียนได เชน อานแลวตอบจดหมาย อานแลวเขียนสรุป เขียนรายงาน สรางงานเขียนขึ้นใหมโดย
ใชความรู จากบทอาน
การทดสอบทักษะเขียน
กุสุมา ลานุย (2538 : 196) กลาวถึงการทดสอบทักษะเขียนในระดับการสื่อสารวาอาจ
ทํ า ได โ ดยให ผู เ รี ย นแสดงความสามารถในการเขี ย นที่ ไ ด ค วามหมายและถู ก ต อ ง โดยเขี ย น
เรียงความบทสนทนาตามหัวขอตอไปนี้ : Friends, Family, Hobbies, Special Interest, Unusual
Activities หรือใหเขียนบรรยายภาพในหนังสือพิมพที่ใหมาประมาณ 20 คํา เขียนบรรยายภาพ
จากการตูน เขียนจดหมายถึงเพื่อนทางไปรษณีย เขียนบรรยายวิธีทําหรือขั้นตอนในการทําบางสิ่ง
บางอยาง เชน ทําอาหาร การใชเครื่องมือ หรือเครื่องดนตรี และเขียนเรียงความสมมุติวานักเรียน
เปนสิ่งไมมีชีวิต เชน เปนเกาอี้ ดินสอ รถยนต ตนไมโดยใชความรูสึกและจินตนาการของตนเอง
ประมาณ 50 คํา
ฟนอคเคียโรและบรัมฟต (Finocchiaro and Brumfit 1983 : 198-199) เสนอวิธี
การทดสอบความสามารถทางการเขี ย นแบบต า งๆ เช น การแต ง ประโยคจากคํ า ที่ กํ า หนดให
การเขียนตอบคําถามเกี่ยวกับตัวผูเรียนเองหรือเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียน การเขียนตามคําบอก การเขียน
ย อ หน า หรื อ เล า ใหม จ ากมุ ม มองของผู เ รี ย นเองหรื อ เขี ย นให เ ป น เวลาในอดี ต หรื อ ในอนาคต
การเขียนสิ่งที่ผูเรียนจะพูดหรือจะทําในสถานการณที่กําหนดให การเขียนเลาเรื่องหรือเหตุการณ
การเขียนคําถามจากเรื่องที่อาน การทําขอสอบเติมคํา การเขียนเรียงความจากหัวขอที่กําหนดให
ในดานการประเมินการเขียน ผูวิจัยจะขอกลาวถึงการตรวจงานเขียนแบบบรรยายหรือ
ความเรียงเทานั้น โดยใชเกณฑการตรวจแบบอาศัยความรูสึกของผูตรวจ (Impression method) ที่มี
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ผูตรวจจํานวน 2 คน ของแฮริสและแมคแคน (Harris and McCan 1994 : 39) ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
9-10 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางที่กําหนดให โดยเขียนได
อยางครบถวน นาสนใจ แทบจะไมมีขอบกพรองทางไวยากรณ คําศัพท การสะกดคํา หรือ
เครื่องหมายวรรคตอน
7-8 สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองทางไวยากรณ คําศัพท การสะกด
คําหรือเครื่องหมายวรรคตอนเล็กนอย
5-6 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนไดเกือบทั้งหมด มีขอบกพรองพอสมควร แตยัง
สามารถเขาใจได
3-4 มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหสื่อสารเขาใจยาก
1-2 สื่อสารไดนอยมาก
ซึ่งเกณฑการตรวจแบบนี้ ฮีตัน (Heaton 1975 : 112-113) กลาววาเปนการตรวจงาน
เขียนที่มีประโยชนตองานเขียนที่มีจํานวนมากโดยดูที่ภาพรวมของงานเขียน โดยมีผูตรวจจํานวน
2-3 คน เพื่อความยุติธรรมและความนาเชื่อถือในการใหคะแนน
การใชเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
สิ่ ง ที่ ช ว ยในการเร า ความสนใจของผู เ รี ย นประกอบด ว ยป จ จั ย หลายประการ เช น
การสรางบรรยากาศขณะเรีย น ลัก ษณะของผู สอน สภาพแวดลอ มภายในหอ งเรีย นและนอก
หองเรียน สื่อการสอนที่เปนของจริงหรือผูสอนประดิษฐขึ้นมาใชสอนในบทเรียน สถานการณ
ตาง ๆ ตามบทเรียน สถานที่สําคัญใกลโรงเรียน ชุมชน แหลงคาขายตาง ๆ ที่นักเรียนสามารถ
เรียนรูดวยตนเองหรือครูเปนผูพาไปเรียนในสถานที่เหลานั้น ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือวาเปนเอกสารจริง
การใชเอกสารจริงประกอบการสอน
สิ่ ง ที่ ช ว ยในการเร า ความสนใจของผู เ รี ย นประกอบด ว ยป จ จั ย หลายประการ เช น
บรรยากาศขณะเรียน ลักษณะของผูสอน สภาพแวดลอม เปนตน แตสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญ คือ
สื่อประกอบการเรียนการสอน และลักษณะของการสื่อการเรียนรูที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู
ควรมีความหลากหลาย ทั้งสื่อที่เปนธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีและสื่ออื่น ๆ ซึ่งชวยเสริม
ใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามทั้งเขาใจงายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้ง
กระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรูจนเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางลึกซึ้งและตอเนื่อง
ตลอดเวลา และเอกสารจริงเปนสื่อชนิดหนึ่งที่นาสนใจในการนํามาใชในการเรียนการสอนภาษา
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ซึ่งมีนักการศึกษาไดใหความหมายของเอกสารจริง ดังนี้ วิลเลี่ยมส (Williams 1993 : 25) กลาววา
นอกจากตําราเรียนในหนังสือเสริมหลักสูตรแลว เอกสารจริงถือเปนเอกสารการสอนแหลงที่สาม
เอกสารจริง หมายถึง ตําราหรือเอกสารที่ไมไดผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการสอนภาษาแตผลิตขึ้น
เพื่อเปนสื่อกลางในการสงผานขาวสารขอมูล ไดแก สื่อโฆษณาตาง ๆ ปายสัญลักษณ หนังสือ
แนะนํา คูมือการเดินทาง แบบฟอรม หนังสือพิมพ เรื่องสั้น นวนิยาย เปนตน ในความคิดเห็นของ
เดวิททและคณะ (Devitt et al. 1994 : 45) ไดกลาวถึงเอกสารจริงวา เปนเอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อใช
ในการสื่ อ สารและสนองตอบต อ ความต อ งการในการใช ภ าษาในสั ง คม ได แ ก นิ ย าย นิ ท าน
หนังสือพิมพ การตูน ตําราตาง ๆ เปนตน นอกจากประโยชนของการนําเอกสารจริงมาใชวาเนื้อหา
ภายในเอกสารมีความนาสนใจกวาเนื้อหาที่มีอยูในตําราที่ผลิตขึ้นใช ทําใหผูเรียนไดเห็นรูปแบบ
ภาษาที่แทจริงที่ไมเนนโครงสรางทางภาษามากนัก ดังนั้นการเรียนรูภาษาของผูเรียนจึงมีลักษณะ
เปนไปตามธรรมชาติ สวนความคิดเห็นของ หวองและคณะ (Wong et al. 1995 : 318) กลาววา
เอกสารจริงเปนเอกสารที่ใชเพื่อการสื่อสารอยางแทจริง ไมใชเอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในการเรียน
การสอน ไดแก สิ่งพิมพ เอกสารที่ใชในการอาชีพรวมถึงตําราเรียนในแตละรายวิชา เปนตน ดังนั้น
จะเห็นไดวา เอกสารจริงเปนสื่อที่นํามาใชประกอบการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร และเปนสื่อที่ชวยเสริมใหผูเรียนไดมีประสบการณในการใชภาษาในรูปแบบที่
เจาของภาษาใชในชีวิตประจําวัน
ประเภทของเอกสารจริง
เอกสารจริง เป น สื่อ ที่พ บเห็น ไดห รือสามารถผลิตขึ้ น มาใชป ระกอบการสอนภาษา
เอกสารจริงมีหลายลักษณะ ดังคํากลาวของ สวอฟฟาร (Swaffar 1985 : 17-18) ไดแบงเอกสารจริง
ออกเปน 2 ประเภท คือ 1) เอกสารจริงที่นําเสนอสาระทางวัฒนธรรมภาษาแมตอสมาชิกคนอื่น ๆ
ในกลุมวัฒนธรรมนั้น 2) เอกสารจริงผลิตขึ้นมาเพื่อใชในการสื่อสารในชั้นเรียน หรือเพื่อชี้นําหรือ
สงผลตอพฤติ กรรมของนักเรี ย น ซึ่ งอาจเปน วิธีสอนหรือกิจกรรมที่จัด ขึ้นในลัก ษณะที่เ กิ ด ขึ้น
โดยธรรมชาติ หรือเปนกิจกรรมที่ฝกตามหนาที่ของภาษา รวมถึงการจัดเนื้อหารายวิชาที่ผูเรียน
จําเปนตองเรียน เชน สังคมวิทยา ประวัติศาสตร หรือวิชาอื่น ๆ ซึ่งเปนการใหขาวสารแกผูเรียน
มากกวาตองการปรับภาษาใหงายขึ้น นอกจากนี้ พีคอก (Peacock 1997) กลาววา เครื่องมือเปนสิ่ง
เกิดจากการสรางที่ตรงจุดประสงคของสังคมในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร สวนอีกมุมมองหนึ่ง
ของ ชอรทเทล ( Shorttall 2001, quoted in Martinez 2002) กลาววา เครื่องมือมีความแตกตางกัน
คือเปนสิ่งที่มนุษยประดิษฐขึ้นกับเปนสื่อที่เปนเอกสารจริง โดยสรุปแลวการเลือกเอกสารจริง
เพื่อนําใชสอนควรคํานึงถึงเนื้อหาของบทเรียนมีผลตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนโดยตรง
เอกสารจริงควรเปนเรื่องที่ผูเรียนพบเห็นไดในชีวิตจริง มีเนื้อหาสาระความสั้นยาวและความยาก
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งายที่เหมาะสมกับระดับความรู ความสามารถและความสนใจของผูเรียนดวย นอกจากนี้เนื้อหาใน
เอกสารจริง ควรสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และเปนแบบอยางการใชภาษาในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมสังคมไทยดวย
ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริง
เอกสารจริ ง มี ค วามสํ า คั ญ และมี ป ระโยชน ต อ การจั ด การเรี ย นการสอน ตามแนว
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากเปนเนื้อหาที่พบในชีวิตประจําวัน ชวยสงเสริมให
นักเรียนมีโอกาสไดเห็น รูปแบบของภาษาที่เจาของภาษาใชในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเนื้อหาที่มี
ความหลากหลายของตัวเอกสาร ดังนั้นผูสอน ควรมีหลักเกณฑพิจารณาในการเลือกเอกสารจริงมา
ใช ซึ่งมีนักการศึกษาเสนอแนะไวหลายทาน ดังนี้
สวอฟฟาร (Swaffar 1985 : 18, อางถึงใน ดรุณี เรือนมั่นใจ 2546 : 34) กลาวถึง
ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริงไว ดังนี้ 1) ขอความในเอกสารจริงจะเปนขอความที่
สมบูรณ เพราะไมมีการปรับเนื้อหา ขอความในเอกสารจริงแตละชนิดจะมีวัตถุประสงคตางกัน
ไป ผูสอนจึงมีอิสระในการใชเทคนิคและกลวิธีการสอน 2) เอกสารจริงมีขอความที่มีลักษณะ
หลากหลายและมีความเปนธรรมชาติ ผูเรียนจึงสามารถเลือกเรื่องไดตามความสนใจของตนจึงทํา
ให แ รงจู ง ใจในการอ า นสู ง นอกจากนี้ ผู อ า นก็ อ าจเลื อ กข อ ความที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การอ า น
เพื่อความเพลิดเพลิน 3) ขอความในเอกสารจริงที่ผูเรียนสนใจและมีความคุนเคยจะสรางแรงจูงใจ
ใหผูเรียน 4) ลักษณะของความซ้ําซอน ที่ปรากฏในเอกสารจริงจะชวยใหผูเรียนฝกการเดาได
5) ขอความในเอกสารจริงชวยสงเสริมใหผูเรียนไดใชความรูเดิม และชวยพัฒนาความสามารถ
ผูเรียนใหสูงขึ้น 6) เอกสารจริงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา
วิลเลี่ยม (Williams 1993 : 25) กลาววาการนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอน
เป น การเป ด โอกาสให ผู เ รี ย นมี ป ระสบการณ ใ ช ภ าษาที่ ใ ช จ ริ ง ๆ และช ว ยให ผู เ รี ย นประสบ
ความสําเร็จในการอานเพราะเมื่ออยูในสถานการณนอกหองเรียนไปแลว ผูเรียนตองเผชิญกับภาษา
ที่ใชอยูจริงนอกจากนี้ หวองและคณะ (Wong et al. 1995 : 318) กลาววาเอกสารจริงเปน
แหลงขอมูลที่สําคัญในการนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน เอกสารจริงสงเสริมใหผูเรียน
ไดรับประสบการณดานการเรียนและการใชภาษาอังกฤษในสถานการณที่เปนจริงดวย และยังชวย
ใหผูเรียนไดพัฒนากลวิธีในการเรียนรูทั้งทางสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษและสาระการเรียนรูอื่น ๆ
อีกดวย นอกจากนี้ อเล็กซานโดร (Martinez 2002) กลาววา การใชเอกสารจริงในชั้นเรียนโ ดย
ไมตองใชกับสถานการณจริงและมีการเตรียมการณที่เหมาะสม โดยเอกสารจริงมีความสําคัญ ดังนี้
1)นักเรียนควรฝกการอภิปรายเหมือนแบบในวีดีโอที่สัมภาษณบุคคลที่มีชื่อเสียง 2) เอกสารจริง
เปนแบบอยางเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในโลก ดังนั้นเอกสารจริงควรมีคุณคาทางการศึกษาอยาง
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แทจริง เหมือนกับครูที่เปนนักการศึกษาที่ทํางานในระบบโรงเรียน ดังนั้นการศึกษาและการพัฒนา
ทั่ว ๆ ไปเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบ 3) ตําราเรียนที่ใชมักจะไมตรงตามวัตถุประสงคของ
ภาษาอังกฤษ 4) หนังสือ บทความ หนังสือพิมพและอื่น ๆ บรรจุเนื้อหาที่หลากหลาย แบบอยางทาง
ภาษาที่ใชสอนในเอกสารไมงาย 5) เอกสารควรเปนเอกสารที่อานเพื่อเกิดความพึงพอใจเพราะวา
เนื้ อหาบรรจุ หั ว ขอที่ น า สนใจใหแ กผู เ รี ย น โดยเฉพาะอย างยิ่งถ านัก เรี ย นมีโอกาสที่ ไ ดพูด คุ ย
เกี่ยวกับหัวขอและชนิดของเอกสารจริงที่ถูกใชในชั้นเรียน
จากสิ่งที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการนําเอกสารจริงมาใชในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากจะสงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณในการใชภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน แลวยังเปน
การสรางความสนใจใหผูเรียน อีกทั้งเปนการสรางแรงจูงใจในการอานที่สูงยิ่งขึ้น เนื่องจากวา
ผูเรียนสามารถถายโอนความรูจากหองเรียนสูชีวิตประจําวันของตนไดโดยเอกสารจริงควรมีเนื้อหา
ที่ตรงความสนใจของนักเรียนใหมากที่สุด
เกณฑในการเลือกใชเอกสารจริงในการเรียนการสอน
การเลื อ กสื่ อ การเรี ย นการสอนเป น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ ในการจั ด การเรี ย นการสอน
เนื่องจากวาสื่อเปนสวนหนึ่งที่สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
ดังนั้นผูสอนควรเลือกสื่อที่ใกลตัวนักเรียน สามารถสรางความสนใจใหผูเรียนอีกทั้งสรางแรงจูงใจ
ใหสูงขึ้นได เอกสารจริงเปนสื่อประเภทหนึ่งที่ชวยสงเสริมความรูความเขาใจใหนักเรียน ดวยเหตุ
นี้นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะเกณฑในการเลือกใชเอกสารจริงในการเรียนการสอน ดังนี้
สตอลเลอร (Stoller 1994 : 2 – 3) ไดเสนอแนะเกณฑในการเลือกใชเอกสารจริง ใน
การเรียนการสอน ดังนี้ เลือกเนื้อหาที่นาสนใจเหมาะสมกับวัย โดยพิจารณาวาหลังจากที่เรียน
แลว ผูเรียนสามารถนําไปใชเปนประโยชนไดหรือไมและ ผูเรียนควรมีความรูเดิม (Background
knowledge) เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนั้นมากอน ถาไมมีความรูเดิมมากอน ครูจําเปนตองสอนคําศัพท
เพิ่มเติม นอกจากนี้สื่อที่นํามาใชสอนวา ผูเรียนจะใชกลวิธีอะไรในการเรียนรูและทําความเขาใจซึ่ง
ควรเลือกเรื่องใหเหมาะสมกับผูเรียนดวย ความคิดเห็นของ ยุค – ชุน ลี (Yuk – Chun Lee 1995 :
326) กลาววาเกณฑพิจารณาในการเลือกใชเอกสารจริงในการเรียนการสอนควร เปนเอกสารที่ใช
ในการสื่ อ สารได จ ริ ง หรื อ ไม แ ละใช ไ ด เ หมาะสมกั บ สถานการณ ห รื อ ไม ส ว นเนื้ อ หาตรง
กั บ ประสบการณ แ ละความต อ งการของผู เ รี ย น ซึ่ ง สอดคล อ งความคิ ด เห็ น ของ ดู มิ ท เทสคู
(Dumitrescu 2000 : 21 , อางถึงใน ดรุณี เรือนใจมั่น 2546 : 39) กลาววา การที่ผูสอนจะเลือก
เอกสารจริงมาสอนควรที่จะคํานึงถึงภาษาและโครงสรางของเนื้อหาวาเหมาะสมกับผูเรียนในระดับ
ไหนและ เอกสารจริงที่นํามาใชในการเรียนการสอนนั้นเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียนหรือไม สวน
รูปแบบภาษาและวัฒนธรรมของผูเรียนวามีพื้นภูมิความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนหรือไม นอกจากนี้
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สาวิตรี วุฒิคะโร (2530 : 326, อางถึงใน สาวิตรี ประวัติ 2545 : 55) ไดเสนอแนะขอคิดใน
การเลือกใชเอกสารจริง คือขอความที่เลือกมาควรเหมาะสมกับความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน ดานผูเรียนและผูสอนอาจชวยกันเลือกบทอาน โดยพิจารณาความตองการ ความสนใจ
เหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน และจุดประสงคของบทเรียนนอกจากนี้ ควรแบงประเภทของ
ขอความตามประเภททักษะ ความสั้นยาว ศัพท เปนตน โดยยึดจุดประสงคการเรียนรูเปนหลัก
และควรเลือกเรื่องที่ผูเรียนคุนเคยเพราะจะทําใหเขาใจไดเร็วสวนขอความที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา
อื่น ๆ ซึ่งทําใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาตางประเทศที่ใชในการสื่อสารเชนเดียวกับภาษา
ของตนเอง สวนการตัดสินใจจะเลือกเรื่องใดมาสอนนักเรียนควรนําเรื่องมาเปรียบเทียบความยาก
งายกอนโดยผูเรียนตอบคําถามความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ ไดดีแสดงวาเรื่องนั้นงาย
จากสิ่ ง ที่ ก ล า วมาข า งต น สรุ ป ได ว า เกณฑ ใ นการเลื อ กใช เ อกสารจริ ง ในการเรี ย น
การสอนสามารถทําใหผูเรียนเขาใจในภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะเปนสิ่งที่พบเห็นในชีวิตจริงซึ่ง
ตรงกับความตองการ ความสนใจและความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน นอกจากนี้
เอกสารจริงที่นํ ามาเปน สื่อการสอนสามารถนําไปเชื่อมโยงสูวิชาอื่นในลักษณะการบูรณาการ
ระหวางวิชา และเกิดทัศนคติที่ดีตอภาษาเนื่องจากวาถาผูสอนเลือกเรื่องที่ผูเรียนคุนเคยจะทําสงผล
ใหผูเ รียนเขาใจเรื่องนั้นเร็วขึ้น นอกจากนี้นักการศึกษาไดเสนอแนวคิด วา การนําเนื้อหาจาก
เอกสารจริงมาใช ไมควรปรับปรุงหรือดัดแปลงขอความในเอกสารจริงเพราะอาจทําใหความหมาย
ผิดเพี้ยนไปจากเดิมและเนื้อหาไมควรยาวเกินไป ควรคํานึงถึงจุดมุงหมายการอานเพื่อการสื่อสาร
เปนหลัก (อารีย วาศนอํานวย 2546 : 47 )
แนวคิดเกี่ยวกับการใชขอมูลทองถิ่น
จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
การจัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยอิงมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนให
เปนคนดี มีปญญา (มีความรู ความคิด ) มีความรักทองถิ่น รักชาติและมุงหวังใหสถานศึกษา
ประยุกตหลั กสูตรใหม เปนหลักสู ตรแกนกลางเขากับหลักสูตรทองถิ่ นเพื่อใหผูเ รียนมีปญญา
เปนคนดี มีคุณภาพชีวิตและสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีคุณภาพ ( อุทุมพร จามรมาน 2545 :
คํานํา - 4 ) สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยใชสื่อและ
แหลงการเรียนรูในทองถิ่น ชุมชนและแหลงการเรียนรูอื่น ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 ข :178)
ดังนั้นแหลงการเรียนรูในทองถิ่นจึงเปนสื่อที่ดีสามารถนํามาใชจัดการเรียน การสอนและนักเรียน
เกิดการเรียนรูจากสื่อจริงที่อยูใกลตัวนักเรียนและพบเห็นตลอดเวลา กระบวนการเรียนรูที่ดีผูเรียน
สามารถดูดซับไดรวดเร็ว นั่นคือการจัดการศึกษาจะตองคํานึงถึงทองถิ่นเปนสําคัญ ( เครือวัลย
จตุพรพูนทรัพย 2547 : 43 ) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับเรื่องภายใน
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ทองถิ่น มีนักการศึกษาหลายทานใหการสนับสนุน ดังนี้ โพสทและราเธท ( Post and Rathet
1996 : 12) และทาวาเรสและคาวาลคานติ ( Tavares and Cavalcanti 1996 : 18-22, อางถึงในเครือ
วัลย จตุพรพูนทรัพย 2547 : 44 ) กลาววาสนับสนุนใหนําเนื้อหาทางวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชใน
การเรียนการสอนภาษาในชั้นเรียน เนื่องจากชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนใหประสบความสําเร็จ
และสงเสริมความกลาแสดงออกในการสื่อสารภาษา นอกจากนี้ยังไดเสนอแนะวาเนื้อหาทางดาน
วัฒนธรรมไมควรเปนเพียงสวนประกอบการสอนภาษาเทานั้น แตควรสอนควบคูไปกับการสอน
ภาษาตางประเทศเพื่อใหผูเรียนเขาใจสภาพสังคมของตนเองและผูอื่น นอกจากนี้ เนส ( Ness 1997
: 49-50 ) กลาววาสื่อที่เกี่ยวของกับเรื่องตาง ๆ ในทองถิ่นที่อยูในความสนใจของผูเรียนและเขียน
เปนภาษาอังกฤษมาใชในการเรียนการสอน เชน แผนพับประชาสัมพันธการทองเที่ยว แผนที่ของ
ทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้หาไดไมยาก ไมตองเสียคาใชจาย สรางกิจกรรมประกอบไดหลากหลาย
และยังเปนเรื่องที่ผูเรียนคุนเคย ดังนั้นจากการทดลองนํามาใชประกอบการจัดการเรียนการสอน
ปรากฏวา ไดรับการตอบสนองจากผูเรียนเปนอยางดี ความคิดเห็นของฮาดเลย ( Hadley 2001 :
206-209 ) ไดนําเสนอแผนพับประชาสัมพันธการทองเที่ยว แผนที่ ตั๋วรถโดยสารตาง ๆ ที่รวบรวม
จากการเดินทางซึ่งเปนเอกสารจริง มาใชในการเรียนการสอนโดยไมตองปรับภาษาใหงายขึ้น
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได อา นบทอ า นในภาษาที่ ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํา วั น โดยผู ส อนจะต อ งจั ด กิ จ กรรมให
เหมาะสมกับผูเรียนและลักษณะของบทอาน
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบุรชัย ศิริมหา
สาคร (2536 : 36) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษา
เรี ย นรู จ ากข อเท็ จ จริ ง ที่อ ยู ร อบ ๆ ตั ว นั ก เรี ย นทํา ใหนั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ต ามจุ ด ประสงค ใ น
หลักสูตรคอนขางสูง
อุทุมพร จามรมาน ( 2545 : 6-7 , อางถึงใน เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย 2547 :52 )
กล า วว า การนํ า เนื้ อ หาสาระจากเรื่ อ งท อ งถิ่ น และแนวทางในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ดังนี้ 1. สํารวจสภาพภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจของทองถิ่นจากการอานเอกสารจริงจาก
หนวยงานการปกครอง หนวยงานการทองเที่ยว หนวยงานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร เอกสารใน
หองสมุ ด แล ว นํ ามาวิ เ คราะห สรุป เนื้อ หา สาระของทองถิ่น ไดแ ก เนื้อหาที่ เ กี่ ย วกับ สภาพ
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจของทองถิ่น เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
จุดเดนของทองถิ่นที่ผูเรียนควรทราบเพื่อใหเกิดความภูมิใจ เนื้อหาที่เกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน
ของทองถิ่น 2) นําเนื้อหาดังกลาวมาพิจารณาวาจะเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูใดบาง 3) นํา
เนื้อหามาผสมผสานกับเนื้อหาในหลักสูตรใหม การผสมผสานอาจทําไดหลายลักษณะ เชน ใชเปน
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เนื้อหาในการสอน แบบฝกหัด โครงงานใหผูเรียนศึกษาคนควาใชเปนประเด็นปญหาใหผูเรียนไป
คนควาหาแนวทางแกไข เปนตน
สวนองคประกอบในการสรางสื่อการเรียนรูที่ควรคํานึงถึงในการนําเรื่องทองถิ่นเมือง
กาญจนบุรีมาใชในการสอนใหแกนักเรียนเพื่อใหเกิดความรักในชุมชนหรือทองถิ่น ใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน องคประกอบในการสรางสื่อ มี 4 ประการ ดังนี้
1. การวิเคราะหหลักสูตร เปนหัวใจของการเรียนการสอน ที่ผูสอนตองยึดถือ
ตี ค วาม วิ เ คราะหเ นื้ อ หา สาระให เ ขา ใจแจม แจ ง ในหัว ข อของจุ ด ประสงค เนื้ อ หา กิจ กรรม
กระบวนการและคาบเวลา นอกจากนี้ควรทําตารางวิเคราะหหลักสูตร เพื่อใหเห็นภาพรวม การทํา
แนวการสอนและวางแผนการสอนหรือบันทึกการสอน
2. กระบวนการเรียนการสอน จะจัดอยางไรเพื่อใหเด็กพัฒนาตามจุดหมายของ
หลักสูตรในดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัยและดานกระบวนการ โดยมีหลักการ 2 ขอ คือ
ยึดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ( Child center ) และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ ห ลากหลายและเน น กระบวนการเรี ย นรู เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก เรี ย นรู ไ ด ดี แม น ยํ า
มีพฤติกรรมการเรียนรูที่ถาวร มีความรู รักและภูมิใจในทองถิ่น มีคานิยมที่ดี
3. การพัฒนาสื่อ เพื่อใหการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคไดรวดเร็ว เชน สื่อของจริง
สื่อประเภทรูปภาพเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ ในจังหวัด สื่อประเภทภาพและเสียง สื่อประเภทหนังสือ
เสริมประสบการณที่ผลิตขึ้นเองได เปนการทาทายความคิดสรางสรรคของครูและสงเสริมให
เด็กเรียนรูเรื่องทองถิ่นไดดี มีความรักบานเกิดเมืองนอนของตน
4. การประเมินผล ครูตองดําเนินการและประเมินผลใหถูกตองตามหลักการของ
การวัดประเมินผลที่ดี เพื่อใหทราบวาเด็กมีพฤติกรรมการเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะ
พิ สั ย และกระบวนการ โดยมี ค วามรู ใ นท อ งถิ่ น ของตนเป น อย า งดี มี ค วามรั ก ชื่ น ชม ภู มิ ใ จ
ในทองถิ่นของตนหรือบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด
จากแนวคิดของนักการศึกษา สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชเนื้อหาสาระจาก
ทองถิ่นตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 นอกจากผูเรียนมีความรู
ความสามารถตามเปาหมายแลว ยังมีความรูความสามารถเกี่ ยวท องถิ่ นของตนเองดวย ซึ่ ง ใน
การวิจัยครั้งนี้ เนื้อหาสาระสําคัญ ที่ผูวิจัยนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเปนเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ซึ่งนักเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับทองถิ่นของตน จะเกิดความรัก หวงแหน
ความเขาใจในประวัติของสถานนั้น ๆ พรอมเกิดความภูมิใจ และ ตองการพัฒนาทองถิ่นของตน
ใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
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ขอมูลเมืองกาญจนบุรี
คําขวัญประจําจังหวัด ไดแก แควนโบราณ ดานเจดีย มณีเมืองกาญจน สะพานขาม
แมน้ําแคว แหลงแรน้ําตก ซึ่งนําสิ่งสําคัญของจังหวัดมากลาวไว เปนคําขวัญ ดังนี้
แควนโบราณ เมืองกาญจนบุรี เปนเมืองที่กอตั้งกอสมัยประวัติศาสตร มีสถานที่
แสดงใหดูหรือเยี่ยมชม ไดแก พิพิธภัณฑบานเกา ประสาทเมืองสิงห
ดานเจดีย เปนเมืองหนาดานของจังหวัดกาญจนบุรี สมัยกรุงศรีอยุธยากองทัพไทย
ยกทัพไปรบกับพมา ที่อําเภอสังขละบุรี ติดชายแดนประเทศพมา
มณีเมืองกาญจน จังหวัดกาญจนบุรีมีเหมืองแรพลอยสีน้ําเงินและสีดําที่มีชื่อเสียง
สะพานขามแมน้ํา สะพานประวัติศาสตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เชลยศึก
เปนผูสรางสะพานและเสียชีวิตเพื่อสะพานนี้มากวา 40,000 คน ซึ่งเปนเชลยศึกสงครามตางชาติ
แหล ง แร น้ํา ตก น้ํา ตกที่ มีชื่ อ เสีย งมาก คื อน้ํ า ตกเอราวัณ น้ํ า ตกไทรโยคนอ ย
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเคยเสด็จประพาสที่นี่
ดอกไมประจําจังหวัด ไดแก “ดอกกาญจนิกา” และตนไมประจําจังหวัด ไดแก
“ตนขานาง”
สภาพภูมิศาสตร
กาญจนบุ รี เ ป น จั ง หวั ด ที่ อ ยู ห า งจากกรุ ง เทพฯไปทางทิ ศ ตะวั น ตก ประมาณ 129
กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 19ม483.2 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเปนปาเขา มีทั้งปาโปรงและปาดง
ดิบ มีแมน้ําสําคัญสองสาย คือ แมน้ําแควใหญและแมน้ําแควนอย ซึ่งไหลมาบรรจบกันบริเวณ
ตัวเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเปนตนกําเนิดของแมน้ําแมกลอง อาณาเขตติดตอกับจังหวัดอื่น ๆ ใกลเคียง
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับสหภาพเมียนมาร (พมา)
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดราชบุรีและนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับสหภาพเมียนมาร
เขตการปกครองแบงออกเปน 13 อําเภอ ไดแก 1. อําเภอเมืองฯ 2. อําเภอทามวง
3.อําเภอทามะกา 4. อําเภอบอพลอย 5. อําเภอพนมทวน 6. อําเภอเลาขวัญ 7. อําเภอหนองปรือ
8. อําเภอหวยกระเจา 9. อําเภอศรีสวัสดิ์ 10. อําเภอทองผาภูมิ 11.อําเภอสังขละบุรี 12. อําเภอ
ไทรโยค และ 13. อําเภอดานมะขามเตี้ย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคกลางเขต 1)
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ประชากร
ในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบดวยคนไทยเชื้อสายตาง ๆ มากมายเพราะเปนจังหวัดที่มี
ชายแดนติดตอกับประเทศพมา จีน ลาว เขมร กระเหรีย่ ง
ศิลปวัฒนธรรม
กาญจนบุรีเปนเมืองกอนประวัติศาสตรจึงเปนเมืองที่มีการคนพบวัตถุโบราณ โครง
กระดูกคนสมัยกอนประวัติศาสตรมากมาย ไดแก โบราณวัตถุ จําพวกโลงศพไมกลองมโหระทึก
สําริด โครงกระดูกมนุษย ภาชนะดินเผา กําไลหินนอกจากนี้ยังพบภาพเขียนบนผนังถ้ําที่แสดงถึง
การใชชีวิตอยูรวมกันของกลุมชนในสังคมเกษตรกรรม ทางดานโบราณสถานที่พบและยังคงมี
สภาพที่ ดี ไ ด แ ก อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร เ มื อ งสิ ง ห ซึ่ ง สร า งขึ้ น ในสมั ย พระเจ า วรมั น ที่ 7 ส ว น
โบราณสถานในสมัยประวัติศาสตร ไดแก เมืองกาญจนบุรีเกา เปนเมืองหนาดานที่สําคัญของไทย
มาตั้งแตสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ตั้งอยูบริเวณทุงลาดหญาหลังจากทัพพมาเปลี่ยน
เสนทางมาโจมตีเมืองกาญจนบุรีโดยทางเรือ พระบาทสมเด็จประพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
จึงไดโปรดเกลาฯ ใหยายเมืองกาญจนบุรีมาตั้งอยูที่ปากแพรกแทน เมืองกาญจนบุรีเกาจึงกลายเปน
เมืองรางไป สิ่งกอสรางที่เปนโบราณวัตถุและโบราณสถานยังคงอยูจนถึงปจจุบัน คือ วัดขุนแผน
วัดปาเลไลย วัดแมหมาย วัดนางพิม วัดมอญ และภายในวัดพบโบราณสถานและโบราณวัตถุ เชน
พระปรางค เจดีย พระพิมพ ปองเชิงเทิน สระน้ํา อาวุธ ดาบ หอก ฯลฯ (กระทรวงศึกษาธิการ
2543 : 24)
สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี
วัดไชยชุมพลชนะสงครามหรือที่ชาวบานเรียกวา “วัดใต” ตั้งอยูทางทิศใตของกําแพง
เมืองกาญจนบุรี ตําบลบานใต อําเภอเมืองกาญจนบุรี ริมฝงแมน้ําแมกลองดานทิศตะวันออก
ใกลกับแมน้ํา 2 สาย คือ แมน้ําไทรโยค (แควนอย) กับแมน้ําศรีสวัสดิ์ (แควใหญ) ไหลมาบรรจบ
กัน วัดใตตั้งอยูเดิมเรียกวา “ตําบลปากแพรก” โดยมีพระยาประสิทธิสงคราม (พระยาตาแดงหรือ
เจาเมืองตาแดง) ไดรับแตงตั้งใหเปนเจาเมืองกาญจนบุรี คนที่ 2 ตามคําบอกเลากลาววา พระยาตา
แดงเปนผูสรางวัดใตขึ้น เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระนั่งเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกลา ฯใหสราง
ปอมปราการและกําแพงเมืองกาญจนบุรีขึ้นใหม จึงพอสรุปไดวา พระยาตาแดงอาจจะเปนผูสราง
พระเจดียและวัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือซอมแซมบูรณะตอเติมจากของเดิมที่มีอยูกอนแลว
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เปนวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรดานสงครามระหวางไทยกับ
พมา เพราะขาศึกยกทัพผานจังหวัดกาญจนบุรีแทบทุกครั้ง กองทัพไทยกอนยกกองทัพไปตอสูพมา
จะผานมาพักแรมหรือชุมพลที่ตําบลปากแพรกหรืออาณาเขตวัดไชยชุมพลสงครามเสมอ และทําพิธี
ทางไสยศาสตรตรงพระเจดียองคเกา กอนจะยกกองทัพไปทําศึกกับศัตรู และเมื่อยกทัพไปรบได
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ชัยชนะกลับมาทุกครั้ง จึงไดขนานนามวัดใหเหมาะสมและเปนนิมิตแหงการมีชัยวา “วัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม” ปจจุบันวัดไชยชุมพลชนะสงครามไดรับพระราชทานฐานะเปน พระอารามหลวง
ชั้นตรีชนิดสามัญ (กระทรวงศึกษาธิการ 2543 : 159 – 160)
พิพิธภัณฑสงครามอักษะและเชลยศึก ตั้งอยูในบริเวณวัดไชยชุมพลชนะสงครามโดย
พระธรรมคุณาภรณ เจาอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เปนผูดําเนินการสราง ตัวอาคารสราง
เปนกระทอมไมไผจําลองแบบคายเชลยศึกที่ใชพักอาศัยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังคามุงจาก
ฝาขัดแตะดวยไมรวก ดานในยกพื้นขึ้นฝาผนังปูดวยฟากไมไผ เปนที่จัดแสดงภาพวาด ภาพถาย
เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของเชลยศึกในขณะสรางทางรถไฟ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ เครื่องใช
ของเชลยศึกที่นํามาแลกอาหารและผลไมกับคนไทยในยามขาดแคลนอาหาร อาวุธปนและลูก
ระเบิดที่ใชในสมัยสงคราม พิพิธภัณฑสงครามอักษะและเชลยศึก มีชื่อภาษาอังกฤษวา THE
JEATH WAR MUSEUM หรือรูจักกันในหมูชาวตางประเทศวา WAR MUSEUM หรือ
พิพิธภัณฑสงคราม โดยคําวา JEATH เปนชื่อภาษาอังกฤษของพิพิธภัณฑนั้น ตัวอักษร J ยอมา
จาก Japan หมายถึง ญี่ปุน ในฐานที่เปนผูควบคุมเชลยศึกในการสรางทางรถไฟ ตัวอักษร E ยอมา
จาก England หมายถึง อังกฤษ ตัวอักษร A ยอมาจาก Australia และ America หมายถึง
ออสเตรเลียและอเมริกา ตัวอักษร T ยอมาจาก Thailand หมายถึง ประเทศไทย ในฐานะเจาของ
ประเทศ และ H ยอมาจาก Holland หมายถึง ฮอลแลนด (เนเธอรแลนด) ดังนั้นชื่อประเทศ
อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกาและฮอลแลนด ที่ปรากฏชื่อภาษาอังกฤษของพิพิธภัณฑนั้น หมายถึง
เชื้อชาติหรือประเทศของเชลยศึกที่ถูกเกณฑมาสรางทางรถไฟ (กระทรวงศึกษาธิการ 2543 ข : 54 –
56)
สุสานสหประชาชาติหรือสุสานทหารสัมพันธมิตร จากการสรางทางรถไฟสายไทย –
พมา และสะพานขามแมน้ําแคว ทําใหเชลยศึกสัมพันธมิตร ซึ่งถูกจับและเกณฑ มาเปนแรงงานใน
การสรางทางรถไฟและสะพานซึ่งเชลยศึกเสียชีวิตเปนจํานวนมาก หลังสงครามสงบลงรัฐบาลไทย
และฝายสัมพันธมิตรไดตกลงรวมกันในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2497 จัดสรางสุสานสําหรับเชลย
ศึกที่เสียชีวิตจากการสรางทางรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ชาวไทยไดอุทิศที่ดิน
เพื่อจัดทําเปนสุสาน สวนการสรางและการดูแลรักษาอยูในความรับผิดชอบขององคการสุสาน
ทหารประเทศเครือจักรภพ สุสานทหารสัมพันธมิตร มี 2 แหง คือ สุสานกาญจนบุรี (ดอนรัก)
และสุสานเขาปูน (ชองไก) เปนสุสานทหารเชลยศึกที่มีเนื้อที่กวางขวาง จัดตกแตงบริเวณสวยงาม
ปลูกตนไมประดับสวยงามและรมรื่นมาก มีการจัดทําแผนปายทองเหลืองจารึกชื่อ ชื่อสกุล ยศ
สังกัด อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และคําไวอาลัยใหแกทหารเชลยศึกที่เสียชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ
2543 ข : 52– 54)
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สะพานขามแมน้ําแคว อนุสรณสถานที่โดงดังไปทั่วโลกเปนสวนหนึ่งของทางรถไฟ
สายมรณะ สรางขึ้นโดยแรงงานของเชลยศึกสัมพันธมิตรโดยการควบคุมของกองทัพญี่ปุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 สรางขามแมน้ําแควใหญที่ตําบลทามะขามซึ่งมีความกวางและกระแสน้ําเชี่ยว
มากโดยกองทัพญี่ปุนสรางสะพานไมชั่วคราวกอนเพื่อลําเลียงสัมภาระ ใชเวลาสรางประมาณ
4 เดือนแลวเสร็จ หลังจากนั้นไดดําเนินการกอสรางสะพานเหล็กเพื่อใชขามแมน้ําแควเสร็จในอีก
8 เดือนตอมา หลังจากนั้นกองทัพญี่ปุนไดสรางทางรถไฟสายไทย-พมา เสร็จและเปดใชอยางเปน
ทางการในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2486 จากการสรางทางรถไฟสายไทย-พมา และสะพานขามแมน้ํา
แควนั้น ทําใหเชลยศึกและกรรมกรที่ถูกเกณฑมาและจางมาเปนแรงงานในการกอสรางตองเสียชีวิต
เปนจํานวนมาก จากการขาดแคลนอาหาร สภาพความเปนอยูในคายพักที่คับแคบ สภาพดินฟา
อากาศที่บางครั้งรอนจัด หนาวจัดและฝนตกหนัก มีไขปาและสัตวปาที่มีพิษราย การปกครองและ
การทําโทษดวยความทารุณของทหารญี่ปุน และการขาดการรักษาพยาบาลและยารักษาโรคตาง ๆ
รวมทั้งสิ้น 41,000 คน (กระทรวงศึกษาธิการ 2543 ข : 46 – 51)
ประตูเมืองกาญจนบุรี ตั้งอยูบริเวณบานปากแพรก ริมฝงตะวันออกของแมน้ํา 2 สาย
คือ แมน้ําศรีสวัสดิ์ (แควใหญ) และแมน้ําไทรโยค (แควนอย) โดยครั้งแรกเพียงแตปกเสาระเนียด
บนเชิงเทิน และตอมา พ.ศ. 2374 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดใหสรางเปน
กําแพงกออิฐถือปูน ตามหลักฐานจากศิลาจารึก พบวา กําแพงเมืองเปนรูปสี่เหลียมผืนผา กวาง 200
เมตร ยาว 440 เมตร มีปอมมุมเมือง 4 ปอม ทางกําแพงดานยาว มีปอม 2 ปอม คือ ทางดานหนา
เมืองและทาง หลังเมือง มีประตู 6 ประตู และประตูชองกุฎิ 2 ประตู รวม 8 ประตู ภายในกําแพง
เมืองไมมี โบราณสถานแตอย างใด มี แ ต ศาลหลั กเมืองและสถานที่ราชการอยูใ นกํ าแพงเมือง
มีวัดขนาบอยู 2 ดาน คือ ดานทิศเหนือมีวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) สวนทางดานใตมีวัดไชย
ชุมพลชนะสงคราม (วัดใต) ตอมาปอมและกําแพงเมือง ไดหักพังลงมา โดยเฉพาะประตูเมืองถูก
น้ําทว มพังทลายลงมา ปจจุ บัน จึงเหลือเพียงประตูดานหนาจารึก พ.ศ. ที่สรางไว บนประตู วา
“เมืองกาญจนบุรี พ.ศ. 2374” และเหลือแนวกําแพงดานริมน้ํา แนวกําแพงดานหลังที่โรงเรียน
กาญจนานุเคราะห และปอมมุมเมืองดานวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ปจจุบันกรมศิลปากรได
จดทะเบียน ใหเปนโบราณสถาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2543 ข : 28)
แบบฝกและการสรางแบบฝก
ในการสร า งแบบฝ ก หรื อ ออกแบบการสอน เป น การสร า งเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย น
ของนักเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของผูวิจัย โดยการใชแบบฝกใหนักเรียนฝกซ้ําหลาย ๆ ครั้ง
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จนเกิ ด ความชํ า นาญ ดั ง นั้ น แบบฝ ก เป น สื่ อ ประเภทหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ผู เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู
ตามกระบวนการที่เปนที่ยอมรับและสามารถวัดผลไดดวย ( Seels and Glasgow 1990 : 3 )
ความหมายของแบบฝกทักษะ
มีผูใหความหมายของแบบฝก ไวดังนี้ ราชบัณฑิตยสถาน ( 2526 : 483 ) กลาววา
แบบฝก หมายถึง แบบฝกหัดหรือชุดการสอนที่เปนแบบฝกที่ใชเปนตัวอยางปญหาหรือคําสั่งที่
ตั้งขึ้นเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ สวนของพจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจ ( The American Heritage
Dictionary 1992 : 641 ) ไดใหความหมายของคําวาแบบฝกไววา แบบฝกเปนเครื่องมือ
ทางการเรียนชิ้นหนึ่งสําหรับนักเรียน โดยในแบบฝกจะประกอบดวยขอคําถามหรือกิจกรรม และ
มีชองวางใหนักเรียนเขียนคําตอบหรือฝกทําบทเรียนในชั้นเรียน นอกจากนี้ ชัยยงค พรหมวงศ
( 2537 : 490 ) ใหความหมายของแบบฝกปฏิบัติวา หมายถึง คูมือ นักเรียน ที่นักเรียนตองใชควบคู
ไปกับการเรียนการสอนจากชุดการสอน เปนสวนที่นักเรียนบันทึกสาระสําคัญและทําแบบฝกหัด
ดวย มีลักษณะคลายกับ “ แบบฝกหัด”
แตครอบคลุมกิจกรรมที่ผูเรียนพึงกระทํามากกวา
แบบฝกหัดอาจกําหนดแยกเปนแตละหนวยเรียกวา “Worksheet”
หรือ “กระดาษคําตอบ”
ซึ่งผูเรียนตองถือติดตัวตลอดเวลาประกอบกิจกรรมตาง ๆ หรืออาจรวมเปนเลม เรียกวา Workbook
โดยเย็บรวมเรียงตามลําดับตั้งแตหนวยที่ 1 ขึ้นไป แบบฝกปฏิบัติเปนสมบัติสวนตัวของผูเรียน
แตตองเก็บไวที่ชุดการสอนเปนตัวอยาง 1 ชุดเสมอ และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ( 2537 : 147 ) ใหความหมายวา แบบฝก หรือแบบฝกหัด หรือแบบฝกเสริมทักษะ
เปนสื่อการเรียนประเภทหนึ่ง สําหรับใหนักเรียนฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และ
ทักษะเพิ่มขึ้น สวนใหญหนังสือเรียนจะมีแบบฝกหัดอยูทายบทเรียน ในบางวิชาแบบฝกหัดจะมี
ลักษณะเปนแบบฝกปฏิบัติ ริชชี (Ritchey 1986 : 9, quoted in Seel and Glasgow 1990 : 4 )
กล า วถึ ง ความหมายของการสร า งแบบฝ ก วา เป น วิท ยาศาสตรใ นการสรา งสรรค รายละเอี ย ด
ปลีกยอยตาง ๆ ที่ชี้เฉพาะเพื่อการพัฒนา การประเมินผลตามสถานการณตาง ๆ ที่ตองการ ซึ่งเปน
การอํานวยความสะดวกใหกับการเรียนรูในหนวยของเนื้อหาวิชาทั้งหนวยยอยเพื่อใหเกิดการเรียนรู
ที่งายขึ้น สวนของ กันเทอรและคณะ ( Gunter et al. 1990 : 80 ) กลาววา แบบฝกมักใชในการ
ใหนักเรียนฝกเรียนดวยตนเอง และแบบฝกควรจะมีการใหคําแนะนําในการทําแกนักเรียน โดยการ
ที่ครูแสดงตัวอยางแกนักเรียนกอน เชน ครูใหนักเรียนทั้งชั้นชวยกันตอบคําถามขอแรก และครู
ชวยใหคําแนะนําจากนั้นจึงใหนักเรียนทําดวยตนเองและหลังจากนักเรียนทําแบบฝกเสร็จ ครูและ
นักเรียนควรอภิปรายตรวจสอบและซักถามขอสงสัยในขอคําถามและคําตอบของแบบฝกรวมกัน
และ อารีย บัวคุมภัย ( 2540 : 18 ) ไดใหความหมายของแบบฝกวา เปนการสรางแบบฝก
ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีจุดประสงคเพื่อเสริมทักษะตาง ๆ ใหเกิดแกผูเรียนในขณะเรียนหรือ
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หลังจากเรียนจบแลว กันตดนัย วรจิตติพล (2542 : 34) กลาววา แบบฝกคือเครื่องมือทางการเรียน
อยางหนึ่งที่มุงใหนักเรียนไดฝกการกระทําดวยตนเองเพื่อจะไดมีทักษะหรือความชํานาญเพิ่มขึ้น
หลังจากที่ไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือดานเนื้อหาแลว อารีย วาศนอํานวย (2545 : 48) กลาววา
แบบฝก คืออุปกรณการเรียนการสอนอยางหนึ่ง อันประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจที่
จะนํ า มาใช เพื่ อ ให นั ก เรี ย นได ฝ ก ฝนปฏิ บั ติ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ จะได เ ปลี่ ย นพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ใ ห
เกิดความคลองแคลว ความชํานาญ จนเกิดความแมนยําซึ่งเปนไปโดยอัตโนมัติดวยการทบทวน
เนื้อหาความรูตาง ๆ ที่เรียนไปแลวอยางมีทิศทาง ดรุณี เรือนใจมั่น (2546 : 48) กลาววา แบบฝก
เปนสื่อที่ตอบสนองความสนใจของผูเรียน สรางขึ้นตามระดับความสามารถและความแตกตาง
ของผูเรียน เปนสื่อชวยในการแบงเบาภาระของครูซึ่งทําใหครูมองเห็นขอบกพรองและปญหา
จุดออนของนักเรียนเปนเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบบทเรียนและชวยเสริมทักษะ
ทางภาษาของนักเรียนใหดีขึ้น
สรุปไดวา แบบฝกคือ สื่อการเรียน เครื่องมือทางการเรียนอยางหนึ่งของนักเรียนที่มุง
ใหนักเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเองเพิ่มเติมหลังจากนักเรียนไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือเนื้อหาเพื่อ
ใหผลการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนและมีความสนุกสนานในการเรียน เปน
แบบฝกหัดหรือชุดการสอนเปนกิจกรรมที่จะทําใหผูเรียนมีความชํานาญเพิ่มขึ้นในแบบฝกควร
ประกอบไปดวยรูปภาพหรือสิ่งที่นาสนใจและควรมีคําแนะนําในการทําขอคําถามหรือกิจกรรมและ
ชองวางใหนักเรียนตอบคําถาม
ประโยชนของแบบฝกทักษะ
กรีน และวอลเตอร ( Green and Walter 1971 : 496 ) ไดกลาวถึงประโยชนของ
แบบฝกไวดังนี้ 1) แบบฝกเปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครูไดมาก 2) ชวยใหนักเรียน
ไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น 3) ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหประสบ
ผลสําเร็จในทางจิตใจมากขึ้น 4) ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน โดยมีการฝกซ้ําหลาย ๆ ครั้ง
5) ชวยเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนจบเรียนแลว 6) ชวยใหนักเรียนสามารถทบทวน
ไดดวยตนเอง 7) ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจนขึ้น 8) ชวยใหนักเรียน
ฝกฝนไดเต็มที่นอกเหนือจากที่เรียนในหนังสือเรียน 9) ชวยประหยัดแรงงานและเวลาของครู
10) ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง นอกจากนี้ ราวนทรี (Rowntree 1992 :234,
อางถึงใน ดรุณี เรือนใจมั่น 2546 : 42) สรุปประโยชนของแบบฝกจากเอกสารจริง ไวดังนี้
1) เปนสื่อที่เขาถึงไดงาย มิฉะนั้นผูเรียนบางคนอาจจะไมสามารถเรียนรูในสิ่งที่ตองการเรียนได
2) มีความยืดหยุน กลาวคือ ถามีเนื้อหาที่ผูเรียนเคยเรียนรูมากอน ผูเรียนก็สามารถขามเนื้อหาใน
สวนนี้ไปได 3) บทเรียนประกอบไปดวนสื่อหลายรูปแบบ ซึ่งใหในสิ่งที่ผูเรียนตองการจะเรียน
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และผูเรียนสามารถประเมินผลความกาวหนาของตนเองได 4) เอกสารจริงเอื้อใหผูเรียนเรียนไปที
ละกาวตามความสามารถของผูเรียน 5) เปนสื่อที่ตอบสนองความตองการและความสนใจของ
ผูเ รียน นอกจากนี้ จากงานวิ จัย ของนักการศึ กษาไดสรุปประโยชนของแบบฝก ดังนั้น ดรุณี
เรือนใจมั่น (2546 : 48) ไดสรุปความหมายประโยชนของแบบฝก วา เปนสื่อที่แบงเบาภาระของครู
และเปนเครื่องมือที่วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ทําใหครูรูปญหาและขอบกพรองของนักเรียนและ
กันตรัตน ชื่นชมนอย (2546 : 62) กลาววา แบบฝกมีสวนชวยในการพัฒนาความสามารถใน
การเรียนของผูเรียนและทักษะทางภาษาไดเปนอยางดีเพราะผูเรียนไดรับการฝกและทบทวนดวย
ตนเองตลอดเวลา สวนของ อารีย วาศนอํานวย (2545 : 45) กลาววาแบบฝกมีประโยชนใน
การนําไปใชเพื่อฝกทบทวนสิ่งที่นักเรียนเรียนไปแลวเพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูที่คงทน
คลองแคลว แมนยํา ที่จะนําไปใชไดโดยอัตโนมัติในทักษะที่ตองการฝกมากยิ่งขึ้น ทําใหครู
สามารถตรวจสอบไดวานักเรียนแตละคนมีความรูความเขาใจในสิ่งที่เรียนมามากนอยเพียงไร
เพื่อจัดหาแบบฝกที่มีความยากงายเหมาะสมตามสภาพความแตกตางของผูเรียน เปนการชวยใหครู
ประหยั ด เวลาในการเตรี ย มแบบฝ ก หั ด โดยผู เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ด ว ยตนเองและตรวจสอบ
ความกาวหนาของตนเองไดทันที
จากประโยชนของแบบฝกหัดที่กลาวมาสรุปไดวา แบบฝกหัดมีความสําคัญและจําเปน
เพราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น สามารถจดจําเนื้อหาบทเรียนไดคงทน ทําให
เกิดความสนุกสนานในขณะเรีย น ทราบความก า วหนาของตนเอง สามารถนําแบบฝ ก หัด มา
ทบทวนเนื้อหาเดิมไดดวยตนเอง นํามาวัดผลการเรียนหลังจากที่เรียนแลว ตลอดจนสามารถทราบ
ข อ บกพร อ งของนั ก เรี ย นและนํ า ไปปรั บ ปรุ ง แก ไ ขได ทั น ท ว งที ซึ่ ง จะทํ า ให ค รู ป ระหยั ด เวลา
คาใชจาย และลดภาระของครูไดมาก ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนมีทัศนคติที่
ดีตอการเรียน นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไปใชสื่อสารไดอยางประสิทธิภาพดวย
หลักการสรางแบบฝก
ในการสรางชุดฝกตองคํานึงถึงองคประกอบทั้งในดานเนื้อหา หลักจิตวิทยาการเรียน
การสอน กิจกรรมและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเสริมบทเรียน ดังที่ รัชนี ศรีไพรวรรณ ( 2527 :
42 - 43 ) ไดเสนอแนะดังนี้ 1) ตองสอดคลองกับจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก ลําดับขั้น
การเรียนรู ตองเปนไปตามความยากงายของเนื้อหาที่นํามาสรางชุดฝกนั้น ๆ 2) ใหมีจุดมุงหมาย
วาจะมุงฝกดานใด แลวจัดเนื้อหาใหตองตรงกับจุดมุงหมายที่วางไว 3) ตองคํานึงถึงความแตกตาง
ของเด็กแตละคน ถาสามารถแบงหรือจัดกลุมเด็กไดตามความสามารถและสรางชุดฝกเพื่อเสริมให
เด็กแตละคนไดยิ่งดีมาก 4) ในแตละชุดฝก ตองมีคําสั่งหรือคําชี้แจงงาย ๆ สั้น ๆ เพื่อใหเด็กเขาใจ
ทําตามคําสั่งได 5) แบบฝกหัดตองมีความถูกตอง ครูตองตรวจพิจารณาใหถี่ถวนอยาใหผิดพลาด
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6) แบบฝกหัดแตละครั้งตองเหมาะสมกับเวลาและความสนใจของเด็ก 7) แบบฝกหัดตองมีหลาย
แบบ เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางและสงเสริมความคิด
อารีย บัวคุมภัย ( 2540 : 21 - 22 ) กลาววา การสรางแบบฝกควรมีหลักในการสราง
ดังนี้ 1) ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาการของนักเรียนในแตละวัย 2) ตองตั้งจุดประสงค
ที่แนนอนวาจะฝกทักษะดานใดเพื่อจัดเนื้อหาใหตรงกับจุดประสงค
3) ตองมีความยากงาย
เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียนและเรียงลําดับจากงายไปหายาก 4) ตองมีคําชี้แจงที่
เขาใจงายและควรมีตัวอยางเพื่อใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น 5) ตองมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให
เกิดการเรียนรูกวางขวาง สงเสริมความคิดสรางสรรคและไมทําใหเกิดความเบื่อหนาย 6) ตองมี
ความถูกตองดานเนื้อหา ซึ่งทําใหโดยการตรวจสอบหรือทดลองใชกอนที่จะนําไปใชจริง 7) ตองมี
รูปภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน 8) ตองใหนักเรียนทราบความกาวหนาในการ
ทําแบบฝกทักษะของตนเพื่อเปนการจูงใจใหเกิดการเรียนรูในโอกาสตอไป
บิลโลว (Billow 1962 : 34) ใหความเห็นวา การสรางชุดฝกนั้น ครูตองสรางเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เพื่อใชฝกเด็กโดยเฉพาะไมควรปะปนกัน ทั้งนี้จะชวยใหผูเรียนกระตือรือรนและสนใจ
ที่จะทํา ครูควรใชภาษาใหเหมาะสมกับวัย วัฒนธรรมประเพณี และภูมิหลังทางภาษาของเด็ก
นอกจากนี้ บ็อค (Bock 1993 : 3) ไดใหขอพิจารณาในการสรางแบบฝกดังนี้ 1) กําหนด
จุดประสงคใหชัดเจน เพื่อชวยใหนักเรียนไดทราบถึงจุดมุงหมายของแบบฝก 2) ใหรายละเอียด
ตาง ๆ เชน คําแนะนําในการทําแบบฝก หรือขั้นตอนในการทําอยางละเอียด 3) สรางแบบฝกใหมี
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสรางความเขาใจใหกับนักเรียนมากที่สุด เชนแบบฝกอาจใชรูปแบบ
ต า ง ๆ โดยเริ่ ม จากการให นั ก เรี ย นตอบคํ า ถามในลั ก ษณะถู ก ผิ ด จนถึ ง การให นั ก เรี ย นแสดง
ความคิดเห็น 4) แบบฝกควรสรางความเขาใจใหกับนักเรียน เชน การใหนักเรียนเขียนเรียงลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นลงในตารางหรือแผนภูมิที่กําหนดให
สรุปไดวา หลักในการสรางแบบฝก กําหนดจุดประสงคใหชัดเจนวาตองการฝกใน
เรื่ อ งใด ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งที่ จ ะสร า งแบบฝ ก เขี ย นจุ ด ประสงค เ ชิ ง พฤติ ก รรม
กําหนดวิธีการสอนและสื่อที่จะนํามาสรางแบบฝกและลงมือผลิตและพัฒนาคุณภาพของแบบฝก
กอนที่จะนําแบบฝกไปใชจริงหรือเผยแพร
นอกจากนี้ในการสรางชุดฝกหรือแบบฝกสําหรับวิชาตาง ๆ ยอมไมเหมือนกัน ขึ้นอยู
กั บ ระดั บชั้ นและ เนื้ อ หา อย างไรก็ ตามการสรางชุด ฝ ก หรือแบบฝก มีวิ ธีการพอสรุ ป ไดดั ง นี้
(ชัยยงค พรหมวงศ 2537 : 490 ) 1) ควรมีคําชี้แจงการใชที่มีการกําหนดทิศทางไวเดนชัด เชน
เมื่อใหผูเรียนอานขอความใดขอความหนึ่งแลว ก็จะเขียนวา “ โปรดอานเรื่อง … หนา …” หรือ
“โปรดพลิกไปหนา…เรื่อง…” 2) ควรมีตารางการปฏิบัติเพื่อใหนักเรียนวางแผนไดเอง ซึ่งเรียกวา
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“ใบแนะทาง” หรือ “ Guidesheet” 3) ไมวาจะเปนแบบแผนหรือเปนเลมควรมี “แผนการสอน”
โดยสังเขปไวดวย โดยเฉพาะมโนคติ วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน สื่อการสอนและประเมินผล
เพื่อใหผูเรียนไดทราบทิศทางเปาหมายและบทบาทของตนเอง 4) ในกรณีที่มีกิจกรรมใหนักเรียน
ตอบ เติมคําเขียนภาพ ฯลฯ ก็ตองเตรียม เนื้อที่ไวในแบบฝกใหตรงกัน โดยใชหมายเลข และรหัส
ไวเดนชัดพอที่ผูเรียนจะตอบไดตรงตามที่ครูกําหนดไวและควรมี “บัตรเฉลย” ไวใหแตไมเดน
ชัดเจนจนเกินไปเพื่อปองกันการดูเฉลยกอนทํากิจกรรม การมีเฉลยไวจะชวยใหแบงเบาภาระของ
ครูเพราะนักเรียนชวยกันตรวจเอง และสงเสริมการเรียนรายบุคคลไดดวย “บัตรเฉลย” อาจอยูใน
แบบฝกปฏิบัติหรือแยกตางหาก 5) ควรออกแบบใหสะดุดตา นาอาน ใชภาษาที่เปนกันเอง และมี
การตูน ประกอบเนื้อหาใหนาสนใจ 6) เนื้อหาในชุดฝกปฏิบัติ ในสวนที่เกี่ยวกับหัวเรื่องตาง ๆ
ควรใหตรงกับเนื้อหาหรือประสบการณอื่นใดที่ครูกําหนดแบบฝกปฏิบัติไมมีรูปแบบที่ตายตัว
ขึ้นอยูกับจินตนาการของผูเขียน หากเปน “ กระดาษคําตอบ” ก็ไมมีอะไรสลับซับซอนและอาจไม
ตองมีแผนการสอนไว ถาผูเรียนยังอยูระดับต่ําเกินไป เชน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 4 เปนตน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2537 : 145 - 146 ) กลาวถึง
ขั้นตอนการสรางแบบฝกเสริมทักษะไวดังนี้ คือ 1) ศึกษาปญหาและความตองการ โดยศึกษาจาก
การผานจุดประสงคการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากเปนไปไดควรศึกษาความตอเนื่อง
ของปญหาในทุก ๆ ระดับชั้น 2) วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปนปญหา ออกเปนเนื้อหาหรือ
ทักษะยอย ๆ เพื่อใชในการสรางแบบทดสอบและแบบฝกหัด 3) พิจารณาวัตถุประสงค รูปแบบ
และขั้นตอนการใชแบบฝก เชน จะนําแบบฝกไปใชอยางไร ในแตละชุดจะประกอบดวยอะไรบาง
4)
สร า งแบบทดสอบ ซึ่ ง อาจมี ท ดสอบเชิ งสํ า รวจ แบบทดสอบเพื่อ วินิ จ ฉั ย ข อ บกพรอ ง
แบบทดสอบความกาวหนาเฉพาะเรื่อง เฉพาะตอน แบบทดสอบที่สรางจะตองสอดคลองกับ
เนื้อหาหรือทักษะที่วิเคราะหไวในตอนที่ 2 5) สรางบัตรฝกหัด เพื่อใชพัฒนาทักษะยอยแตละ
ทักษะ ในแตละบัตรจะมีคําถามใหนักเรียนตอบ การกําหนดรูปแบบขนาดของบัตร พิจารณาตาม
ความเหมาะสม 6) สรางบัตรอางอิง เพื่อใชอธิบายคําตอบหรือแนวทางในการตอบแตละเรื่อง
การสรางบัตรอางอิงนี้อาจทําเพิ่มเติมเมื่อไดนําบัตรฝกหัดไปทดลองใชแลว 7) สรางแบบบันทึก
ความกาวหนา เพื่อใชบันทึกผลการทดลองหรือผลการเรียนโดยจัดทําเปนตอน เปนเรื่อง เพื่อให
เห็นความกาวหนาเปนระยะ ๆ สอดคลองกับแบบทดสอบความกาวหนา 8) นําแบบฝกไปทดลอง
ใช เพื่อหาขอบกพรอง คุณภาพของแบบฝกและคุณภาพของแบบทดสอบ 9) ปรับปรุงแกไข
10) รวบรวมเปนชุดจัดทําคําชี้แจง คูมือการใชสารบัญเพื่อใชประโยชนตอไป
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กาญจนา คุณารักษ ( 2539 : 11 ) กลาวถึงขั้นตอนการออกแบบการสอนหรือการสราง
แบบฝกวา มีขั้นตอน ดังนี้ 1) วิเคราะห ( analysis ) ซึ่งเปนกระบวนการระบุวาอะไรคือสิ่งที่ตอง
เรียน 2) การออกแบบ ( design ) ซึ่งเปนกระบวนการของการระบุวาจะเรียนอยางไร 3) การ
พัฒนา (development) เปนกระบวนการของการจัดการและผลิตวัสดุอุปกรณ 4) การนําไปใช
(implementation ) เปนกระบวนการของการกําหนดโครงการในบริบทของโลกแหงความเปนจริง
5) การประเมินผล ( evaluation ) เปนกระบวนการตัดสินใจตอความเพียงพอของการสอน และ
สุเทพ อวมเจริญ (2547 : 47)ไดใหแนวคิดในการออกแบบการเรียนการสอน วา เปนการพัฒนา
ผูเรียนตองทําใหเกิดฉันทะ (ความอยากรูและอยากดี) ซึ่งเปนจุดสําคัญที่จะทําใหเกิดการเรียนรูและ
รูจักคิด ดังนั้นผูเรียนตองฝกกระบวนการคิดใหรูจักคิดจะเกิดปญญา ผูเรียนก็จะพัฒนาตนเองดวย
ปญญาของตน
ลักษณะและองคประกอบของแบบฝก
ริเวอร กับ บารเนตตและคณะ ( River 1968 ; Barnett et al. 1969 ) มีความเห็น
สอดคลองกันวา แบบฝกที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 1) มีขอแนะนําการใช เปดโอกาสใหเลือกทํา
ไดหลายวิธี 2) มีกิจกรรมแปลกใหม เราความสนใจทาทายความคิด 3) มีการฝกโดยใชระยะเวลา
พอสมควรสําหรับแตละเรื่องกอนที่จะฝกเรื่องตอไป 4) แตละชุดฝกควรใชหัวขอเรื่องเพียงหนึ่ง
ประเด็น 5) มีการฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนมาแลว 6) สิ่งที่นํามาฝกควรเปนเนื้อหาที่
สอดคลองกับชีวิตประจําวันของนักเรียน และสามารถนําไปใชได
กรมวิชาการ ( 2521 ) ไดผลิตชุดการเรียนการสอน (Learning Kit ) สําหรับการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521 ชุดการเรียนการสอนเปน
แบบฝกหัดหลายเลมติดตอกัน แตละชุดประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 1) เนื้อหา 2) จุดประสงคของ
บทเรียน 3) อุปกรณที่ตองเตรียมกิจกรรมการสอน 4) ประเมินผล
ริเวอร (River 1968 : 97 - 100 ) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกไวดังนี้ คือ
1) ตองมีการฝกนักเรียนมากพอในเรื่องหนึ่งๆ กอนที่จะฝกเรื่องอื่นๆ 2) แตละแบบฝกควรฝก
ประโยคเพียงหนึ่งแบบเทานั้น 3) ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว 4) ประโยคที่ฝกควรเปน
ประโยคสั้นๆ 5) ประโยคและคําศัพทควรเปนแบบที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวันที่นักเรียนรูจักกันดี
การฝกหัด (Practice) คือการใหผูเรียนไดทํากิจกรรมซ้ํา เพื่อชวยสรางความรูความ
เขาใจที่แมนยํา การพูดภาษาอังกฤษเปนทักษะจึงตองมีการฝกฝนอยูบอยๆ เพื่อชวยใหมีทักษะ
ทางการพูดเพิ่มขึ้น ดังนั้นอุปกรณที่จะชวยในการฝกทักษะใหไดผลนั้นไดแกแบบฝกหัด เพราะ
นอกจากจะชวยเราใหผูฝกเกิดความสนใจแลว สามารถที่จะพัฒนาทักษะดานตางๆ
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จากลักษณะรูปแบบของแบบฝกที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวามีหลายลักษณะและ
หลายรูปแบบ ทั้งนี้ในการนําไปสรางแบบฝกนั้นเราจะตองนําไปใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
เนื้อหาตลอดจนนักเรียนที่จะนําไปฝกดวย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอนักเรียนและการใชภาษา
มากที่สุด
จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูที่เปนหลักในการสอนภาษา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะสมบูรณยิ่งขึ้น จําเปนที่ครูจะตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลั ก จิตวิทยาการศึกษาตางๆ ที่เปน ปจ จัย พื้นฐานและมีอิทธิ พลสําคัญในการสงเสริม
การเรียนรู ซึ่งสัมพันธและเกี่ยวของกับตัวผูเรียน รวมทั้งกระบวนการและสภาพการเรียนการสอน
เพื่อครูจะไดนําปจจัยเหลานี้ไปประยุกตใชในการเตรียมวางแผนและจัดดําเนินการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสมตามความมุงหมายของหลักสูตรหลักจิตวิทยาการศึกษา
ที่ครูผูสอนภาษาควรทราบและคํานึงถึงมีดังตอไปนี้
1. ความแตกตางระหวางบุคคล ( Individual difference ) ความแตกตางระหวางบุคคล
เปนหลักจิตวิทยาเบื้องตนที่สําคัญมากสําหรับครูทุกคนและทุก ๆ วิชา หรือรายวิชา ครูผูสอน
จําเปนตองทราบ เขาใจ และตระหนักเปนอยางดีอยูเสมอวา นักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน
ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ความถนัด และอุปนิสัย ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนครูตองเลือกกิจกรรมที่มีความแตกตางและเหมาะสมกับนักเรียนแตละคนดวย
2. ความพรอม หมายถึง สภาพความสมบูรณของบุคคลที่จะเรียนรูสิ่งหนึ่งสิ่งใดได
อยางประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่ควรจะเปน ธอรนไดค ( Thorndike ; อางถึงใน วรรณี
โสมประยูร. 2539 ) ไดกลาวถึงกฎแหงความพรอม ( Law of readiness ) เอาไววา “ การเรียนรูจะ
เกิดขึ้นไดดีที่สุดก็ตอเมื่อผูเรียนมีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจที่จะเรียนและไดเรียนรูจริง ๆ
“ ครูจึงควรศึกษาความพรอมทางภาษาของเด็กเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อหรืออุปกรณ
และบรรยากาศใหเหมาะสมกับผูเรียน
3. การจูงใจ ( Motivation ) การจูงใจนี้เปนองคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลมาก
ตอการเรียนรู และทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดผลอยางเต็มที่ตามความสามารถของตน แรงจูงใจนี้
จัดวาเปนเครื่องลอใจ ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาตามทิศทางที่ตองการ ในการเรียนการสอน
ครูจึงจําเปนตองพยายามสรางแรงจูงใจใหแกนักเรียนอยูเสมอ เพื่อใหนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน
แรงจูงใจนั บวา เปน สิ่ งที่ สําคั ญและมีประโยชนตอการเรียนการสอนภาษามาก ตัว อยางการใช
แรงจู ง ใจในการเรี ย นการสอนทั่ ว ไป ได แ ก การนํ า เข า สู บ ทเรี ย น ซึ่ ง เป น กิ จ กรรมการสร า ง
ความสนใจโดยใชแรงจูงใจทําใหนักเรียนเกิดความตั้งใจ จดจอในบทเรียนซึ่งกําลังจะเริ่มขึ้น
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4. การเสริมแรง ( reinforcement ) เปนการทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจหลังจากที่ได
แสดงพฤติกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นลง เพื่อชวยใหพฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้นนั้นมีแนวโนม
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อี ก และเพิ่ ม ความคงทนถาวรยิ่ ง ขึ้ น กล า วคื อ เมื่ อ นั ก เรี ย นกระทํ า พฤติ ก รรมที่
พึงประสงคแลวครูก็จะตองใหแรงเสริมดวย จึงจะชวยใหการเรียนรูนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด
หลักจิ ตวิทยาการเรี ยนรูที่ นํามาเปนหลัก ในการจัด กิ จกรรมการสอนภาษาอั งกฤษ
แกนักเรียนไทย มีดังนี้ 1) ผูสอนจะตองรูพื้นฐานความรูของผูเรียน เพื่อจะไดเปรียบเทียบวา
พื้นความรูทางภาษาที่นักเรียนมีอยูเดิมนั้นเปนเชนไร จะตองหาวิธีฝกอยางไร ผูเรียนจึงจะเกิด
ความเคยชินกับลักษณะของภาษาอังกฤษ 2) ผูเรียนแตละคนอาจจะมีความสามารถทางภาษา
ตางกัน เชน บางคนอาจจับเสียงไดเร็วแตเขาใจประโยคไดชา บางคนอาจจะอานไดเร็ว แตตองใช
เวลานานในการที่ จ ะฝ ก ใช คํ า ในประโยค ครู จ ะต อ งหาวิ ธี ที่ จ ะช ว ยให ผู เ รี ย นแต ล ะคนแก ไ ข
ขอบกพรองตาง ๆ เหลานี้ 3) จะตองฝกเนื้อหาทางภาษาซ้ํา เมื่อฝกครั้งหนึ่งทิ้งชวงหางไวระยะ
แลวนํายอนกลับฝกซ้ําอีก เพื่อใหผูเรียนเกิดความเคยชินในภาษาอังกฤษ
4) ครูพยายามหา
สถานการณตาง ๆ มาใหผูเรียนไดใชภาษาจริง 5) ครูจะตองบอกใหนักเรียนรูเมื่อทําแบบฝกไดเอง
เชน ใหคําชมเชย หรือใหเพื่อนพูดตาม เพื่อผูเรียนจะไดรับทราบวาตนทําไดถูกตอง 6) อยาเพิ่งให
นักเรียนฝกในสิ่งที่นักเรียนยังไมเขาใจความหมายที่ถูกตอง 7) เมื่อครูใหตัวอยางประโยคใหมหรือ
เนื้อหาใดใหมพยายามใหนักเรียนสังเกตหรือบอกกฎเกณฑอยางงาย ๆ เพื่อยึดเปนหลักในการใช
ภาษาใหถูกตอง 8) ครูควรจะชวยใหนักเรียนถายโยงความรูความเขาใจจากภาษาไทย ไปหา
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นในบางครั้งจึงใชการอธิบายลักษณะที่เกิดขึ้นในภาษาไทย เพื่อเปนสะพานไป
ยังภาษาอังกฤษ 9) การจัดบทเรียนจะตองเริ่มจากงายไปหายาก เพื่อผูเรียนจะไดไมเกิดการ
เบื่อหนายและบทเรียนจะตองมีลักษณะตอเนื่องกัน ( สุไร พงษทองเจริญ 2525 : 19 - 20 )
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนั กเรียนเกิด ทักษะและประสบ
ความสําเร็จในการเรียน ครูผูสอนควรนําหลักจิตวิทยามาปรับใชในการเรียนการสอน ใหเหมาะสม
กับวัยของผูเรียนและเปนไปตามลําดับขั้นตอนเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การหาประสิทธิภาพของชุดฝกหรือแบบฝก
การหาประสิทธิภาพของชุดฝก หมายถึง การนําแบบฝกไปทดลองใช (Try out ) เพื่อ
ปรับปรุงแลวก็นําไปทดลองสอนจริง ( Trial run ) นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข เสร็จแลวจึงผลิต
ออกมาเปนจํานวนมาก ( ชัยยงค พรหมวงศ 2525 : 490 ) วิธีกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ ทําได
โดยการประเมินผลของผูเรียน 2 ประเภทคือพฤติกรรมตอเนื่อง ( กระบวนการ ) และพฤติกรรม
สุดทาย ( ผลลัพธ ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพ E 1/E 2 ( ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ ) การกําหนดเกณฑ E 1/E 2 ใหมีคาเทาใดนั้น ใหผูสอนเปนผูพิจารณา

90
ตามความพอใจโดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจํา มักตั้งไว 80 / 80 หรือ 85 / 85 หรือ 90 / 90
สวนเนื้อหาที่เปนทักษะหรือเจตนาควรตั้งไวต่ํากวานี้เชน 75 / 75 ซึ่งการทดลองหาประสิทธิภาพ
ดําเนินการทดลองโดยเปนขั้นตอน ชัยยงค พรหมวงศ (2525 : 131 - 132 ) โดยเสนอวิธีการ
ไวดังนี้
1. แบบหนึ่งตอหนึ่ง (One-to-one Testing ) ( 1 : 1 ) นําแบบฝกไปใชกับผูเรียนซึ่งมี
ระดับความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 3 คน แลว
นํามาคํานวณหาประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงแกไข
2. แบบกลุมเล็ก ( Small Group Testing ) (1 : 10) นําแบบฝกที่ปรับปรุงแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนที่มีระดับความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ 3 คน รวม
จํานวนทั้งสิ้น 9 คน เพื่อปรับปรุงแกไข
3. แบบภาคสนาม ( Field Testing ) นําแบบฝกที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชจริงกับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คน โดยมีการคํานวณคาสถิติการหาประสิทธิภาพดังตอไปนี้
75 ตัวแรก หมายถึง คาประสิทธิภาพของกระบวนการสอนจากแบบฝกทักษะ
คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
75
ตัวหลัง หมายถึง คาประสิทธิภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ในตัว
นักเรียนคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
การคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกโดยใชสูตรดังกลาว หาไดจากการนํา
คะแนนแบบฝกหรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมการเรียนในแตละหนวยและคะแนนสอบหลัง
เรียน คํานวณดวยการหาคา E 1/ E 2 เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว คือ 75 / 75
4. นําผลที่ไดจากการหาคาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไข
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยภายในประเทศ
ศศิวิมล กังลี่ (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน
เพื่ อ การสื่ อ สารจากหนั ง สื อ พิ ม พ แ ละนิ ต ยสารภาษาอั ง กฤษ กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม จํานวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือ
ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก แบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นภาษาอั ง กฤษจากหนั ง สื อ พิ ม พ แ ละนิ ต ยสาร
ภาษาอังกฤษ ขั้นตอนในการสรางแบบฝก ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พุทธศักราช 2539 หนังสือเรียน ตําราและเอกสารที่เกี่ยวกับการอาน 2) ศึกษาขั้นตอน
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ในการวางแผนการออกแบบการสอนของซีลสและกลาสโกว 3) ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู
ภาษาอังกฤษแบบเขม คําอธิบายรายวิชาและการประเมินความสอดคลอง 4) กําหนดเกณฑใน
การคั ด เลื อ กเนื้ อ หาจากหนั ง สื อ พิ ม พ แ ละนิ ต ยสารภาษาอั ง กฤษ 5) สํ า รวจความคิ ด เห็ น
แบบสอบถามทั้งอาจารยและนักเรียน 6)คัดเลือกบทอานจากหนังสือพิมพและนิตยสารใหอาจารย
ในหมวดภาษาอังกฤษวิเคราะห 7)กําหนดโครงสราง สรางแบบฝกทักษะการอานและทดลองหาคา
ประสิทธิภาพวิธีสอนมี 4 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นกิจกรรมการอาน 3) ขั้นทบทวน
และนําภาษาไปใช 4) ขั้นประเมินผลผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
การอานเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษมีคาเทากับ 75.74 / 75.53 ซึ่งถือ
วามีประสิทธิภาพดี
2 )ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทําแบบ
ฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษสูงกวากอนการฝกอาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการอาน
เพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษในระดับดี
อารีย วาศนอํานวย (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุมตัวอยาง คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวนกลุมตัวอยาง 50
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การนําสื่อจากเอกสารจริงจากหนังสือการตูนมาสรางแบบฝกที่มี
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ สั ต ว น้ํ า นิ ท าน ความรู สึ ก โดยแบบฝ ก มี รู ป แบบกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย มี
ภาพประกอบ ตัวอักษรขนาดใหญและรูปเลมขนาดพอเหมาะ ขั้นตอนการสรางแบบฝก 1) ศึกษา
เอกสารนโยบายทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 2) วิเคราะหหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 และหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2539 3) ศึกษาแนวคิดทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบฝก 4) เก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสัมภาษณและสอบถาม 5) ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การอานเพื่อความเขาใจ วิธีสอนใช 3 P คือ 1) ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation) 2) ขั้นฝก
ปฏิบัติการอาน (Practice)
3) ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนและครูตองการใหนําสื่อจากเอกสารจริง จากหนังสือการตูนและนิทานมาสรางเปน
แบบฝก โดยตองมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว ความรูสึก น้ําและเรื่องที่เกี่ยวกับนิทานและตองการให
แบบฝกมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย มีภาพประกอบที่ชวยสื่อความเขาใจในบทอาน ใชตัวอักษร
ขนาดใหญ รูปเลมมีขนาดที่พอเหมาะ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานกอนเรียนและหลังเรียน
ด ว ยแบบฝ ก การอ า นเพื่ อ ความเข า ใจแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
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โดย หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงกวากอนการเรียน นักเรียนมีทักษะทางการอาน
อยูในเกณฑดีและมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนโดยใชแบบฝก
รุงวนา สุดจิตต (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการอาน – เขียน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบานไทย กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
ไทรโยคนอยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวนนักเรียน 38 คน
ขั้นตอนในการสรางแบบฝก
1) สํารวจนิทานพื้นบานไทยที่มีการแปลเปนภาษาอังกฤษ 2) เลือกเนื้อหานิทานตามเกณฑ
ของ ปเตอรเซน ไรท วิลเฮลม และ วรรณี ศิริสุนทร 3) สอบถามนักเรียนกลุมตัวอยางเปนผูเลือก
เรื่อง ที่สนใจ จํานวน 8 เรื่อง 4) นําขอมูลที่สํารวจมาจัดเรียงลําดับความสนใจ เพื่อนําไปพัฒนาสื่อ
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 5) ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2539 หนังสือ ตําราและเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับการสอนอาน-เขียน 6) ศึกษาแนวทางสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิธีสอน
มี 5 ขั้น 1) ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน (Warm up) 2) ขั้นดําเนินการสอน (Presentation)
3) ขั้นฝก (Practice) 4) ขั้นถายโอน (Transfer) 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิภาพของสื่อการอาน - เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบานไทย มีคาเทากับ 79.26/75.04
ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพที่ยอมรับได และความสามารถทางการอานเขียนภาษาอังกฤษจากนิทาน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยใชสื่ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และเจตคติ
ตอการเรียนภาษาอังกฤษหลังการใชสื่อสูงกวากอนเรียน
จินตอาภา ผลบุญยรักษ (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่องการพัฒนาแบบฝก
การอ า นเพื่ อ การสื่ อ สารโดยใช เ อกสารจริ ง จากอิ น เตอร เ น็ ต กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ขั้นตอนในการสรางแบบฝก มีดังนี้
1).วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 2)สรางและออกแบบแบบฝกและนําไปทดลองใช 3) พัฒนาเครื่องมือ
4) ทดลองใชเครื่องมือ และ5) ประเมินผลการทดลอง ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบ
ฝกการอานเพื่อการสื่อสารโดยใชเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ตมีคา 75.11 / 75.57 2) ความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการฝกอานโดยใชแบบฝกอานภาษาอังกฤษสูงกวากอน
การฝกอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกการอาน
โดยใชเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ตอยูในระดับสูง
สาวิตรี ประวัติ (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะ
การอานเพื่อการสื่อสาร กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโพหัก “วงศ
สมบูรณราษฏรอุปภัมภ” จังหวัดราชบุรี ขั้นตอนการสรางแบบฝกมีดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ 2)
วิเคราะหหลักสูตรภาษาอังกฤษ
พุทธศักราช 2539 3) ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก 4) ศึกษาขอมูล
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พื้นฐานเกี่ยวกับการใชแบบฝก โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ วิธีสอนมี 3 ขั้น คือ
1) ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) เดาความหมายของคําศัพท คาดคะเนเรื่องที่อาน 2) ขั้นระหวาง
การอาน ( While reading) ลําดับเรื่องราว เขียนแผนผังโยงเรื่อง เติมขอความ เลาเรื่องโดยสรุป
3) ขั้นหลังการอาน (Post reading) ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน เชน พูด เขียน แสดงบทบาท
สมมุติ แสดงความคิดเห็น โตตอบจดหมาย/บทความผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนและครูตองการ
แบบฝกทักษะที่มีเนื้อหาจากเอกสารจริงมีกิจกรรมการฝกที่หลากหลาย ภาพประกอบสวยงาม
มีอักษรตัวโตและใหรูปเลมมีขนาดพอเหมาะ 2) แบบฝกที่สรางขึ้น ประกอบดวย ชื่อเรื่อง คําชีแ้ จง
วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการสอน แบบทดสอบรายจุดประสงค โดยมีเนื้อหา 6 เรื่อง คือ
Personal data, Healthy food, Sign & Notice, Schedule, Instructions and Advertisement แบบฝก
มีคาประสิทธิภาพ 76.05 / 75.11 3) ในการทดลองใชแบบฝกที่สรางขึ้นกับนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โดยผูวิ จัยดําเนินการสอนเอง นักเรียนชื่นชอบกิจกรรมที่หลากหลายให ความสนใจ
กระตือรือรน รวมมือกันทํากิจกรรมในแตละแบบฝกเปนอยางดีและสนุกสนานเวลาเรียนดวยแบบ
ฝก 4)
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานเพื่อ
การสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการเรียนดวยแบบฝกนักเรียน
มี ค ะแนนการอา นสูง กว ากอ นเรีย น นัก เรีย นสว นใหญมีทั ก ษะการอ า นเรื่ องอยูใ นเกณฑดี คื อ
เรื่อง Sign & Notice, Personal data, Healthy food และ Instructions และเรื่อง Schedule,
Advertisement อยูในระดับพอใช ผลการประเมินทักษะการอานนักเรียนอยูในระดับดี คิดเปนรอย
ละ 76.66 และอยูในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 23.33 นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนโดยใช
แบบฝก โดยเห็นวาแบบฝกทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจคําศัพทเพิ่มมากขึ้น มีภาพประกอบ
สวยงาม เนื้อหานาสนใจ มีกิจกรรมหลากหลาย สนุกและมีความสุขในการเรียน
ดรุณี เรือนมั่นใจ (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาแบบฝกการอาน
เสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานเอกสารจริง กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
5 โรงเรียนศรีประจันต”เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน ขั้นตอนในการสราง
แบบฝก ไดแก 1) วิเคราะหปญหา กําหนดปญหาในการสอน 2) กําหนดจุดมุงหมายและ
จุ ด ประสงค 3)เลื อ กเนื้ อ หาโดยเรี ย งลํ า ดั บ ความยากง า ยเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ไ ด ง า ย
4) กําหนดกลวิธีการสอน เชนขั้นนําเสนอเนื้อหา ขั้นฝกปฏิบัติ 5) เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม
6) ใชแบบทดสอบหรือสถานการณในการประเมินผลเพื่อดูวาผูเรียนมีการพัฒนาการมากนอยแค
ไหน 7) ประเมินสื่อการสอน ปรับปรุงสื่อเพื่อใหสอดคลองกับการประเมินผล วิธีสอนมี 3 ขั้น คือ
1) กิจกรรมกอนการอาน (Pre reading Activities) คาดคะเน เดาความหมายของคําศัพท
เขียนแผนผังโยงเนื้อเรื่อง ลําดับเรื่อง 2) กิจกรรมระหวางการอาน (While reading Activities)
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ลําดับเรื่อง เขียนแผนโยง เดาคําศัพท เติมขอความ ตอบคําถาม จับคูคําศัพทกับรูปภาพ เลาเรื่องยอ
3) กิจกรรมหลังการอาน (Post reading Activities) แสดงบทบาทสมมุติ เขียนเรื่องหรือโตตอบ
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน ผลการวิจัยดังนี้ 1) ประสิทธิภาพของแบบฝกการอาน
ซึ่ งถือวามีประสิทธิ ภาพดี
เพื่ อการสื่ อสารโดยใช เอกสารจริง มีคา 78.47/ 78.78
2 ) ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทําแบบฝกการอานสูงกวากอน
การทําแบบฝกการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝก
การอานโดยการใชเอกสารจริงอยูในระดับดี
พิศาล อินทรทอง (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่อง การสรางบทเรียนอานเสริม
จากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปรางคกู
จังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยาง 52 คน ขั้นตอนการสรางแบบฝก ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลและเนื้อหา
ที่สรางบทเรียนอานเสริม 2) วิเคราะหการงานการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร
ที่นํามาใชในกิจกรรมการอานในบทเรียน 3) กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละจุดประสงค
4) วิเคราะหภาระงานการสอนการอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารจากหนังสือและเอกสาร
ที่เกี่ยวของ
5) บทเรียนอานเสริม 6) ขั้นตอนในการอานบทเรียนอานเสริมหรือบทเรียน
อานเสริมแบบโมดูล 7)นําบทเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาตรวจสอบและแกไข 8.) ทดลองใช
9) หาคาประสิทธิภาพ 10) แบบแผนและขั้นตอนการดําเนินการทดลองภาคสนาม วิธีสอนมี 3 ขั้น
คื อ 1) ขั้ น ก อ นการอ า น โดยการปู ค วามรู ด ว ยคํ า ศั พ ท ห รื อ โครงสร า ง 2) ขั้ น ระหว า งอ า น
ฝก การอานเพื่อเขาใจโครงสราง เนื้อเรื่องที่อาน 3) ขั้นหลังการอาน ตรวจความเขาใจโดยการทํา
แบบฝกหัด ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนอานเสริม จากหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษมีคา 78.64 / 78.73
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด ถือวาบทเรียนอานเสริมจาก
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก 2.ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนหลังการใชบทเรียนอานเสริมสูงกวากอนการใชบทเรียนอานเสริมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
พูทธารัตน ทะสา (2544 : บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษา เรื่อง การสรางบทเรียนเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมโรงเรียนบาน
นาโพธิ์ กิ่งอําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม กลุมตัวอยาง 26 คน ขั้นตอนในการสราง
บทเรียนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ ดังนี้ 1) การศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2539 2) ศึกษาขอบขายและจุดประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 3) ศึกษาแนวทางการสรางบทเรียนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ เนื้อหา
สอดคลองกับหลักสูตรและจุดประสงคมีภาพประกอบ 4) กําหนดกฎเกณฑในการเลือกเนื้อหาเพื่อ
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นํามาสรางบทเรียนเสริมทักษะการอาน 5) สรางบทเรียนเสริมทักษะการอานโดยใชคําศัพทที่มี
ปญหาในการเรียนเสนอตอประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเพื่อแกไขปรับปรุงบทเรียนเสริม
ทักษะการอาน 6) นําบทเรียนไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 โดยเลือกนักเรียนเกง
ปานกลาง ออน อยาง 1 คน เพื่อนําขอผิดพลาดมาปรับปรุงแกไขบทเรียนทั้ง 7 บท ดานเนื้อหา
สาระ การใชภาษา การดําเนินเรื่อง ความเหมาะสมกับวัยและเวลา 7) ปรับปรุงบทเรียนเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษและนําเสนอตอกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 8) นําบทเรียนเสริมทักษะแกไข
เปนครั้งที่ 2 และทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 26 คน 9) นําบทเรียนเสริม
ทักษะการอานปรับปรุงแกไขเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินบทเรียนแลวนําคะแนนหาคาเฉลี่ย
ตามเกณฑ 3.51 – 5.00 เปนระดับดี 10) นําบทเรียนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษพิมพเปน
ฉบับจริงแลวนําไปทดลองตอไป ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนเสริมทักษะการอานที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพเทากับ 84.11 / 73.93 2) นักเรียนที่เรียนโดยเสริมบทเรียนเสริมทักษะการอาน มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการอ า นสู ง กว า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นตามปกติ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
3) นักเรียนที่เรียนโดยเสริมบทเรียนเสริมทักษะการอานมีประสิทธิผลดานการอาน
ศิริพร ขุนจร (2546 : บทคัดยอ ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานลาดวิทยา
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 44 คน ขั้นตอนในการสรางแบบฝก ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2539 2) ศึกษาแนวคิดและแนวการสรางกิจกรรม
การใชพจนานุกรมจากนักสอนภาษา 3) สังเคราะหเนื้อหาการใชพจนานุกรมเพื่อทําแบบฝกทักษะ
การใชพจนานุกรม 4) กําหนดเนื้อหาแบบฝกทักษะ 5) สรางแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม
โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจ 5 ทาน 6) นําแบบฝกที่ผูเชี่ยวชาญตรวจมาแกไขขอบกพรอง 7) ทดลอง
กลุมเล็ก 10 คน ทดลอง 15 บท 8) นําแบบฝกที่ทดลองมาปรับปรุงแกไข ผลการวิจัยพบวา
1) ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ
77.12 / 75.59 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) ทักษะในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษสูง
กวากอนการทําแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษอยูในระดับดี
บุญมา คําวิเศษณ (2546 : บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทองถิ่นภูเก็ตที่สอดคลองกับคําขวัญของจังหวัด “ไขมุกอันดา
มั น สวรรค เ มื อ งใต หาดทรายสี ท อง สองวี ร สตรี บารมี ห ลวงพ อ แช ม ” พร อ มแบบฝ ก
โรงเรียนภูเก็ต
คอมพิวเตอร กลุมตัวอยาง คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 2
เทคโนโลยี จังหวัดภูเก็ต กลุมตัวอยาง 38 คน ลําดับขั้นตอนในการสรางแบบฝก ดังนี้ 1) คัดเลือก
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เนื้อหาโดยอิงจุดประสงคของรายวิชา 2) วิธีการสอนตองอิงทฤษฎีและผลงานวิจัยที่มีผูทําไว
3) การวัดผลอิงพฤติกรรมการเรียนรู 4) นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหแบบฝกมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและคุมคา
ผลการวิจัยพบวา 1)ประสิทธิภาพของบทเรียนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษมีคาเทากับ 17.00 / 76.32
ซึ่งมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75 / 75
2) ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชบทเรียนเสริมทักษะ
การอานพรอมแบบฝกคอมพิวเตอรสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนเสริมทักษะการอานและแบบฝกคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยเฉลี่ยอยูในระดับดี
ไพโรจน ธรรมพิธี (2547 : บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกความ
เขาใจคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชกลวิธีการเดาความหมายจากบริบท กลุมตัวอยางนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัดลพบุรี จํานวน 35 คน
ลําดับขั้นตอนในการสรางแบบฝก ดังนี้ 1) วิเคราะหปญหา 2) วิเคราะหภาระงานและวิธีสอน
3) ศึกษาจุดประสงคและสรางแบบทดสอบ 4) ศึกษากลวิธีในการสอน 5) เลือกใชสื่อ 6) พัฒนาสื่อ
การสอน 7) ประเมินผลการปฏิบัติ 8) ใชเครื่องมือที่สราง 9) ประชุมสรุป 10) นําเผยแพร
วิธีสอนมี 3 ขั้น คือ 1) ขั้นนําเสนอ (Presentation)
2) ขั้นฝก ( Practice)3.ขั้นสรางงาน
(Production)ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบฝกมีคาเทากับ 77.79 / 78.38 ซึ่งถือวา
มีประสิทธิภาพดีมาก 2) ความสามารถในการเขาใจคําศัพทของนักเรียนหลังการทําแบบฝกสูงกวา
กอนการทําแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกที่
ผูวิจัยสรางขึ้นสวนใหญอยูในระดับดี
เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย ( 2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อ
เสริมการอาน-เขียนภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นนครปฐม กลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน
40 คน ขั้นตอนในการสรางแบบฝก ดังนี้ 1) ศึกษาแนวการสรางสื่อการเรียนการสอนของนูแนน
ฮัตชินสัน วอเตอรส เสงี่ยม โตรัตน และเริงชัย จงพิพัฒนสุข รวมทั้งศึกษาลักษณะการสราง
แบบฝกหัดการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากแบบเรียน 2) ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 3) คัดเลือกบทอานภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม
จากเอกสารตาง ๆ 4) ศึกษาองคประกอบทางภาษาที่สอดคลองกับบทอานที่หลากหลายเกี่ยวกับ
เรื่องทองถิ่นนครปฐมเพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรูทักษะการอานและเขียน วิธีสอนมี 4 ขั้น
คือ
1) ขั้นเตรียมการกอนการอาน แจงจุดประสงค แนะนําคําศัพทใหม โครงสรางและ
หนาที่ทางภาษาและกระตุนความรูเดิมที่เกี่ยวกับเรื่องที่อาน 2) ขั้นการอานโดยการอานเพื่อหา
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ความหมายจากเรื่องที่กําหนดดวยกลยุทธตาง ๆ ในการอานเปนรายบุคคล เปนคูหรือกลุม 3) ขั้น
หลังการอานเพื่อฝกการใชภาษาและพัฒนาความรู ประสบการณและทักษะตาง ๆ ที่ไดจากการอาน
4) ขั้นติดตามผล เพื่อการทํากิจกรรมเสริมโดยการถายโอนขอมูลโดยใชความรูและทักษะที่เรียนไป
แลว ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของสื่อเสริมการอาน-เขียนภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่น
นครปฐมมีคา 78.67 / 77.13 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดี 2) ความสามารถในการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสื่อฯอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 3) นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอสื่อเสริมการอาน-เขียนภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นนครปฐม
งานวิจัยตางประเทศ
กันเทอร (Gunter 1990 : 80, อางถึงใน นวลฉวี ไตรยะวงศ 2447 : 81 ) กลาววา
แบบฝกมักใชในการฝกเรียนดวยตนเองและแบบฝกควรจะมีการใหคําแนะนําในการฝกทําวิธีงาย ๆ
ในการสรางความเขาใจใหกับนักเรียนโดยการใหครูแสดงตัวอยางใหกับนักเรียนกอน เชน ครูให
นักเรียนทั้งชั้นชวยกันตอบคําถามขอแรกและครูเปนผูชวยใหคําแนะนํา จากนั้นใหนักเรียนทําดวย
ตัวเองและหวังจากนักเรียนทําแบบฝกเสร็จ ครูและนักเรียนควรจะอภิปรายตรวจสอบและซักถาม
ขอสงสัยในขอคําถามและคําตอบในแบบฝกดวยกัน
ชารอน (Sharon 1991, อางถึงใน ศศิวิมล กังลี 2544 : 78) ไดกลาวถึงปญหาที่สําคัญ
ของนักเรียน คือผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนอยูในระดับต่ําและนักเรียนมีเจตคติไมดีตอ
การอาน ดังนั้นชารอนจึงไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการอานอยางพินิจพิเคราะห
และเจตคติในการอานโดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการอานอยางพินิจพิเคราะหและเจตคติตอการอาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด
6 โปรแกรมภาษาอังกฤษ จํานวน 23 คน ระยะเวลาทดลอง 12 สัปดาห โดยใชหนังสือพิมพ
เปนเครื่องมือในการวิจัยดวยการใหนักเรียนเปนผูเลือกบทความที่ตนเองชื่นชอบจากหนังสือพิมพ
หลังจากนั้นใหนักเรียนตอบคําถามที่เกี่ยวของกับบทความนั้น เพื่อฝกการอานอยางพินิจพิเคราะห
ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางพินิจพิเคราะหและเจตคติตอการอานสูงขึ้น
ซิมเมอรแมน (Zimmerman 1996 : 352 – A, อางถึงใน พุทธารัตน ทะสา 2547 : 49)
ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอาน ของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
จํานวน 48 คน โดยแบงผูเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ใหนักเรียนอานเรื่องที่เลือกเอา
และครูสอนคําศัพทเพิ่มเติมใหสัปดาหละ 3 ชั่วโมง กลุมที่ 2 ใหนักเรียนอานเรื่องที่เลือกเองเพียง
อยางเดียว กลุมที่ 3 เรียนตามปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนในกลุมที่ 1 ซึ่งอานเรื่องที่เลือกเอง
และครูสอนคําศัพทเพิ่มเติมใหมีผลสัมฤทธิ์ดานการอานสูงที่สุด
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เชนและเกรฟส (Chen and Graves 1995 : 663-686, อางถึงใน รุงวนา สุดจิตต 2545
:78 ) ไดศึกษาผลของการใหความรูเกี่ยวกับบทอาน และการเพิ่มประสบการณในการอานกอนการ
สอนอานที่มีตอความเขาใจในการอานเรื่องสั้นอเมริกัน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จาก
วิทยาลัยในไตหวัน ที่ไมไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเอก จํานวน 240 คน แบงออกเปน 4 กลุม
กลุมที่ 1 แนะนําตัวละคร บอกโครงสรางเรื่องและวิธีการอานเรื่อง สอนคําศัพทที่สําคัญในบทอาน
อธิ บายรายละเอี ย ดที่สําคั ญของเรื่ อง กลุมที่ 2 ใหความรูเ กี่ย วกับชื่อเรื่ อง ผู แ ตง ที่ มาของเรื่ อง
วัฒนธรรม คํ า และวลี ที่พ บในเรื่อง กลุมที่ 3 ใหความรูทั้ งหมด กลุมที่ 4 ไมใ ห ความรูก อน
การสอนอานเลย ผลการวิจัยพบวา นักศึกษากลุมที่ 1 กลุมที่ 2และกลุมที่ 3 อานเรื่องไดเขาใจ
มากกวานักศึกษากลุมที่ 4 สวนนักศึกษากลุมที่ 3 และกลุมที่ 1 อานเรื่องไดเขาใจมากกวานักศึกษา
กลุมที่ 2 และวิธีการสอนที่จะใหนักศึกษาอานเรื่องไดอยางเขาใจคือการใหความรูเกี่ยวกับบทอาน
และการเพิ่มประสบการณในการอานกอนการสอนอาน
มิง (Ming 1997 : 107-127, อางถึงใน รุงวนา สุดจิตต 2545 : 78 ) ทําการวิจัยเพื่อ
ต อ งการทราบว า โครงสร า งความรู เ ดิ ม ทางด า นเนื้ อ หาและโครงสร า งความรู เ ดิ ม ทางด า น
ภาษาศาสตร โครงสรางความรูเดิมชนิดไหนที่มีประโยชนตอการอานของนักศึกษาชาวมาเลเซีย
มากกวากัน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย
จํานวน 47 คน แบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีความสามารถในการอานสูง จํานวน 23
คน และกลุมที่มีความสามารถในการอานต่ํา จํานวน 24 คน ทําการทดลองในชวงกิจกรรมกอน
การสอนการอ า น 2 รู ป แบบ ใช กั บ บทอ า นจํ า นวน 6 บทอ า น รู ป แบบที่ 1 ใช รู ป ภาพจํ า นวน
เรื่องละ 3 ภาพเพื่อการสนทนาเกี่ยวกับชื่อเรื่องและมีการถามคําถามเกี่ยวกับภาพ รูปแบบที่ 2 ใช
รายการคําศัพทเรื่องละ 10 คํา พรอมทั้งความหมายของคําศัพทเปนภาษาอังกฤษ ทําการทดลองเปน
เวลา 12 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา กลุมที่มีความสามารถในการอานสูงที่ ไดรับการสอนตาม
รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 อานเรื่องไดเขาใจมากกวากลุมที่มีความสามารถในการอานต่ํา กลุมที่มี
ความสามารถในระดับต่ําที่ไดรับการสอนตามรูปแบบที่ 2 อานเรื่องไดเขาใจกวาการสอนตาม
รูปแบบที่ 1 กิจกรรมกอนการสอนอานตามรูปแบบที่ 2 ชวยเพิ่มความสามารถในการอานใหผูอาน
ที่ มี ค วามสามารถในการอ า นต่ํ า ผู วิ จั ย สรุ ป ว า โครงสร า งความรู เ ดิ ม ทางด า นเนื้ อ หาช ว ยเพิ่ ม
ความสามารถในการอ า นให กั บ ผู อ า นที่มี ค วามสามารถในการอ า นสู ง โครงสร า งความรู เ ดิ ม
ทางดานภาษาศาสตรชวยใหผูอานแปลความหมายได เปนการทําใหผูอานที่มีความสามารถใน
การอานต่ําเกิดสมรรถวิสัยทางดานภาษาศาสตร โครงสรางความรูทางดานภาษาศาสตรมีประโยชน
ตอการอานของนักศึกษาที่มีความสามารถในการอานต่ํา ในขณะที่โครงสรางความรูเดิมทั้ง 2 ชนิด
ใหผลดีตอนักศึกษาที่มีความสามารถในการอานสูง
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ไนเดอโฮสเซอร ( Neiderhauser 2000, อางถึงใน เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย 2547 :
62 ) ไดทําการทดลองใหกลุมตัวอยางอานเรื่องราวเกี่ยวกับการเขียนบันทึกของแคทเธอรีน แมน
ฟลด (Katherine Mansfield” s journal) ซึ่งมีรูปแบบทฤษฏีการเขียนเรื่องที่สื่อความคิดผาน
จินตนาการ ผูเขียนมีอิสระที่จะทดลองเขียนเรื่องเพื่อสื่อสารความคิด โดยการเขียนแบบรวมมือกัน
ผลการวิจัยพบวา การที่ผูเรียนไดอานและศึกษางานเขียนที่มีรูปแบบที่ดี มีกลวิธีการเขียนตาง ๆ ที่
เหมาะสมซึ่งเปนแบบอยางที่ดีในการเขียน ทําใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหเพื่อสรางงานเขียนทาง
วิชาการ ไดอยางหลากหลายและสรางสรรค
ราส ( Rass 2001, อางถึงใน เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย 2547 : 62 ) ไดทําการทดลอง
บูรณาการการอานและการเขียนกับนักเรียนชาวอาหรับชั้นปที่ 1 ที่เรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศแหงวิทยาลัย Beit Berl ในอิสราเอล เพื่อใหนักเรียนอานวรรณกรรมรวมสมัยที่
หลากหลายของอเมริกันและอื่น ๆ ที่เปนภาษาอังกฤษจริง ๆ โดยเริ่มจากภาษาที่งาย จากนั้นใหทํา
แบบฝกหัดและเขียนบันทึกจากการอาน ( Reading Log) เพื่อเขียนสิ่งที่ไดจากการอานแลว
เก็บสะสมไวในแฟม พบวานักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนมีการพัฒนาการการเขียน สามารถ
เห็นการพัฒนาการของตนเอง แตควรปรับเวลาที่สอนจาก 2 ชั่วโมงเปน 4 ชั่วโมงเพื่อใหมีการฝก
มากขึ้ น นอกจากนี้ ค วรมี ก ารฝ ก การวิ เ คราะห ข อ ผิ ด พลาดให ม ากขึ้ น เพื่ อ ให นั ก เรี ย นได
เรียบเรียงความคิดและโครงสรางในประโยค ควรสอนเรื่องการเขียนความเรียงที่ถูกตอง ตั้งแต
ชวงแรกของการเรียนซึ่งจะทําใหนักเรียนมีทักษะการอานและการเขียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เคอรแบน (Kurban 2000, อางถึงใน เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย 2547 : 63) ไดทําการ
เปรียบเทียบความสามารถในการอานเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเกรด 6 จากโรงเรียนในสังกัด
กลุมโรมันคาธอลิกในลอสแองเจลิส จํานวน 4 โรงเรียน โดยแบงออกเปนกลุมควบคุมและกลุม
ทดลอง ทั้งนี้นักเรียนในโรงเรียนกลุมทดลองจะไดเริ่มเรียนอานเขียนภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรชื่อ Writing to Reading (WTR) ตั้งแตเริ่มเรียนระดับอนุบาลและเกรด 1 โดยเสีย
ค า ใช จ า ยมากกว า 20,000
ดอลล าร ต อ1
การทดลอง ส ว นกลุ ม ควบคุม จะเรีย นปกติ
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 กลุม ไมตางกัน กลาววาโปรแกรม
WTR ไมมีผลตอการเรียนรูในระยะยาว นอกจากนี้ยังเปนคาใชจายที่สูงเกินจําเปนตอโรงเรียนใน
สังกัดกลุมโรมันคาธอลิกในลอสแองเจลิส
แมคเชสนีย (McChesney 2000, อางถึงใน เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย 2547 : 63) ได
ทําการทดลองเพื่อศึกษาถึงผลการเรียนแบบ Cross-Age Peer Writing Response Group
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียนเปนระยะเวลา 11 สัปดาหและศึกษาทัศนคติของผูเรียน
เกี่ยวกับการเขียนและการตระหนักตนเองในฐานะผูเขียนของนักเรียนระดับเกรด 3 และ 4 ใน
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โรงเรียนรัฐบาลระดับชั้นกลางที่มีวัฒนธรรมตางกัน โดยไดจากการสุมแบงออกเปนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมกลุมละ 2 หอง นักเรียนทั้ง 2 กลุมไดรับการทดสอบกอนและหลังเรียนเพื่อ
วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการอ า นและการเขี ย น ผลการวิ จั ย ปรากฏว า กลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม
มีพัฒนาการดานการอานและการเขียนไมแตกตางกัน นักเรียนระดับเกรด 4 ของกลุมทดลอง
มีทัศนคติในทางบวกสูงที่สุดตอการเขียนและการตระหนักตนเองในฐานะผูเขียน
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ทั้ ง ในและต า งประเทศ สรุ ป ได ว า การที่ จ ะให นั ก เรี ย น
มีผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะการอานสูงขึ้น ครูควรมีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่ตรงความ
สนใจของผูเรียนและหลากหลายของแบบฝก การนําเอาเอกสารจริงมาสรางเปนแบบฝก เชน
หนังสือพิมพ นิตยสาร โดยมีรูปภาพประกอบแบบฝกที่สรางขึ้นเพื่อทดลองใชกับนักเรียนทางดาน
การอานและการเขียนซึ่งตรงตามความสนใจของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนแบบฝกทักษะการอานและเขียนสูงขึ้น และทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจะสูงขึ้น นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนและพัฒนาดานการอานและ
การเขียนอยางมีประสิทธิภาพ
ในการศึกษาวรรณกรรมที่เ กี่ยวข องกับงานวิจั ยครั้งนี้ มี สาระสํ าคัญที่เ กี่ยวข องกับ
การพั ฒ นาแบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่ อ สาร ไดแ ก หลัก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โครงสรางของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สาระการเรี ย นรู แ ละผลการเรี ย นรูที่ ค าดหวั ง หลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา กระบวนการวั ด และ
การประเมิ นผล สื่ อการเรีย นการสอน ทั้ งนี้ ไ ดก ลา วถึงนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิการที่ มี
จุด หมายพั ฒนาหลัก สูตรและกระบวนการเรีย นการสอนภาษาอังกฤษ โดยมี เ ปาหมายหลัก ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารใหกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาใหมีความสามารถ
ในการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี ตลอดจนมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษอยางเพียง
พอที่จะนําไปใชในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนด
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาใน
การสื่อสารเพื่อเขาสูสังคมและสามารถสื่อความโดยใชภาษาอังกฤษอยางถูกตองตามหลักภาษาและ
เหมาะสมกั บ สถานการณ โดยยึ ด การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น นั ก เรี ย นเป น ศู น ย ก ลางใน
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ใชสื่อการสอนเปนตัวชวยใหนักเรียนสรางความรูความเขาใจ
มากขึ้น โดยใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลในหลาย ๆ ดานทั้งทางดานภาคปฏิบัติ ภาคความรู
และวัดเจตคติเพื่อใหนักเรียนมีการฝกฝนตามสภาพจริงทั้ง 4 ดาน คือ ดานการฟง พูด อานและเขียน
การพั ฒนาแบบฝก ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารโดยใช
เอกสารจริ ง สําหรับนั กเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 เปน กิจกรรมหนึ่งที่ สอดรับการพั ฒนาการเรีย น
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การสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมุงใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ทักษะทั้ง 4 ดานโดยเฉพาะทักษะดานการอานและการเขียนมีปญหาไดรับการพัฒนาโดยใชสื่อ
การสอนที่ตรงกับทักษะการอานและการเขียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการพัฒนาแบบฝก
ทักษะไดยึดแนวคิดทฤษฎีการสอนอานและเขียนตามแนวทฤษฎีเพื่อการสื่อสารและหลักการที่
เกี่ยวของกับการอานและเขียน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง ความหมาย ประเภทและองคประกอบ
ของการอ า นและเขี ย น ทฤษฎี ก ารสอนอา นและเขี ย นตามแนวทฤษฎี เ พื่ อ การสื่ อ สาร เพื่อ ให
นักเรียนไดฝกปฏิบัติทบทวนบทเรียนหลังการเรียนที่ใชแบบฝกดวยตนเองอยางมีจิตสํานึก ขั้นตอน
การพัฒนาแบบฝกนี้ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2)ขั้นการสราง
และหาประสิทธิภาพแบบฝก 3)ขั้นการทดลองใชแบบฝก 4)ขั้นการประเมินและปรับปรุงแกไข
แบบฝก นอกจากนี้การสรางแบบฝกมีสิ่งที่ควรใหความสําคัญและคํานึงถึงในการพัฒนาแบบฝก
คือหลักทฤษฎีทางจิตวิทยาทางการศึกษา เพื่อจัดทําแบบฝกใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจของ
ผูเรียนเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรูดวยตนเอง ฝกปฏิบัติอยางมีความสุขและ
เกิดทักษะซึ่งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทางดานวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางดานการอาน – เขียนของผูวิจัยแตละทาน สรุป
ไดดังนี้ 1) ขั้นเตรียมความพรอม (Warm up) ดวยเพลง เกม รูปภาพ ปริศนาคําทาย บัตรภาพ
บัตรคําที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 2) ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation) แจงจุดประสงคการเรียน
แนะนําคําศัพทโดยการคาดเดา โครงสรางและหนาที่ทางภาษาและทบทวนความรูเดิม 3) ขั้นฝก
ปฏิบั ติ ( Practice)
เป น คูห รื อ กลุ ม ทางดา นการอ าน – เขี ย น ในเรื่อ งที่อ า นและฝ ก หั ด เขี ย น
ตอบคํ า ถาม เติ ม คํ า เขี ย นสรุ ป เรื่ อ งสั้ น ๆ 4) ขั้ น ใช ภ าษาในการสร า งงาน (Production)
เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนเชิญชวน เขียนจดหมาย 5) ขั้นนําเสนอและประเมินผล (Wrap
up) นําเสนอผลงานของตนเอง หรือกลุมไดอยางมั่นใจ 6) ขั้นประเมินผลงาน (Evaluation)
สามารถประเมินผลงานของตนเองและวิจารณใหเหตุผลไดอยางเหมาะสม
ขอมูลเมืองกาญจนบุรี ประกอบดวยประวัติของจังหวัด คําขวัญประจําจังหวัด ดอกไม
ประจําจังหวัด ตนไมประจําจังหวัด สภาพทางกายภาพ และสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ ไดแก
สถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และสถานที่เที่ยวเกี่ยวกับ
ศาสนา และจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา
การจัดการเรียนการสอนอานและเขียนเพื่อการสื่อสารสามารถพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษไดดี
ยิ่งขึ้น โดยการใหนักเรียนไดใชทักษะทั้ง 4 คือ การฟง พูด อาน เขียนไปพรอม ๆ กันทําใหผเู รียน
เกิ ด การพั ฒ นาความสามารถเกิ ด การเรี ย นรู ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความมั่ น ใจ
ในการนําทักษะไปใชในสถานการณจริงพรอมทั้งใชขอมูลทองถิ่นเปนสื่อประกอบ เพื่อใหผูเรียนมี
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โอกาสไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองใหเกิดความรัก หวงแหนทองถิ่นของตนมากยิ่งขึ้น
และสามารถนําความรูทางภาษาไปใชในการประกอบอาชีพ การจัดกิจกรรมเสริมบทเรียนนี้เพื่อใช
ทดแทนหนั ง สื อ จะมี ส ว นช ว ยในด า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการอ า น - เขี ย นของนั ก เรี ย นดี ขึ้ น และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย

บทที่ 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อง “การพั ฒ นาแบบฝ ก ทั ก ษะการอานและการเขีย น ภาษาอัง กฤษเพื่ อ
การสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการ
วิจัยและพัฒนา ( Research and Development ) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะ และหา
ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารและ
เปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนของนักเรียนกอน และหลังการใชแบบฝก
ทักษะและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอแบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เปนหนวยวิเคราะห ( Unit of Analysis ) โดยมีขั้นตอนในการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย ( Research ) : การศึกษาขอมูลพื้นฐานการพัฒนาแบบฝก
ทักษะ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา ( Development ) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝกทักษะ
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั ( Research ) : การทดลองใชแบบฝกทักษะ
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา ( Development ) : การประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝก
ทักษะ
การดําเนินการสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรีในแตละขั้นตอน ผูวิจยั ดําเนินการดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย ( Research ) : การศึกษาขอมูลพื้นฐานการพัฒนาแบบฝกทักษะ
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
วิธีดําเนินการ ผูวิจัยดําเนินการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝกตามขั้นตอน
ดังนี้
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1. วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยการวิเคราะห เนื้อหา ( Content Analysis )
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ เนื้อหาสาระ รูปแบบ วิธีการจากเอกสารและ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝก ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช
ขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขาย
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูของแบบฝก โดยการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จํานวน 30 คน
4. ศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระ รูปแบบกิจกรรม การฝกอาน
และเขี ย นจากครู วิ ช าการ ครู ผู ส อนวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ครู หั ว หน า กลุ ม สาระการเรี ย นรู โ ดย
การสัมภาษณ
5. จากการศึกษาขอมูลในขอที่ 1 - 4 มาดําเนินการ ดังนี้
5.1 วิ เ คราะห ภ าระงานตามแนวการสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร จาก
การศึกษาคุณลักษณะและขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรีที่ใชเปนสื่อประกอบการจัดการเรีย น
การสอนตามแนวการสอนอานและเขียนเพื่อการสื่อสาร สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการสราง
แบบฝกโดยการจัดกิจกรรมหรือภาระงานลักษณะเปนการเติมคํา การตอบคําถามสั้น ๆ และ
การถายโอนขอมูลเปนขอความหรือลักษณะอื่น ๆ การเขียนจดหมายสั้น ๆ หรือทําโปรชัวร
เชิญชวนเที่ยวสถานที่สําคัญ
5.2 หลั ง จากได ศึ ก ษาวิ เ คราะห ภ าระงานตามแนวการสอนอ า นและเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยผูวิจัยไดสรางตารางกําหนดเนื้อหาในการอานและเขียน
5.3 คั ด เลื อ กเนื้ อ หาที่ เ ป น เอกสารจริ ง จาก เอกสารแนะนํ า สถานที่ ท อ งเที่ ย ว
เกี่ยวกับโบราณสถานทางประวัติศาสตร สถานที่ทองเที่ยวและสถานที่เกี่ยวกับศาสนา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้
ประกอบดวย
1. แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับนักเรียน จํานวน 1 ฉบับ ไดแก แบบสอบถาม
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับรูปแบบของแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี จํานวน 30 คน
ลักษณะของแบบสอบถามสําหรับนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึน้ มีดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ไดแก 1) เพศ 2) ผลการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ผานมา 3) ประสบการณการเรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษที่ผานมา
4) ความรูเรื่องราวเกี่ยวสถานที่สําคัญในจังหวัดกาญจนบุรี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตองการเกี่ยวกับรูปแบบของแบบฝก ในดาน
ขอบขายเนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีจํานวน 7 ขอ ไดแก 1) นักเรียนสนใจและ
ตองการเรียนรูเกี่ยวกับสถานที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ใดบาง 2) นักเรียนตองการ
เรียนรูเนื้อหาใดบางเพื่อสงเสริมการสื่อสาร โดยใชขอมูลสถานที่ทองเที่ยว 3) นักเรียนตองการ
รูปแบบของแบบฝกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 4) สื่อที่เปน
เอกสารจริงอะไรบ างที่ควรนํามาเปนแบบฝก 5) นัก เรีย นคิดวาควรจั ด กิจกรรมการเรี ย น ใน
ลักษณะใด 6) นักเรียนคิดวาการจัดกิจกรรมในรูปแบบหรือกิจกรรมเสริมทักษะการอานและ
การเขียนในรูปแบบใด 7) นักเรียนคิดวาควรมีการวัดผลประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดวยวิธีใดบาง
ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะการอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการสรางแบบฝก เพื่อกําหนดประเด็นในการสราง
แบบสอบถาม
2. นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม ากํ า หนดเป น โครงสร า งของแบบสอบถามความต อ งการ
เกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู โดยกําหนดคําถามเปนคําถามแบบ
สํารวจรายการ (Check List) แบบปลายเปด (Open form)
3. สรางแบบสอบถามตามโครงสรางของเครื่องมือ และขอบเขตของเนื้อหาที่
กํ า หนดไว จากนั้ น นํ า แบบสอบถามเสนออาจารย ที่ ป รึ ก ษานิ พ นธ เ พื่ อ ตรวจสอบและให
ขอเสนอแนะแลวนําไปปรับปรุงแกไขขอคําถามใหชัดเจน เขาใจงาย
4. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 คน
ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ ผูเชี่ยวชาญดานประเมินผล และผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( Content Validity ) ภาษาที่ใช และการประเมินผลที่
ถูกตองแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ( Index of Item Objective Congruence
: IOC ) ไดคา IOC เทากับ 1.00 (รายละเอียด ดังตารางที่ 23 ภาคผนวก ค. หนา 245 )
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5. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาปรับปรุงแกไขขอคําถามใหชัดเจน เขาใจงายตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน แลวจึงนําไปสอบถามนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขออนุญาตผูบริหารของ
โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2549
2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวมรวบขอมูลดวยตนเองทุกขั้นตอน แลวนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ ( % ) และการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis )
3. แบบสัมภาษณความคิดเห็นสําหรับครูวิชาการ ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ครูหัวหนา
สาระการเรียนรูทั้ง 8 สาระและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ฉบับ เกี่ยวกับคุณลักษณะของแบบฝกเพื่อ
พัฒนาทักษะอานและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง
(Structured Interview )ลักษณะแบบสัมภาษณสําหรับครูวิชาการ ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ครูหัวหนาสาระการเรียนรูทั้ง 8 สาระ และผูเชี่ยวชาญที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป ไดแก ชื่อ เพศ อายุ ตําแหนง วุฒิการศึกษา
ประสบการณในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของแบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นและเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารโดยใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น เมื อ งกาญจนบุ รี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในดานความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบฝก รูปลักษณะของแบบฝกควรเปนแบบ
ใด จํานวน 5 ขอ ไดแก 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางสื่อเสริมประเภทแบบฝกภาษาอังกฤษ
เพื่อนํามาใชในการแกไขและเสริมทักษะดานการอานและการเขียนของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 2) รูปแบบลักษณะแบบฝกที่เหมาะสมกับระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3) เนื้อเรื่อง
หรือสถานที่ ใดในจั งหวัดกาญจนบุรี ที่มีประโยชนและเหมาะสมกับการเรียนเพื่ อเพิ่ มทั กษะ
การอานและการเขียนภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4) รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะทําให
ผูเรียนมีความสนใจ สนุกสนานและเกิดความรูตรงตามจุดประสงคของผลการเรียนรูที่คาดหวัง
5) ขั้นตอนการวัดและประเมินผลอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีวิธีดําเนิน
การอยางไร
ตอนที่ 3 สัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะ
การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
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ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ
ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชแบบฝก ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจความตองการ โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี
วิเคราะหหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2544
ขอมูลพื้นฐานจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ มาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
ประเด็นการสัมภาษณ
2. กําหนดวัตถุประสงคของการสัมภาษณ โดยนํามากําหนดเปนประเด็นคําถามใน
การสั ม ภาษณ คํ า ถามที่ กํ า หนดควร มี ลั ก ษณะกว า ง ๆ เพื่ อ เป ด โอกาสให ผู ร ว มสั ม ภาษณ
แสดงความคิดเห็น
3. นําแบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญ
ดานภาษาอังกฤษ ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity ) ภาษาที่ใช และการประเมินผลที่ถูกตองแลวนํามา
หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ( Index of item Objective Congruence : IOC ) ไดคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 (รายละเอียด ดังตารางที่ 24 ภาคผนวก ค หนา 246)
4. นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไปปรับปรุงแกไขตามประเด็นที่ใชในการสัมภาษณ
ซึ่งบางขอไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสัมภาษณ
การรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. นําหนั งสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร ขออนุญาตผู บริหารของ
สถานศึ ก ษา ครู ผู ส อนวิ ช าภาษาอั ง กฤษ และผู เ ชี่ ย วชาญด า นการสร า งแบบฝ ก แต ล ะท า น
เพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
2. นัดหมาย ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ และผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบฝกแตละ
ทา นเพื่ อ ระบุ วั น เวลาและสถานที่ ในการดํา เนิน การสัม ภาษณพ รอมทั้ง ประเด็ น คําถามใน
การสัมภาษณ
3. ดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ ด ว ยตนเอง โดยขออนุ ญ าตทํ า การบั น ทึ ก ข อ มู ล ในการ
สัมภาษณแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคารอยละ ( % ) และการวิเคราะหเนื้อหา( Content
Analysis ) และเขียนรายงาน
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ตารางที่ 4 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการสราง
แบบฝกทักษะ
วัตถุประสงค
วิธีการ
กลุมเปาหมาย
เครื่องมือ/การวิเคราะห
ขอมูล
ศึกษา
หลักสูตรการศึกษา เอกสารหลักสูตรการศึกษาขัน้
1. เพื่อวิเคราะห
ขั้นพื้นฐาน
พื้นฐานวิเคราะหขอมูลโดย
หลักสูตรการศึกษาขั้น เอกสาร
พุทธศักราช 2544 การวิเคราะหเนื้อหา
พื้นฐาน พุทธศักราช
( Content Analysis ) แลว
2544 : สาระ
นําเสนอแบบพรรณาความ
ภาษาอังกฤษ
เอกสารและงานวิจยั เอกสารและงานวิจยั ที่
ศึกษา
2. เพื่อศึกษาแนวคิด
ที่เกี่ยวของกับแบบ เกี่ยวของ วิเคราะหขอมูลโดย
เอกสาร
ทฤษฏี เอกสารและ
ฝกการอานและเขียน การวิเคราะหเนื้อหา ( Content
งานวิจยั เกีย่ วกับแบบ และ
Analysis)
งานวิจยั
ฝกการอานและการ
เขียน
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
การ
นักเรียนชั้น
3.เพื่อศึกษาความ
โดยคารอยละ (%) และ
สอบถาม มัธยมศึกษาปที่ 3
คิดเห็นของนักเรียน
วิเคราะหเนื้อหา
จํานวน 30 คน
เกี่ยวกับรูปแบบ
( Content Analysis ) แลว
ขอบขาย เนื้อหา
นําเสนอแบบพรรณาความ
กิจกรรมการเรียนรู
การวัดและประเมินผล
แบบสัมภาษณ / หาคารอยละ
สัมภาษณ -ครูวิชาการ 1 คน
4. เพื่อศึกษาความ
ของความคิดเห็น /
-ครูผูสอนวิชา
คิดเห็นของผูเกี่ยวของ
ภาษาอังกฤษ 2 คน การวิเคราะหเนื้อหา
เกี่ยวกับรูปแบบ
-ผูเชี่ยวชาญ 2 คน ( Content Analysis )
ขอบขายเนื้อหาและ
-ครูหัวหนากลุม
การนําไปใชของแบบ
สาระการเรียนรู 8คน
ฝกทักษะ
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา ( Development ) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝก
วัตถุประสงค เพื่อดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานและ
การเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารโดยใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น เมื อ งกาญจนบุ รี สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ขั้นตอนการดําเนินการ เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้
1. การพัฒนาแบบฝก
ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาแบบฝกซึ่งเปนขอมูลที่ไดจาก
การวิเ คราะหห ลั ก สู ตร คํ าอธิบ ายรายวิชา วั ตถุประสงค ข อมูลที่ ไ ด จากการสัม ภาษณครูแ ละ
นักเรียนและจากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความตองการทางดานเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมที่
ตองการพัฒนา
1.1 กําหนดวัตถุประสงคของแบบฝก
1.2 กําหนดขอบขายเนื้อหาของสื่อเอกสารจริง ( Content Specification )
ที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1, ต 1.2
และ ต 1.3 สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.1, 2.2 สาระที่ 3 : ภาษากับ
ความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น มาตรฐาน ต 3.1 สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนโลก มาตรฐาน ต 4.1 , 4.2 จึงไดผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดังนี้
1.2.1 To read the story and answer comprehension questions, interpret
meaning based on the reading text and write the words into the blank.
1.2.2 To read the brochure and answer comprehension questions
interpret meaning based on a reading texts, matching the meaning and flags and write the
brochure of places.
1.2.3 To read the letter about the story of Kanchanaburi War Cemetery ,
interpret meaning based on the letter and write the moral on the burial.
1.2.4 To read the factual texts and answer comprehension questions
interpret meaning based on the texts.
1.2.5 To read the text on the post card and answer comprehension
questions, interpret meaning based on a reading text and write a scramble sentences.
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1.3 การวางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อเปนการคาดคะเนลวงหนาวาเมื่อใชแบบฝก
จะทําอะไรบางตามลําดับกอนหลังโดย
1.3.1 กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.3.2 กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง โดยใชแบบทดสอบประเมินทักษะการอานภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีตอแบบฝก
1.4 เลือกและผลิตสื่อการเรียนจากสื่อเอกสารจริงประเภทตาง ๆ ตามที่กําหนดไว
ในตารางกําหนดเนื้อหาในการอาน ( Table of Reading Comprehension Instructional Package
Specification )
ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาที่ประกอบดวยชื่อเรื่อง จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการ
สอนและการวัดผลประเมินผล
Unit

Strand
and
Standard
1.Wat
1.1
Chaichumpol
1.3
chanasong
1.2.1
kram
3.1

Objective

Language/
Components

Activities

Evaluation

-To be able to read
and understand the
questions
- To be able to
interpret meaning
based on the reading
text.
-To be able to fill the
words into the
blanks of a story.
-To be able to write
easy dialogues.

Functions
-Answering the
questions based
on reading skills
-Writing words
into the blanks
-Transferring
information
from printed
materials to
the table.
- Writing the
conversation.
Structure
-Past Tense

Warm up
-Games
,songs
Pre-reading
Brainstormin
g to tell 2-3
things about
Wat Tai that
they know.
and present.
-Write 13
districts of
Kanchanaburi
.
-Skim for
main idea
-Scan for
details

Reading
-6 questions of
multiple choices
to show their
comprehension
Writing
-Fill words in
the blanks.
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ตารางที่ 5 (ตอ)
Unit

2. The
JEATH War
Museum

Strand
and
Standard

Objective

Language/
Components

Activities

While
reading
-Find the
meaning of
vocabulary
- Past Tense
Language
Function
-Postreading
Sentences
completion
-Mapping
about Wat
Tai.
1.1,1.2, -To be able to read Functions
Pre-reading
1.3,1.2.2 and understand the -Answering the - Hang man
questions.
questions based game
-To be able to
on reading
-Find the
interpret meaning
skills.
meaning of
based on the reading -Transferring
the
texts.
Information
vocabulary.
-To be able to
from printed
-List the
write brochures.
materials to the name of 6
table.
countries in
-Writing
the text
brochures to
-Matching
invite tourists to the

Evaluation

Reading
- 6 questions of
multiple choices
-Writing a
brochure of
museum.
-Mapping ‘The
JEATH War
Museum’
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ตารางที่ 5(ตอ)
Unit

Strand
and
Standard

3. The
1.1
Kanchanaburi 1.2
War
1.3
Cemetery

Objective

Language/
Components

Activities

visit the JEATH flag .
War Museum. -Skim for
main
idea.
-To be able to read Functions
Pre-reading
and understand the -Answering the -20
questions.
questions based Questions
-To be able to
on reading
-Guess the
interpret meaning
skills.
meaning
based on the reading -Transferring
with the
texts.
information
words.
-To be able to write from printed
-What do
a letter about the
materials to the you know
cemetery.
table.
“cemetery”
-Making the
-Skim main
map of how to idea.
get to the
-Scan
cemetery.
details.
-Writing
a While
moral.
reading
Structure Past -Do
tense ,Pronoun extensive
and intensive
reading
exercise.

Evaluation

Reading
-6 questions of
multiple choices
Writing
-a moral from
a burial.
- Writing how to
go to the cemetery
using the map.
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ตารางที่ 5 (ตอ)
Unit

Strand
and
Standard

4. The Bridge 1.1
over The
1.2
River Kwae 1.3
1.2.4

Objective

-To be able to read
the factual text and
answer the
questions.
-To be able to
interpret meaning
based on the
reading text.
- To able to write
active and passive
sentences.

Language/
Components

Function
-Answering the
questions based
on
reading
skills.
-Transferring
information
from printed
materials to the
table.
Structure
-Active/passive
form

Activities

-Underline
the past
verb from
and
pronoun.
Post
reading
-Transfer
information
-Write a
moral.
-Identify
meaning in
the text.
Pre-reading
-Guessing
the pictures.
-Racing to
find
meaning of
the words
from
dictionary.
-Skim for
main idea.
Scan for
details
-Identify
meaning of

Evaluation

Reading
6 questions of
multiple choices.
Writing
Writing a short
paragraph under
the pictures.
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ตารางที่ 5 (ตอ)
Unit

Strand and
Standard

Objective

Language/
Components

Activities

Evaluation

the text.
While-reading
-Work in pairs to
practice the
conversation
-Underline the name
of the countries.
-Interpret meaning
from active/passive
sentences.
Post reading
-Transfer
information.
-Identify meaning in
context.
-Drawing the
picture of the
bridge and describes
it.

Reading
6 questions of
multiple choices.
Writing
-Writing a short
paragraph under the
pictures.
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ตารางที่ 5 (ตอ)
Unit
Strand
Objective
and
Standard
5. The Old 1.1
-To be able to
City Gate 1.3
read and
1.2.5
understand the
questions and
interpret
meaning based
on the reading
text.
-To be able to
write a post
cards and send
to your friends.

Language/
Components

Activities

Evaluation

Function
-Asking the
questions
based
on reading
skills.
-Transferring
information
from printed
materials on
the table.
-Writing a
post card.
Structure
- Past form

Pre-reading
-Guess the
meaning of
words.
-Scramble the
sentences.
-Skim for
main idea.
-Scan for
details
While reading
-Find the
present/ past
verb form in
the text.
-Do extensive
and intensive
reading
exercise.
Post-reading
-Transfer
Information
-Identify
meaning of
the text.

Reading
-6 questions of
multiple
choices
Writing
-Writing a
short text and
send to their
friends by
mail.
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ตารางที่ 5 (ตอ)
Unit
Strand
and
Standard

Objective

Language/
Components

Activities

Evaluation

-Writing the
Short text and
send to your
friends by
mail.
5. แบบฝกที่สรางขึ้น ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คูมือครู( คําชี้แจง บทบาทครู
แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินพฤติกรรม) คูมือนักเรียน (คําชี้แจง เนื้อเรื่องยอ ใบงาน
ใบความรู แบบทดสอบ) แผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน
เอกสารประกอบการสอน แบบฝกตาง ๆ การวัดและการประเมินผล ใชวิธีการ ครูสังเกตการทํา
กิจกรรมระหวางเรียน เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข จากนั้นนักเรียนประเมินผล
ตนเองจากการทําแบบทดสอบ นําแบบฝกการอานและการเขียนภาษาอังกฤษฉบับรางที่สรางขึ้น
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งผูเชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ทานพิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน ตามเกณฑ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 177)
ใหคาเทากับ +1 เมื่อแนใจวาแบบฝก/แผนการจัดการเรียนรู นั้นมีผลการเรียนรูที่
คาดหวังสอดคลอง
ใหคาเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาแบบฝก/แผนการจัดการเรียนรูนั้นมีผลการเรียนรูที่
คาดหวังความสอดคลองหรือไม
ใหคาเทากับ -1 เมื่อไมแนใจวาแบบฝก/แผนการจัดการเรียนรูนั้นผลการเรียนรูที่
คาดหวังไมมีสอดคลองและพิจารณาความสอดคลองจากคาเฉลี่ยความคิดเห็น ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จึง
จะถือวา แบบฝกมีความเที่ยงตรงในเนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบฝกเทากับ
1.00 (รายละเอียด ดังตารางที่ 26 ภาคผนวก ค หนา 248)
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6. นําแบบฝกที่ปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ไปหาประสิทธิภาพ E1 / E2 ซึ่งการทดสอบหาประสิทธิภาพ โดยทําการทดลองใชกับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 โรงเรี ย นอนุ บ าลวั ด ไชยชุ ม พลชนะสงคราม อํ า เภอเมื อ งกาญจนบุ รี
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
6.1 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) นําชุดฝกไปใชกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ซึ่งมีระดับความรูแตกตางกัน คือ เกง 1 คน ปานกลาง 1 คน และออน 1 คน รวม 3 คน เพื่อดูความ
เหมาะสมของเนื้อหา ความยากงายของภาษา นําไปหาประสิทธิภาพ เทากับ 63.02 / 66.06 ไดสูง
กว า เกณฑ 60 / 60 กํ า หนดไว และดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขด า นเนื้ อ หาสาระและภาษาให
เหมาะสมยิ่งขึ้น
6.2 แบบกลุมยอย ( Small Group Tryout) นําแบบฝกที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ที่มีความรูแตกตางกัน คือ ออน 3 คน ปานกลาง 3 คนและ
เกง 3 คน รวม 9คน นําผลที่ไดจากการคํานวณไปหาประสิทธิภาพ เทากับ 71.11 / 74.54 ไดสูงกวา
เกณฑ 70/70 ที่กําหนดไว แลวนําไปปรับปรุงแกไขดานเนื้อหาสาระและภาษาใหเขาใจงายขึ้น
กอนนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริง โดยมีการคํานวณคาสถิติ ดังนี้
สถิติการวิเคราะหขอมูล (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2540 : 101-102)
สูตรที่ 1

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)

E1 =
เมื่อ E1

∑X
N × 100
A

คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
∑ X คือ คะแนนรวมของคะแนนอบหลังเรียนในแตละแผนการจัดการเรียนรู
A คือ คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียนในแตละแผนการจัดการเรียนรู
N คือ จํานวนผูเรียน
ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2)
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∑X
N × 100
E1 =
B
เมื่อ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลผลิต
∑ y คือ คะแนนรวมของคะแนนสอบหลังเรียน
B คือ คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน
N คือ จํานวนผูเรียน

การคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝก โดยใชสูตรที่กลาวมาขางตน หาไดจาก
การนําคะแนนแบบฝกหั ดหรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมการเรียนในแตละหนว ย และ
คะแนนสอบหลังเรียน คํานวณดวยการหาคา E 1/ E 2 เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว คือ
75/75
นําคาประสิทธิภาพที่คํานวณไดมาเทียบเกณฑ ดังนี้
สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเกิน 2.5% ขึ้น
ไป
เทากับเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝก เทากับหรือ สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวแตไม
เกิน2.5 %
ต่ํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมต่ํากวา 2.5
% ถือวามีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับได
7. นําผลที่ไดจากการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไข เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณที่สุดกอนนําไปทดลองใชจริง
ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู
1. ศึกษาสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษชวง
ชั้นที่ 3 เรื่องแหลงเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่น
2. วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายภาค ที่สอดคลองกับสาระ
และมาตรฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษชวงชั้นที่ 3 ( ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ) เกี่ยวกับขอมูลเมือง
กาญจนบุรี เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู กําหนดเวลาเรียนใหเหมาะสมกับเนื้อหา
และสอดคลองกับหลักสูตรของสถานศึกษา
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3. ศึกษาแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) ซึ่งมี
ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ 1) ขั้นกอนเรียน (Warm up) 2) ขั้นนําเสนอเนื้อหา
(Presentation) 3) ขั้นฝกปฏิบัติ (Practice) 4) ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production)
4. กําหนดสาระการเรียนรูเพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรูที่เกี่ยวทองถิ่นเมือง
กาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ได 5 แบบฝก ดังนี้ 1) Wat Chaichumpol
chanasongkram 2) The JEATH War Museum 3) The Kanchanaburi War Cemetery
4) The Bridge Over The River Kwae 5) The Old City Gate
5. สร า งแผนการจั ด การเรี ย นรู ทั้ ง หมด 5 แผนตามสาระการเรี ย นรู โดยแผนมี
รายละเอี ย ด ดั ง นี้ หั ว ข อ เรื่ อ ง สาระสํ า คั ญ ผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง สาระการเรี ย นรู
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล แบบประเมินการเขียน
และพฤติกรรม
6.นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น ใหอาจารยที่ควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอง ทางดานเนื้อหา ภาษาและกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
7. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ควบคุมและผูเชี่ยวชาญ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานระหวางเรียน และปรับปรุงคําศัพท คําสั่งในกิจกรรมให
เหมาะสมยิ่งขึ้น
8. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู ไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ
1.00 (รายละเอียด ดังตารางที่ 25 ภาคผนวก ค หนา 243 )
จากขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู ที่ผูวิจัยกําหนดเนื้อหาในการสอน มี 5 เรื่อง
ซึ่งเปนเรื่องที่อยูในชุมชนใกลตัวนักเรียน และควรเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสถานที่
นั้นไดแก 1) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (Wat Chaichumpol chanasongkram) 2) พิพิธภัณฑอักษะ
สงครามโลกครั้งที่ 2 (The JEATH War Museum) 3) สุสานสหประชาชาติ(The Kanchanaburi
War Cemetery) 4) สะพานขามแมน้ําแคว (The Bridge over the River Kwae) 5) ประตูเมือง
(The Old City Gate) โดยแตละเรื่องใชเวลาในการสอนเรื่องละ 4 ชั่วโมง ใชเวลาในการทดลอง
สอน 5 สัปดาห สัปดาห ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง นอกจากนี้ในการติดตามผล
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การประเมินตามสภาพจริง พานักเรียนเปนศึกษาตามสถานที่จริงและฝกการสื่อสารกับนักทองเทีย่ ว
โดยการสัมภาษณเก็บขอมูลและสรุปผลการสื่อสารในหองเรียน
2. เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพ ไดแกแบบประเมินความสอดคลองของ
สวนประกอบของแบบฝก โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 3 ทานและผูเชี่ยวชาญจํานวน
3 ทาน พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของสวนประกอบของชุดแบบฝก พรอมทั้ง
ขอเสนอแนะ แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ( Index of item Objective Congruence )
เปนลําดับตอไป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยตองคํานึงเครื่องมือที่สรางขึ้นพรอมทั้งแบบฝกให
ผูเชี่ ยวชาญทั้ ง 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบฝก กําหนดระยะเวลาประมาณ 1
สัปดาห แลวจึงเก็บรวบรวมแบบตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูลเปนลําดับ
ตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจยั ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
4.1 นําแบบประเมินที่ผูเชี่ยวชาญตอบมาตรวจใหคะแนน โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนนดังนี้ ( มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 177)
+1 เมื่อผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยแนใจวาองคประกอบของแบบฝก
มีความสอดคลองกัน
0 เมื่อผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยไมแนใจวาองคประกอบของแบบฝก
มีความสอดคลองกัน
- 1 เมื่อผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยแนใจวาองคประกอบของแบบฝก
มีความสอดคลองกัน
4.2 นําผลจากการใหคะแนนมาทําการวิเคราะห เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง
ของสวนประกอบของแบบฝก โดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC )
4.3 นําคาดัชนีความสอดคลองที่คํานวณไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ ซึ่งมีเกณฑใน
การพิจารณา ดังนี้ ( มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 177)
4.3.1 คาเฉลี่ยหรือมากกวา เทากับ 0.50 หมายถึง องคประกอบของ แบบฝก
ทักษะมีความสอดคลองกับจุดประสงค และเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียนสามารถนํามาสราง
แบบฝกได
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4.3.2 คาเฉลี่ยนอยกวา 0.50 หมายถึง องคประกอบของแบบฝกไมมี ความ
สอดคลองกับจุดประสงค และไมเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียนตองทําการปรับปรุงแกไ ข
โดยพิจารณาขอเสนอแนะและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ตารางที่ 6 สรุปการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 การสรางและพัฒนาหาประสิทธิภาพของ
แบบฝกทักษะ
วัตถุประสงค
วิธีการ
กลุมเปาหมาย
เครื่ อ งมื อ /การวิ เ คราะห
ขอมูล
1. เพื่อพัฒนาแบบ สรางแบบฝกทักษะ แบบฝกทักษะ
แบบฝกทักษะ
ฝกทักษะ
อาจารย ที่ ป รึ ก ษา แบบประเมินแบบฝกทักษะ
2. เพื่อตรวจสอบ ประเมินแบบฝก
และ
/ การวิเคราะหเนื้อหา
คุณภาพของแบบ ทักษะ
ผูเชี่ยวชาญ
( Content Analysis )และหา
ฝก
คาดัชนีความสอดคลอง IOC
ทักษะ
แบบฝกทักษะ/ วิเคราะหหา
1.นําแบบฝกที่
นักเรียนชั้น
3.เพื่อหา
ประสิทธิภาพของ สรางขึ้นไปทดลอง มัธยมศึกษาปที่ 3 คารอยละ ( % ) ของคะแนน
ใชกับนักเรียนเปน โรงเรียนอนุบาลวัด เฉลี่ยของ E1/ E 2
แบบฝกทักษะ
รายบุคคล
ไชยชุมพลชนะ
( Individual Tryout สงคราม อําเภอ
) หาคา E 1/ E 2
เมืองสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
( 60 / 60 ) แลว
การศึกษา
ปรับปรุงแกไข
กาญจนบุรีเขต 1 ที่
มีผลการเรียนเกง
ปานกลาง และออน
จํานวน 1:1:1( รวม
3 คน )
4. เพื่อปรับปรุง
ปรับปรุงแกไขแบบ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา แบบฝ ก ทั ก ษะ/วิ เ คราะห
แกไขแบบฝกทักษะ ฝก
แ ล ะ ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ เนื้อหา
ทักษะ
อยางละ 3 ทาน
(Content Analysis)

122
ขั้นที่ 3 การวิจัย ( Research ) : การทดลองใชแบบฝกทักษะการอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการ สื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ทดลองใช แ บบฝ ก ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ประชากร ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 โรงเรี ย นอนุ บ าลวั ด ไชยชุ ม พล
ชนะสงครามหอง 3/1 – 3/3 จํานวน 92 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม อําเภอเมืองสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ที่กําลังเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 30 คน
แบบแผนการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยเปนไปอยางสมบูรณ ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการวิจัยในครั้งนี้โดยใช
แบบ Pre Experimental Design กลุมเดียวสอบกอนเรียนและหลังเรียน One Group Pre test – Post
test Design (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 144 ) ดังนี้
สอบกอน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย
T1
หมายถึงการทดสอบกอนเรียนดวยแบบฝกทักษะ
X
หมายถึงการเรียนดวยแบบฝกทักษะ
T2
หมายถึงการทดสอบหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก แบบฝ ก เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ า นและการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จํานวน 1 ชุด
ลั ก ษณะการใช แ บบฝ ก เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
การสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีแนว
ทางการใชดังนี้
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1. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
2. ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามคูมือนักเรียน
3. ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะ
ขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง
ผู วิ จั ย ได นํ า แบบฝ ก ทั ก ษะที่ ส ร า งขึ้ น ไปใช กั บ กลุ ม ตั ว อย า งคื อ นั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อําเภอเมือง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จํานวน 30 คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2549 โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. นํ า หนั งสื อ จากบั ณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลั ย ศิ ลปากร ขออนุญ าตผู บริห ารของ
โรงเรีย นอนุบาลวั ด ไชยชุ ม พลชนะสงคราม อํ า เภอเมือง สั งกัด สํ านัก งานเขตพื้ น ที่การศึก ษา
กาญจนบุรี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการดําเนินการทดลองใชแบบฝกทักษะที่สรางขึ้น
2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชแบบฝกทักษะที่สรางขึ้นดวยตนเองทุกขั้นตอน โดย
ปฏิบัติดังนี้
2.1 แบงกลุมนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5 คน โดยในแตละกลุมจะประกอบไปดวย
นักเรียนที่ไดรับคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผานมา ในระดับสูง ปาน
กลาง และต่ํา ในอัตราสวน 1: 2: 2
2.2 ชี้แจงเกี่ยวกับการใชแบบฝกทักษะใหนักเรียนทราบ และนักเรียนสามารถ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตามแบบฝ ก ทั ก ษะได อ ย า งถู ก ต อ ง เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ า นและการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหสูงขึ้น
2.3 นําแบบทดสอบทักษะการอานและการเขีย นภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่อสาร
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบบปรนัยจํานวน 30 ขอ เวลา 50 นาที เพื่อทดสอบกอนเรียน
2.4 ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง โดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ที่เปนกลุมทดลอง โดยใชเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห จํานวน 20 ชั่วโมง
ทํ า การสอนสั ป ดาห ล ะ 4 ชั่ ว โมง ของภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2549 โดยมี ลํ า ดั บ ขั้ น ตอน
การทดลองดังนี้
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2.5 ขั้นเตรียม
2.5.1 เตรียมตัวผูสอน ผูสอนจะตองศึกษาคูมือครู
2.5.2 เตรียมเครื่องมือที่ใชในการทดสอบทักษะการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผูเรียนทั้งกอนเรียนและหลังเรียน
2.5.3 เตรียมสื่อการเรียนไดรับการตรวจสอบวามีประสิทธิภาพแลว ใสไวใน
แบบฝกทดสอบทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กอนเรียน
2.5.4 ทดสอบทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษกอนเรียน โดยการ
แบ ง นั ก เรี ย นออกเป น กลุ ม กลุ ม ละ 5 คน โดยมี นั ก เรี ย นเก ง ปานกลาง อ อ น อยู ค ละกั น ใน
แตละกลุม
3. ขั้นสอน ผูวิจัยไดประยุกตขั้นตอนการสอนของแตละบทที่วิเคราะหไดจากแนวการ
จัดการสอนของ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2536 :178 – 179 ) วิสาข จัติวัตร (2543 : 52-57) และดักกลาส
บราวน ( Douglas Brown 1980 : 16) ดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมกอนการอาน ( Pre – reading ) ในขั้นตอนนี้เปนการสราง ความสนใจ
และเปนการปูพื้นฐานความรูในเรื่องที่อาน เชน แจงจุดประสงค ความรูคําศัพทเกาและคําศัพท
ใหมใหคาดคะเนจากเรื่องที่อาน ใหเดาความหมายคําศัพทจากบริบท ซึ่งสามารถดูจากประโยค
ข า งเคี ย ง ดู จ ากรูปภาพ ฝ ก ทํ า กิจ กรรมเพื่อ การสื่ อสารด ว ยการฝ ก สนทนาทํ า งานเป น คู กลุ ม
อภิปรายและนําเสนองานหนาหองเรียน เปนตน
3.2 ขั้นการอาน ( While – reading ) ในขั้นตอนนี้เปนการทําความเขาใจโครงสราง
และเนื้อความในเรื่องที่อาน เชน การใหลําดับเรื่องโดยตัดเรื่องออกเปนสวน ๆ ใหผูเรียนในกลุม
ลําดับขอความ ( Scramble Sentences) เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเรื่อง
( Mapping) เติมคําหรือขอความลงในชองวางของเนื้อเรื่องและเลาเรื่องโดยสรุป การคาดเดาคํา
ชนิดของคําจากบริบท และคํากริยาในเหตุการณตาง ๆ หาใจความสําคัญของเรื่อง ศึกษาไวยากรณ
ที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่อง เปนตน
3.3 ขั้นหลังการอาน ( Post – reading ) ในขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบความเขาใจ
ของผูเรียน กิจกรรมที่ทําอาจเปนการถายโอนสูทักษะอื่น ๆ เชน ใหแสดงบทบาทสมมุติ เขียน
แผนผังความคิด ฝกการใชภาษาจากขั้นการอานเพื่อใหนักเรียนสามารถเขียนเรื่องหรือ เขียน
โตตอบ โดยใหฝกการเขียนรวมกันในชั้นเรียน นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นรวมกันไดและ
แลก อานงานของกันและกัน
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3.4 ขั้นประเมินผล (Evaluation)
ผูสอนสรุปบทเรียนอีกครั้ง โดยผูสอนอาจ
บรรยายประกอบสื่อ หรือใหนักเรียนทํากิจกรรมเพิ่มเติม นักเรียนทําแบบทดสอบทักษะการอาน
จากเรื่องที่อานแตละเรื่องเปนปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 6 ขอ ซึ่งเปนชุดเดียวกันกับแบบทดสอบ
กอนเรียนหลังจากนั้นใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แบบฝกทักษะ
4. นําผลการสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงและหาคาประสิทธิภาพ
ของแบบฝก E 1/ E 2 ตามเกณฑ 75 / 75
จากขั้นตอนการทดลองใชแบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น และไดนําไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยางที่เลือกไว สามารถสรุปเปนขั้นตอนดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชของแบบฝกทักษะ
วัตถุประสงค
-เพื่อทดลองใช
แบบฝกทักษะ
การอานและ
การเขียน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
โดยใชขอมูล
ทองถิ่นเมือง
กาญจนบุรี
สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือ/การ
วิเคราะหขอมูล
-แบบฝกทักษะ
นักเรียนชั้น
-ทดสอบกอนเรียน
ภาษาอังกฤษการ
มัธยมศึกษาปที่ 3
(Pre test)
โรงเรียนอนุบาลวัด อานและการเขียน
-ดําเนินการทดลองใช
โดยใชขอมูลทองถิ่น
ไชยชุมพลชนะ
แบบฝกทักษะ
-ขั้นเตรียมกอนการอาน สงคราม จํานวน 30 เมืองกาญจนบุรี
สําหรับชั้น
คน
-ขั้นการอาน
มัธยมศึกษาปที่ 3
-ขั้นหลังการอาน
-วิเคราะหขอมูลโดย
-ประเมินผล
หาคาเฉลี่ย ( X )
-ทดสอบหลังเรียน
(Post test)
ของคา E 1/ E 2
-หาคาประสิทธิภาพของ
และวิเคราะหเนื้อหา
แบบฝกทักษะ
( Content Analysis )
แลวนําเสนอแบบ
พรรณนาความ
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ขั้นที่ 4 การพัฒนา ( Development ) : การประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝกทักษะ
วัตถุประสงค เพื่อนําผลการประเมินแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของแบบฝกทักษะ เพื่อสามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินการ ผูวิจัยดําเนินการประเมินแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอาน และ
การเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารโดยใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น เมื อ งกาญจนบุ รี สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประเมินทักษะการอานและการเขียนของนักเรียน ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 นําแบบทดสอบทักษะการอานและการเขียนของนักเรียน เปนขอสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว จํานวน 30 ขอ ทดลองใชกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อําเภอเมือง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน

1.Wat Chaichumpul
chanasongkram
2.TheJEATH
War Museum
3.The
Kanchanaburi War
Cemetery
4.The Bridge over
the River Kwae
5.TheOldCityGate
Total

ขอที่ 5

ขอที่ 4

ขอที่ 3

ขอที่ 2

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ขอที่ 1

สาระที่ 1 มาตรฐาน
ต1.1 ,1.2, 1.3
หนวยการเรียนรู

ความรู
ความจํา

พฤติกรรมที่ตองการวัด
ความ
การ
การ
เขาใจ วิเคราะห นําไปใช

รวม

ตารางที่ 8 ตารางวิเคราะหแบบทดสอบ

3 3 3 3 3

2

1

1

2

6

3 3 3 3 3

2

1

1

2

6

3 3 3 3 3

2

1

1

2

6

3 3 3 3 3

2

1

1

2

6

3 3 3 3 3
3 3 3 3 3

2
10

1
5

1
5

2
10

6
30
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2. นําคําตอบของนักเรียนทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การวิจัย
3. เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นของนั ก เรี ย น จากการทดสอบก อ น
ทําการศึกษา ( Pre- test ) และทดสอบหลังดําเนินการศึกษา ( Post- test )
4. เกณฑการใหคะแนน ใชเกณฑดังนี้
ให 1 คะแนน เมื่อตอบถูก
ให 0 คะแนน เมื่อตอบผิด หรือไมตอบ
5. นําคะแนนแตละแบบฝกมาหาคา ( X ) และ S.D. โดยใชเกณฑคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 1.00 – 4.99 คะแนน มีความสามารถในระดับ ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย
5.00 -7.99 คะแนน มีความสามารถในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
8.00 -11.00 คะแนน มีความสามารถในระดับ สูง
เครื่องมือที่ใชในการประเมินทักษะการอานและการเขียนของนักเรียน
เครื่องมือที่ใชในการประเมินทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนในครั้งนี้ เปน
ขอสอบแบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนนและขอสอบอัตนัย
จํานวน 5 ขอ 25 คะแนน รวมคะแนนทั้งสิ้น 55 คะแนนใชเวลาทดสอบแบบฝกละ 50 นาที
ขอสอบมีลักษณะเปนการเติมคําในบทสนทนา การเขียนโปรชัวรเชิญชวนนักเที่ยวมาเที่ยวสถานที่
สําคัญ เขียนเรื่องยอ เขียนจดหมายสั้น ๆ เลาเกี่ยวกับสถานที่นักเรียนไปทัศนศึกษา เขียนคําอาลัย
หน า หลุ ม ศพในสุ ส าน ซึ่ ง เนื้ อ หาตรงตามผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง รายภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เปนขอสอบวัดพฤติกรรมที่แสดงวา
นักเรียนสามารถตีความและแสดงความคิดเห็น เรียงลําดับความหรือเหตุการณ ยอสรุปเรื่องสิ่งที่
อานแลวถายโอนเปนขอความที่ใชถอยคําของตนเองหรือลักษณะอื่น อีกทั้งหาจุดประสงคของ
ผูเขียน ( main purpose ) หาใจความหลัก ( topic ) หาใจความสําคัญ ( main idea ) หาขอความ
สนับสนุนใจความหลัก ( supporting ) ขอความที่กลาวเปนนัย ( inference ) จากสื่อเอกสารจริง
ที่สอดคลองกับตารางกําหนดเนื้อหาในการอานการสรางแบบทดสอบทักษะการอานและการเขียน
ของนักเรียน
การสรางแบบทดสอบทักษะการอานและการเขียนของนักเรียน ผูวิจัยดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้
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1. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะการอานและการเขียน
ของหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544 และวิ เ คราะห ข อบข า ยเนื้ อ หาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ไดแก ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู และการวัดผล
ประเมินผล
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางขอสอบประเมินทักษะการอาน
และการเขียนของนักเรียน
3. สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ ใหครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ตั้งไว
คือ นักเรียนสามารถตีความและแสดงความคิดเห็น เรียงลําดับความหรือเหตุการณ ยอสรุปเรื่องที่
อานแลวถายโอนเปนขอความที่ใชถอยคําของตนเองหรือลักษณะอื่นรวมถึงการหา จุดประสงคของ
ผูเขียน หาใจความหลัก หาใจความสําคัญ หาขอความสนับสนุนใจความหลัก ขอความที่กลาว
เปนนัย จากสือ่ เอกสารจริงที่สอดคลองกับตารางกําหนดเนื้อหาในการอานและการเขียน
4. สรางแบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน จํานวน 2 ฉบับ ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบ
คูขนาน โดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบปรนัย จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยตอบ
ถูก ได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน ใชเวลา 50 นาที
ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 5 ขอ คะแนนเต็ม 25 คะแนน โดยขอที่ 1
เติมคําบทสนทนา ขอที่ 2 เติมขอความใหประโยคสมบูรณ ขอ 3 จับคูขอความที่สัมพันธกัน ขอ 4
เขียนสรุปเรื่อง
ขอ 1. เติมคําในบทสนทนา จํานวน 5 ขอ คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีเกณฑการ
ใหคะแนนเมื่อเติมคําตอบถูกตอง ได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน
ขอ 2. เติมขอความใหเปนประโยคที่สมบูรณ จํานวน 5 ขอ คะแนนเต็ม 10
คะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
นักเรียนสามารถเขียนสื่อความหมายไดถูกตองตามหลักไวยากรณ ได 1
คะแนน
นักเรียนไมสามารถเขียนสื่อความหมายไดถูกตองตามหลักไวยากรณ ได 0
คะแนน
ขอ 3. จับคูขอความใหสัมพันธกัน จํานวน 5 ขอ คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมี
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้
นักเรียนสามารถจับคูขอความไดถูกตอง ได 1 คะแนน
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นักเรียนไมสามารถจับคูขอความไดถูกตอง ได 1 คะแนน
ขอ 4. เขียนสรุปเรื่อง จํานวน 1 ขอ คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีเกณฑการให
คะแนน ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง
1 คะแนน ตั้งชื่อเรื่องสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง กระชับ นาสนใจ
0 คะแนน ตั้งชื่อเรื่องสื่อความไดไมเหมาะสมกับเรื่อง ไมกระชับ ไม
นาสนใจ
2. เนื้อหา
3 คะแนน เนือ้ หามีใจความหลักครบสมบูรณ สอดคลองกับเรื่อง
2 คะแนน เนือ้ หามีใจความหลักไมครบสมบูรณ แตสอดคลองกับเรื่อง
1 คะแนน เนือ้ หาขาดใจความหลักของเรื่อง แตสอดคลองกับเรื่อง
3. การสรุป
1 คะแนน เขียนสรุปประเด็นสําคัญจากเรื่องไดถูกตองสมบูรณ
0 คะแนน เขียนสรุปประเด็นสําคัญจากเรื่องไดไมชัดเจน
5. นําแบบทดสอบทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Analysis ) โดยพิจารณาความ
สอดคลองรายขอของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
มาหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 (รายละเอียดดังตาราง
ที่ 25 ภาคผนวก ค หนา 247)
6. นําแบบทดสอบไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ แลวจึงนําแบบทดสอบที่ผานการปรับปรุงแลวไปใชทดลองใช
7. นํา แบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียน ( Try out ) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 ที่ไมใชกลุมตัวอยางซึ่งมีลักษณะและสภาพแวดลอมคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
คําตอบที่ไดมาวิเคราะหเพื่อคัดเลือกขอสอบคาอํานาจจําแนก ( r ) ที่มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และ
ความยากงายของขอสอบ ( p ) ที่มีคาอยูระหวาง 0.20 – 0.80 ในชุดที่ 1 จํานวน 30 ขอ เพื่อใชเปน
แบบทดสอบทั ก ษะการอา นและการเขีย นของนัก เรีย นก อนเรี ย นดว ยแบบฝก และในชุ ด ที่ 2
จํานวน 30 ขอ เพื่อใชเปนแบบสอบทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนหลังเรียนดวยแบบ
ฝก โดยหาคาความเชื่อมั่นใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดคาความเชื่อมั่นในแบบฝกทักษะ
กอนเรียน ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.77 คาความยาก-งาย(p) เทากับ0.48 คาอํานาจจําแนก (r)
เทากับ 0.35 แบบฝกทักษะหลังเรียนไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.74 คาความยาก –งาย(p) 0.56
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และคาอํานาจจําแนก (r) เทากับ 0.29 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
ขอสอบอัตนัยมาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดคาความเชื่อมั่น
แบบทดสอบอัตนัยกอนเรียน Alpha = .7159 และหลังเรียน Alpha = .7887 (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 30, 31 ภาคผนวก ง หนา 254-255)
8. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่หาความเชื่อมั่นแลว นําไปทดสอบกอน
และหลังใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับความคิดเห็น ความสนใจ และทัศนคติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา
( Rating Scale ) โดยกําหนดชวงความคิดเปน 3 ระดับ คือ
ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยมาก
ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอย
การสร า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย น ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอน
ดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสารสิ่งพิมพที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลาย
ปดแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale )
2. กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการสร า งแบบสอบถาม โดยตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค เ กี่ ย วกั บ
การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก
3. ระบุเนื้อหาหรือประเด็นหลักที่จะถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคที่จะประเมิน
4. กําหนดประเภทของคําถามที่มีทั้งแบบปลายเปดและแบบปลายปด
5. สรา งแบบสอบถามจํ า นวน 1 ฉบับ ที่ ครอบคลุม ตามวัตถุ ป ระสงคที่ตั้ ง ไว โดย
แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ดานเนื้อหา สอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนการสอนดวยแบบฝก
ทักษะ ในดานเนื้อหา ดานกิจกรรมและดานคุณประโยชน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
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6. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก
ผูเชี่ยวชาญดานแบบฝกทักษะ 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ 2 ทาน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ( Content Validity ) ภาษาที่ใช และการประเมินผลที่ถูกตอง แลวนํามาหาคา
ดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ( IOC ) โดยคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (รายละเอียด
ดังตารางที่ 23 ภาคผนวก ค หนา 245)
7. นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และผู เชี่ยวชาญ แลว จึงนําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแลวไปใชทดลองใชเ พื่อสอบถาม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อําเภอเมือง สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยการดําเนินงานตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร โดยเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คน ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกขั้นตอน โดย
2.1 ใหนกั เรียนกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกทักษะ
2.2 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. ) ทดสอบ t – test Dependent และวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis ) คาระดับ
คะแนนตามแนวคิดของ เบสท
ชวงคะแนนเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.51 – 3.00 หมายถึง เห็นดวยมาก
ชวงคะแนนเฉลี่ย ( X ) เทากับ 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
ชวงคะแนนเฉลี่ย ( X ) เทากับ 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นดวยนอย
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ตารางที่ 9 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝก
ทักษะ
วัตถุประสงค

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือ/การวิเคราะห
ขอมูล
1.เพื่อเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบทักษะการ
นักเรียนระดับชั้น
1.แบบทดสอบทักษะการ
ทักษะการอานและการ อานและการเขียนของ
มัธยมศึกษาปที่ 3
อานและการเขียนของ
เขียนของนักเรียนกอน นักเรียนกอนและหลังการ โรงเรียนอนุบาลวัด
นักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2.นําคะแนนที่ไดจากการ
และหลังการใชแบบฝก ใชแบบฝกทักษะ
ไชยชุมพลชนะ
ตอบแบบทดสอบทักษะ
ทักษะ
สงคราม อําเภอเมือง
การอานและการเขียนของ
กาญจนบุรี สังกัด
นักเรียนกอนและหลังเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่
มาวิเคราะหขอมูลโดยใชคา
การศึกษากาญจนบุรี
จํ า นวน 30 คน กํ า ลั ง รอยละ
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ ของคะแนนเฉลี่ย( X )
2 ปการศึกษา 2549
และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D. )ทดสอบ t
– test Dependent
2 . เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม สอบถามความคิ ด เห็ น
คิดเห็นของนักเรียนที่มี ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การ
ตอแบบฝกทักษะ
เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ

3.เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแบบฝ ก แบบฝกทักษะ
แบบฝกทักษะ
ทักษะ

2.นําผลที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถามนํามา
วิเคราะหขอมูลโดยหา
คาเฉลี่ย( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D. )
ของขอมูลในแบบสอบถาม
ตอนที่1วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis )ใน
แบบสอบถามตอนที่2
วิเคราะหเนื้อหา
( Content Analysis )

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช
ขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล เปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชแบบฝกทักษะ
ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลและปรับปรุงแบบฝกทักษะ
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบงออกเปน 4 ตอน คือ 1) ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศัก ราช 2544 สาระวิชาภาษาอังกฤษ 2) ผลการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับแบบฝก ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิน่
เมืองกาญจนบุรี 3) ผลศึกษาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูของ
แบบฝก การวัดและประเมินผล 4) ผลการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ รูปแบบกิจกรรม การฝกอาน
และ เขียน จากครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1. ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ผลการวิเคราะห
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานพุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูภ าษาอังกฤษ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544 ในสาระภาษาต า งประเทศ
ภาษาอังกฤษเปนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานหนึ่งใน 8 กลุมที่กําหนดใหเปนองคความรูและ
กระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางาน
อย า งสร า งสรรค โดยการติ ด ตามข อ มู ล ข า วสารความเคลื่ อ นไหว และการเปลี่ ย นแปลงด า น
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เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมบุ ค คลในสั ง คมต อ งติ ด ต อ พบปะทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ เพิ่ ม ขึ้ น
ภาษาตางประเทศจึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจกันและกันและ
นําความรูมาประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพและสรางความสัมพันธอันดีระหวางชนชาติไทย
และชนชาติอื่นไดอยางเหมาะสม มีความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถถายทอด
ไปสูสังคมโลก ลักษณะการเรียนภาษาตางประเทศจะเปนการเรียนเพื่อใหสามารถใชภาษาเปน
เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ ผู อื่ น ได ต ามความต อ งการในสถานการณ ต า ง ๆ ทั้ ง ใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น และการงานอาชี พ โดยผู เ รี ย นจะต อ งมี ทั ก ษะในการใช ภ าษา ดั ง นั้ น ในการจั ด
การเรียนการสอนที่ดีผูเรียนตอง มีโอกาสฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุดทั้งในหองเรียนและ
นอกห อ งเรี ย น การจั ด กระบวน
การเรี ย น การสอนต อ งสอดคล อ งกั บ ธรรมชาติ แ ละ
ลักษณะเฉพาะภาษา มีการจัดกิจกรรม ใหหลากหลาย มีการฝกทักษะทางภาษาและกิจกรรมการ
ฝกผูเรียนใหรูวิธีเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวยอันจะนําไปสูการเปนผูเรียนที่พึ่งตนเองได และ
สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
ผลวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544 สาระการเรี ย น
ภาษาตางประเทศ พบวาวิชาภาษาอังกฤษถูกกําหนดใหสอนในทุกระดับชั้นโดยคาดหวังวาผูเรียน
เมื่ อ เรี ย นภาษาอั ง กฤษอย า งต อ เนื่ อ งตั้ ง แต ร ะดับ อนุ บ าลจนถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาจะเกิ ด เจตคติ ที่ ดี ต อ
ภาษาอั ง กฤษสามารถใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ ต า ง ๆ เพื่ อ เกิ ด ความรู
ความเขาใจ สามารถศึกษาตอไดในระดับสูงขึ้นและสามารถนําความรูไปสูการประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค งานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่น
เมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตรงกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3
สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 : เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความ
เรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ ประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางวิจารณญาณ
มาตรฐาน ต 1.2 : ทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการ
เรียนรูตลอดเวลา
มาตรฐาน ต 1.3 : เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล
ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรคมีประสิทธิภาพมีสุนทรียภาพ
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สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา และนําไป ใชไดอยางเหมาะสม
มาตรฐาน ต 2.2 : เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา
และวัฒนธรรมของเจาของภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ
สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1 : ภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงกับความรูกลุม
สาระ การเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน
สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก
มาตรฐาน ต 4.1 : สามารถใชภาษาตางประเทศ ตามสถานการณตางๆ
ทั้งในสถานศึกษาชุมชนและสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 : สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการ
เรียนรู การทํางาน การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ การอยูรวมกันในสังคม
สวนโครงรางรายวิชา สาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชวงชั้นที่ 3
จัดการสอนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมงตอสัปดาห รวมทั้ง ป 160 ชั่วโมง สวนผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีดังนี้
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 : เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความ
เรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. เขาใจ ภาษา ทาทาง น้ําเสียง ความรูสึกของผูพูดรวมทั้งเขาใจคําสั่ง
คําขอรอง คําแนะนํา คําอธิบาย ที่พบในสื่อจริง
2. อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอาน ออกเสียงและ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน
3. เขาใจและตีความสื่อที่ไมใชความเรียง (Non-text Information ) ใน
รูปแบบตางๆ โดยถายโอนเปนขอความที่ใชถอยคําของตนเอง
4. เขาใจตีความและแสดงความคิดเห็น ขอความ ขอมูลและขาวสารจาก
สื่อ สิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
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มาตรฐาน ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนขอมูล
ข าวสาร แสดงความรู สึ ก และความคิด เห็น โดยใชเ ทคโนโลยี แ ละการจั ด การที่เ หมาะสมเพื่ อ
การเรียนรูตลอดชีวิต
1. ใชภาษาตามมารยาทสังคม เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและ
สามารถดําเนินการสื่อสารอยางตอเนื่องโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรู ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
2. ใชภาษาแสดงความคิดเห็น แสดงความตองการของตน การเสนอความ
ชวยเหลือและการบริการผูอื่น และวางแผนในการเรียน โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลง
การเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
3. ใชภาษา เพื่อขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจําวันและสิ่ง
ที่ตนสนใจสรางองคความรูจากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝกทักษะ
4. ใชภาษา เพื่อแสดงความรูสึกของตนเกี่ย วกับ เรื่องราวตางๆใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งในอดีต ปจจุบันและอนาคต โดยการใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษา
และผลจากการ ฝกทักษะตางๆ
มาตรฐาน ต 1.3 : เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล
ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรคมีประสิทธิภาพมีสุนทรียภาพ
1. นําเสนอขอมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ และเหตุการณ
หรือเรื่องราวทั่วไป
2.นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประสบการณสวนตน หรือเหตุการณ
ตาง ๆ
3. นําเสนอความคิดเห็นที่มีตอประสบการณตางๆ ใน ทองถิ่นและสังคม
โลกอยางสรางสรรค
4. นําเสนอบทเพลง บทละครสั้น (skit) เหตุการณ บทกวี หรือขอมูลจาก
สื่อประเภทตางๆ ตามความสนใจดวยความสนุกสนาน
จากการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สรุปไดวา
กลุมสาระภาษาตางประเทศ มีจุดหมายสําคัญ คือ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ
ในการติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ ผู อื่ น และ สามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ในงานอาชี พ ของตน
นอกจากนี้ ยั ง ใช ภ าษาอั ง กฤษในการคั น คว า หาความรู ดั ง นั้ น ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย น
เปนกระบวนการสื่อสารที่สําคัญ เนื่องจากการอานและการเขียนมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต
ในป จ จุ บั น ดั ง นั้ น การนํ า แบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
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จึงสอดคลองกับแนวดําเนินการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย ตามความสนใจของผูเรียน ฝกปฏิบัติการใชภาษาทั้งในและนอกหองเรียน
ในสถานการณจริง มีการติดตามประเมินผลและแกไขขอบกพรองตลอดเวลา มีการวัดความรู
ทางภาษาทั้ ง ก อ นเรี ย นและกลั ง เรี ย นโดยประเมิ น ทั้ ง ภาคความรู แ ละปฏิ บั ติ จ ากข อ ทดสอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นระหวางเรียน แบบสัมภาษณ แบบสังเกต นอกจากนี้ยังประเมินเจตคติ
ทางการเรี ย นจากนั ก เรี ย น ผู ป กครอง ผู มี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาจากชุ ม ชน รวมถึ ง
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทยใหคงไวในตัวนักเรียนดวย ซึ่งสอดคลองกับ
หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามไดจั ดการศึกษาใหเ ปนที่ยอมรั บและ
ตามความตองการของชุมชน นักเรียนตองมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เน น ทั ก ษะการอ า น คิ ด วิ เ คราะห แ ละแก ปญ หาไดอ ย า งมี วิ จ ารณญาณ รวมถึ ง ควรมี คุณ ธรรม
จริยธรรม และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2. ผลการศึ ก ษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วของกั บ แบบฝก ทัก ษะ
การอา นและการเขี ย นภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่อ สารโดยใชข อ มูล ทอ งถิ่น เมือ งกาญจนบุ รี จาก
การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝก ทักษะการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพบวาการสอนภาษาเพื่ อการสื่อสารเปนการเรียนการสอนที่มุงเนน
ประสบการณทางภาษาในการสื่ อความหมายในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม การจัด
กิจกรรมเนนผูเรียนเปนศูนยกลางใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย ฝกใชภาษาในสถานการณจริง
โดยครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนมีความคิดสรางสรรคในการหากิจกรรม
ตาง ๆ มาใชในการเรียนการสอนดวยความสนุกสนาน
2.1 การพัฒนาทักษะการสื่อสารตองเนนทักษะทั้ง 4 คือ การฟง พูด อาน และ
เขียน ทักษะการฟงเปนทักษะที่นักเรียนมีสมาธิอยางมากเพื่อที่ฟงเรื่องราวตางๆ แลวสามารถเขาใจ
ในสิ่ งที่ ไ ด ฟง อยางถู ก ต อ งเพื่ อนํา ไปสูทั ก ษะอื่ น ๆ ส ว นทัก ษะการพูด เป น ทั ก ษะสํ าคั ญ มากใน
การสื่อสารเพราะตองใชในชีวิตประจําวัน การเรียน การทํางาน ผูที่ประสบความสําเร็จตองเปนผู
ที่มีประสิทธิภาพในการพูด นักเรียนควรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในหลาย ๆ ดาน สามารถ
วิเคราะหและปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น อีกทักษะที่สําคัญคือ ทักษะการอานซึ่งเปนเครื่องมือที่ทําให
ผูเรียน เกิดการเรียนรู โดยใชกระบวนการทางสติปญญาแปลความหมายนั้นออกมาเปนความคิด
โดยอาศัยประสบการณของผูอานโดยพิจารณาจนเกิดเปนความรูความเขาใจในที่สุด ทักษะสุดทาย
คื อ ทั ก ษะการเขี ย นเป น ทั ก ษะที่ ใ ช สื่ อ สารโดยการเขี ย นบ อ ย ๆ จากการนํ า สิ่ ง ที่ เ รี ย นรู ท าง
ภาษาศาสตรและสัมพันธกับทักษะการอาน ดังนั้นนักเรียนที่ประสบความสําเร็จในการอานมักมี
ผลสัมฤทธิ์ ใน การเขียนดีดวย ซึ่งสอดคลองกับ บันลือ พฤกษะวัน ( 2535 : 9) กลาวา ทักษะที่
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จําเปนที่สุด ในปจจุบัน คือทักษะการอานเพื่อเรียนรูสิ่งใหม ๆ และทักษะที่ควบคูกัน คือทักษะ
การเขียน เพื่อบันทึกสิ่งที่ไดอานเกิดเปนความรู นําความรูมาพัฒนาความกาวหนาในชีวิตของ
ตนเอง ทั้งในปจจุบันและในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมพร จารุนัฏ ( 2541 : 2 ,
อางถึงในดรุณี เรือนใจมั่น 2546 : 70) กลาววาการอานและการเขียนเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห การสังเคราะห ขณะที่อานและเขียนงานตองใชความคิดเปรียบเทียบและวิเคราะห
งานเพื่อสรางเปนองคความรู ดังนั้นทักษะการอานและการเขียนจึงเปนกระบวนการในการสื่อสาร
ที่สําคัญในการศึกษาตอในขั้นสูงและการนําไปใชในการดํารงชีวิตอีกดวย
2.2 สื่อประกอบการเรียนการสอน ควรเปนสิ่งที่เราความสนใจของนักเรียน เชน
บรรยากาศในห อ งเรี ย น สภาพแวดล อ มนอกห อ งเรี ย น สถานที่ สํ า คั ญ ใกล โ รงเรี ย น ชุ ม ชน
ที่นักเรียนเรียนรูไดดวยตนเองหรือครูพานักเรียนไปเรียนในสถานที่เหลานั้น สื่อการเรียนการสอน
จะเปนของจริงหรือครูทําขึ้นมาใชสอนประกอบบทเรียน สถานการณตาง ๆ
2.3 แบบฝ ก มี ผู ใ ห ค วามหมายของแบบฝ ก ไว ม ากมาย สรุ ป ได ว า แบบฝ ก
หมายถึง แบบฝก คูมือ หรือเครื่องมือทางการเรียนชิ้นหนึ่งใหกับนักเรียนใชควบคูไปกับการเรียน
โดยมีสาระสําคัญ แบบฝกหัด กิจกรรมตาง ๆ ใหนักเรียนไดเขียนตอบหรือฝกทําในระหวางเรียน
ซึ่งเปนสื่อการเรียนชนิดหนึ่งที่เพิ่มเติม แบบฝกควรมีรูปภาพหรือสิ่งที่นาสนใจพรอมคําแนะนําใน
การทํากิจกรรม
2.4 การจัดการเรียนรู ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู มีการเสริมแรงใหกับผูเรียนและ
เรียนรูไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของผูเรียน สงเสริมความกลาแสดงออก
ของนักเรียนในการสื่อสารทางภาษาดวย
2.5 การนําเนื้อเรื่องจากแหลงเรียนรูในทองถิ่นมาสอนนักเรียนจะทําใหนักเรียน
เกิดความรักและหวงแหนทองถิ่นของตนเอง
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวกับภูมิปญญา พบวา แผนการ
ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) มุงพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการ
พัฒนา สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรูพัฒนาสภาพแวดลอมของ
สังคม เพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 2549) มุ ง เน น ให เ กิ ด ความพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และความอยู ดี มี สุ ข ของคนไทย สร า งคุ ณ ค า ที่ ดี ใ น
สังคมไทย บนพื้นฐานของการอนุรักษวัฒนธรรมและความอยูดีมีสุขของคนไทย สรางคุณคาที่ดี
ในสังคมไทย บนพื้นฐานของการอนุรัก ษวัฒนธรรมเอกลักษณความเปนไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 7 ไดระบุ ไววา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกผัง
จิตสํานึกที่ถูกตอง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
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ภูมิป ญ ญาท องถิ่ น รวมทั้ ง ในมาตรา 8 และมาตรา 9 เปด โอกาสใหสัง คมมี สว นรว มในการจั ด
การศึกษา และการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา และจากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวกับภูมิปญญา พบวา ทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และความคิดเห็นทีดีตอเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นที่ผูวิจัยสรางขึ้น ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และความคิดเห็นที่ดีตอเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปญญา ที่ผูวิจัยสรางขึ้น รวมทั้งยังทําใหเกิด
ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและชุมชน โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษามากขึ้น
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝก ทักษะการอาน
และ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสรุปไดวาการสรางแบบฝกเปนเอกสารที่ทําใหนักเรียน
เกิดความสนใจ โดยคัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล มีการเสริมแรงฝกทักษะทั้ง 4 ดาน โดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลางและฝกทักษะ
ขบวน การคิด และนั กเรียนไดฝกปฏิบัติทั ก ษะเพื่อการสื่อสารจริง เพื่อเกิ ดความชํานาญ มี
ประสบการณ ทําใหผูเรียนมีวิสัยทัศนที่กวางไกล ติดตอสื่อสารกับตางชาติไดอยางมั่นใจและมีเจต
คติที่ดีตอการใชภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษานํามาประยุกตเขากับวัฒนธรรมของไทยได
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ แบบฝกที่ดีควรมีแบบฝกใหนักเรียนไดฝกทําตามขั้นตอนของกิจกรรม
มีคําสั่งที่ชัดเจนเขาใจงาย นอกจากนี้สิ่งที่ควรทํากอนนําแบบฝกที่สรางขึ้นไปใชควรมีการหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกกอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทดลองกับนักเรียนเปนรายบุคคล (Individual Tryout) มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
1. ทดสอบกอนเรียน
2. เรียนจากแบบฝกตามขั้นตอนการสอนจากแผนการจัดการเรียนรู
3. ทําแบบฝกหัดในบทเรียน
4. ทดสอบหลังเรียน
5. นําผลมาวิเคราะห หาคาประสิทธิภาพ มักกําหนดเกณฑหาคาประสิทธิภาพ
ไว E 1/ E 2 : 60/60
ขั้นที่ 2 นําผลหาคาประสิทธิภาพมาปรับแกไขแบบฝก แลวทดสอบกับนักเรียน
กลุมยอย (Small Group Tryout) นักเรียน 9 คน ที่ไมไดเรียนแบบฝกนี้มากอน ขั้นตอนการสอน
เหมือนกับขั้นตอนที่ 1 แลวหาคาประสิทธิ ภาพ ของกลุมยอยซึ่งสว นใหญกําหนดตามเกณฑที่
กําหนดไว คือ E 1/ E 2 : 70 / 70
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ขั้นที่ 3 ทดลองกับกลุมตัวอยางภาคสนาม (Field Tryout) กําหนดคาประสิทธิภาพ
โดยสวนใหญกําหนดเกณฑไว E 1/ E 2 : 80 / 80 แตถาเปนเนื้อหาที่เปนวิชาทักษะ อาจตั้งไว E1/ E2
: 75 / 75 ได
3. ผลศึกษาความตองการเกีย่ วกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูของแบบ
ฝกการวัดและประเมินผล
จากการศึกษาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนือ้ หา กิจกรรมการเรียนรูของ
แบบฝก การวัดและประเมินผล จํานวน 50 คน วิเคราะหขอมูลจากตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ของนักเรียน ตอนที่ 2 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ ลักษณะ เนื้อหา การวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ และขอคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาจนบุ รี เขต 1 จํ า แนกตาม เพศ ผลการเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษในภาคเรี ย นที่ ผ า นมาได เ กรด
นักเรียนเคยเรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษหรือไม นักเรียนมีความรู เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ
เมืองกาญจนบุรี มากอนหรือไม วิเคราะห ขอมูลโดยใชความถี่และคารอยละ (%) ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
สถานและขอมูลทั่วไป
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม
2. ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ผานมาไดเกรด
- เกรด 1
- เกรด 2
- เกรด 3
- เกรด 4
รวม
3. นักเรียนเคยเรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษหรือไม
- เคย
- ไมเคย
รวม

จํานวน

รอยละ

24
26
50

48.00
52.00
100.00

21
11
13
5
50

42.00
22.00
26.00
10.00
100.00

2
48
50

4.00
96.00
100.00
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
สถานและขอมูลทั่วไป
4. นักเรียนมีความรู เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สําคัญเมืองกาญจนบุรี มากอน
หรือไม
- เคย
- ไมเคย
รวม

จํานวน

รอยละ

34
16
50

68.00
32.00
100.00

จากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 90 คน แตกรอกขอมูล
แบบสอบถามไดสมบูรณ จํานวน 50 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ
52.00 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 48.00 ตามลําดับ ผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ผานมานักเรียนสวนใหญไดเกรด 1 จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 42.00
รองลงมาคือ เกรด 3 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 26.00 เกรด 2 จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ
22.00 และเกรด 4 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลําดับ มีนักเรียนที่ไมเคยเรียนพิเศษวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 96.00 รองลงมาคือเคยเรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ และนักเรียนเคยมีความรู เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่
สําคัญเมืองกาญจนบุรี มากอน จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 68.00 รองลงมาคือ นักเรียนไมเคยมี
ความรู เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สําคัญเมืองกาญจนบุรี มากอน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 32.00
ตารางที่ 11 การวิเคราะหขอมูลความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรมลักษณะ
เนื้อหา การวัดและประเมินผล เรื่องสถานที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี
รายการ
1.ในการเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนสนใจและตองการเรียนรูเกี่ยวกับ
สถานที่สําคัญในจังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ใดบาง
-วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต)
-พิพิธภัณฑสงครามเชลยศึก (พิพิธภัณฑอักษะ)
-สุสานสหประชาชาติ (ดอนรัก)
-สะพานขามแมน้ําแคว
-ประตูเมือง
-พิพิธพันธสงครามเกาทัพ
-ปราสาทเมืองสิงห
-พิพิธภัณฑบานเกา
-น้ําตกไทรโยกนอย
-น้ําตกเอราวัณ

จํานวน

รอยละ

ลําดับที่

8
8
5
16
5
15
11
7
12
14

16.00
16.00
10.00
32.00
10.00
30.00
22.00
14.00
24.00
28.00

6
6
9
1
9
2
5
8
4
3
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ตารางที่ 11 (ตอ)
รายการ
2.นักเรียนตองการเรียนรูเนื้อหาใดบางเพื่อสงเสริมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใชขอมูลทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
-ประวัติสถานที่ทองเที่ยว
-สถานที่ตั้งแหลงทองเที่ยว
-ความสําคัญของแหลงทองเที่ยว
-เสนทางการเดินทางตามแผนที่
-สัญลักษณของสถานที่ทองเที่ยว
-บทสนทนา การทักทาย การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
-การใชคําถามคนหาขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
3.นักเรียนตองการรูปแบบของแบบฝกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่
ทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีในลักษณะใด จึงจะทําใหนักเรียนสนใจ
และตองการเรียน
-มีรูปภาพประกอบ
-มีสีสวยงาม
-ใชภาษาเขาใจงาย
-เนื้อหาเหมาะสมกับหัวขอ
-เนื้อหานาสนใจและเกิดความรูความเขาใจไดงาย
-รูปเลมกะทัดรัด สะดวกในการใช
4.สื่อที่เปนเอกสารจริงอะไรบางที่ควรนํามาประกอบในแบบฝก
-ปายโฆษณา
-ภาพการตูน
-เอกสารแนะนําการทองเที่ยว
-แผนที่
-ปายสัญลักษณตางๆ
-ปายประกาศ
-บทความจากหนังสือ สิ่งพิมพ
-ภาพถายสถานที่จริง

จํานวน

รอยละ

ลําดับที่

34
14
24
12
10
10
14

68.00
28.00
48.00
24.00
20.00
20.00
28.00

1
3
2
5
6
6
3

29
29
18
15
14
14

58.00
58.00
36.00
30.00
28.00
28.00

1
1
3
4
5
5

8
19
9
13
12
9
11
12

16.00
38.00
18.00
26.00
24.00
18.00
22.00
24.00

8
1
6
2
3
6
5
3
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ตารางที่ 11 (ตอ)
รายการ
5.นักเรียนคิดวาควรนําแบบฝกไปใชจัดกิจกรรมการเรียนในลักษณะใด
-เรียนรูดวยตนเอง
-เรียนรูแบบกิจกรรมกลุม
-แสดงบทบาทสมมุติ
-เรียนรูจากสถานที่จริงหรือสอบถามจากผูรู
-คนควาจากแหลงเรียนรู หรือหองสมุด
-มีเกมหรือวาดรูปประกอบคนควาจากแหลงเรียนรู หรือหองสมุด
6.นักเรียนคิดวาควรจัดกิจกรรมในรูปแบบหรือลักษณะของการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบใด
-อานขอความสั้นๆและคาดเดาความหมายจากบริบทได
-อานขอความแลวเรียงลําดับเหตุการณได
-อานเนื้อเรื่องแลวเขียนบรรยายตามรูปภาพได
-แบงกลุมเขียนโฆษณาเชิญชวนเที่ยวสถานที่สําคัญ
-อานขอความแลวจับคูประโยคที่สัมพันธกันได
-อานขอความแลวเติมคําที่ขาดหายไปได
-จับคูหรือกลุมอานขอความหรือเนื้อเรื่องในใบงานแปลความหมาย
ได
-อานและชวยหาความหมายของคําศัพทและแปลความ
7.นักเรียนคิดวา ควรมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว
เมืองกาญจนบุรีโดยวิธีใด
-ตรวจผลงาน ชิ้นงาน
-การตอบคําถาม
-การสัมภาษณ
-การประเมินการปฏิบัติจริง
-การทําแบบฝกหัด
-การทําแบบทดสอบ
-การสังเกต
-นักเรียนประเมินกันและกัน
-ครูประเมิน

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน

รอยละ

ลําดับที่

22
14
9
21
18
23

44.00
28.00
18.00
42.00
36.00
46.00

2
5
6
3
4
1

13
13
11
11
9
22
16

26.00
26.00
22.00
22.00
18.00
44.00
32.00

4
4
5
5
8
1
2

15

30.00

3

23
10
8
10
8
10
8
12
8

46.00
20.00
16.00
20.00
16.00
20.00
16.00
24.00
16.00

1
3
6
3
6
3
6
2
6
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จากตารางที่ 11 พบวาความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับสถานที่สําคัญในจังหวัด
กาญจนบุรีที่นักเรียนสนใจและตองการเรียนรูเปนลําดับที่ 1 คือสะพานขามแมน้ําแคว จํานวน 16
คน คิดเปนรอยละ 32.00 รองลงมา คือ พิพิธภัณฑสงครามเกาทัพ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ
32.00 น้ําตกเอราวัณ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 28.00 น้ําตกไทรโยคนอย จํานวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 24.00 ปราสาทเมืองสิงห จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 22.00 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต) และพิพิธภัณฑสงครามเชลยศึก (พิพิธภัณฑอักษะ) จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 16.00 พิพิธภัณฑบานเกา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 14.00 สุสานสหประชาชาติ
(ดอนรัก) และประตูเมือง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลําดับ
นักเรียนตองการเรียนรูเนื้อหาเพื่อสงเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชขอมูล
ทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี โดยเนื้อหาที่นักเรียนตองการเปนลําดับที่ 1 คือ ประวัติสถานที่
ทองเที่ยวจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 68.00 รองลงมา คือ ความสําคัญของแหลงทองเที่ยว
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 48.00 สถานที่ตั้งแหลงทองเที่ยว และการใชคําถามคนหาขอมูล
สถานที่ทองเที่ยวจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 28.00 เสนทางการเดินทางตามแผนที่จํานวน 12
คน คิดเปนรอยละ 24.00 สัญลักษณของสถานที่ทองเที่ยวและบทสนทนา การทักทาย การแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยวจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ตามลําดับ
รูปแบบของแบบฝกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีที่จะ
ทําใหนักเรียนสนใจและตองการเรียนเปนลําดับที่ 1 คือมีรูปภาพประกอบและมีสีสวยงามจํานวน
29 คน คิดเปนรอยละ 58.00 รองลงมา คือ ใชภาษาเขาใจงายจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ
36.00 เนื้อหาเหมาะสมกับหัวขอ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 30.00
เนื้อหานาสนใจ
เกิดความรูความเขาใจไดงายและมีรูปเลมกะทัดรัด สะดวกในการใชจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ
28.00 ตามลําดับ
สื่อที่เปนเอกสารจริงที่นักเรียนตองการใหนาํ มาประกอบในแบบฝกเปนลําดับที่ 1
คือ ภาพการตนู จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 38.00 รองลงมา คือ แผนที่ จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 26.00 ปายสัญลักษณตางๆ และภาพถายสถานที่จริง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ
24.00 บทความจากหนังสือ สิ่งพิมพ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 22.00 ปายประกาศและ
เอกสารแนะนําการทองเที่ยวจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 18.00 และปายโฆษณาจํานวน 8 คน
คิดเปนรอยละ 16.00 ตามลําดับ
นักเรียนคิดวาควรนําแบบฝกไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยกิจกรรมการ
เรียน ที่ควรจัดเปนลําดับที่ 1 คือ มีเกมหรือวาดรูปประกอบคนควาจากแหลงเรียนรู หรือหองสมุด
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมา คือ เรียนรูดวยตนเอง จํานวน 22 คน คิดเปน
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รอยละ 44.00 เรียนรูจากสถานที่จริงหรือสอบถามจากผูรู จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 42.00
คนควาจากแหลงเรียนรู หรือหองสมุด จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 36.00 เรียนรูแบบกิจกรรม
กลุม จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 28.00 และแสดงบทบาทสมมุติ จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 18.00 ตามลําดับ
นักเรี ยนคิด วาควรจัด กิ จกรรมในรูปแบบหรือลักษณะของการจั ดกิจกรรมเสริม
ทักษะ การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบกิจกรรมที่ควรจัด เปนลําดับที่ 1 คือ อาน
ขอความแลวเติมคําที่ขาดหายไปได จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 44.00 รองลงมา คือ จับคูหรือ
กลุมอานขอความหรือเนื้อเรื่องในใบงานแปลความหมายได จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 32.00
อานและชวยหาความหมายของคําศัพทและแปลความ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 30.00
อานขอความสั้นๆและคาดเดาความหมายจากบริบทได และอานขอความแลวเรียงลําดับเหตุการณ
ได
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 26.00 อานเนื้อเรื่องแลวเขียนบรรยายตามรูปภาพและ
แบงกลุมเขียนโฆษณาเชิญชวนเที่ยวสถานที่สําคัญ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 22.00
อานขอความแลวจับคูประโยคที่สัมพันธกันได จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 18.00 ตามลําดับ
นักเรียนสวนใหญคิดวา วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใชแบบฝกเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวเมืองกาญจนบุรี ที่ควรนํามาใช เปนลําดับ
ที่ 1 คือ ตรวจผลงาน ชิน้ งาน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมาคือ นักเรียน
ประเมินกันและกัน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 24.00 การตอบคําถาม การประเมินการปฏิบัติ
จริงและการทําแบบทดสอบ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20.00 การสัมภาษณ การทําแบบฝกหัด
การสังเกต และครูประเมิน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 16.00 ตามลําดับ
ขอเสนอแนะของนักเรียน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 36.00 เสนอแนะใหพา
ไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อตองการศึกษาจากสถานที่จริง พบเห็นของจริงนอกจากนี้นักเรียน
ตองการฝกทักษะการพูดโดยไปสัมภาษณนักทองเที่ยวจากสถานที่ที่ศึกษาและนักเรียนตองการให
เพื่อนตั้งใจเรียนหนังสือมากกวาเดิม
4. ผลการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ รูปแบบกิจกรรม การฝกการอาน และการเขียน
จากครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ
จากศึกษาเนื้อหาสาระ รูปแบบกิจกรรม การฝกอานและ เขียน จากครูผูสอนวิชา
ภาษาอั ง กฤษ ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการสอนภาษาอั ง กฤษ ได ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช
การสัมภาษณแบบมีโครงสราง ดังรายละเอียดตอไปนี้
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม การฝกการอานและการเขียน
โดยวิเคราะหขอมูล จากตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 รูปแบบการเรียนรู ประเภท
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เนื้อหา รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของใหผูสัมภาษณ ไดแก ผูเชีย่ วชาญดานการ
จัดกิจกรรม โดยจําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนงการทํางาน ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ
การทํางาน วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%) ซึ่งมีรายละเอียดดานสถานภาพและขอมูลทั่วไป
ของผูใหสัมภาษณ ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูวิชาการ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
สถานและขอมูลทั่วไป
จํานวน รอยละ
1. เพศ
36.40
4
- ชาย
63.60
7
- หญิง
11
100.00
รวม
2. อายุ
18.20
2
- 41 – 45 ป
54.50
6
- 46 – 50 ป
18.20
2
- 51 – 55 ป
9.10
1
- มากกวา 55 ป
11
100.00
รวม
3. ตําแหนง/หนาที่
9.10
1
- ครูวิชาการ
27.27
3
- ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
63.63
7
- หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
11
100.00
รวม
4. วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
8
72.73
- ปริญญาโท
3
27.27
11
100.00
รวม
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ตารางที่ 12 (ตอ)
สถานและขอมูลทั่วไป
5. ประสบการณในการทํางาน
- 16 – 20 ป
- 21 – 25 ป
- 26 – 30 ป
- มากกวา 30 ป
รวม

จํานวน

รอยละ

1
3
4
3
11

9.10
27.30
36.40
27.30
100.00

จากตารางที่ 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 7 คน
คิดเปนรอยละ 63.60 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 36.40 ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุอยูระหวาง 46 – 50 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 54.50
รองลงมา คือ อายุระหวาง 41 – 45 ป และ 51 – 55 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 18.20 และ
อายุมากกวา 55 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 9.10 ตามลําดับ มีตําแหนง/หนาที่ เปนครูผูสอน
ภาษาอังกฤษและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.90 รองลงมา คือ
ครูวิชาการ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 9.10 ตามลําดับ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
8 คน คิดเปนรอยละ 72.73 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 27.27
ตามลําดับ มีประสบการณในการทํางานอยูระหวาง 26 – 30 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ
36.40 รองลงมา คือ 21 – 25 ปและมากกวา 30 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 27.30 และ 16 – 20
ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 9.10 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 แนวทางในการจัดทําแบบฝกดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมือง
กาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)
จากการสัมภาษณ ผูเ ชี่ ยวชาญเกี่ย วกับรู ปแบบการจั ด กิจกรรมการเรียนการสอน
พบวา การสรางสื่อประเภทแบบฝก ควรนํามาจากสถานที่หรือเอกสารที่นักเรียน เสริมสรางทักษะ
ทางดานการอานและการเขียนใหแกนักเรียนทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาผลการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
แบบฝก ที่ดีจะสามารถทําใหนักเรียนเรียนรู และจดจําไดเร็ว นักเรียนไดทําแบบฝกมากๆจะทําให
นักเรียนเกิดทักษะและความชํานาญ นอกจากนี้การที่นักเรียนไดฝกประสบการณดานการอานและ

148
การเขียนจากเรื่องราวใกลตัวในทองถิ่นของตน จะยังทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องที่
เรียนงายขึ้น ใหความสนใจและพบเห็นในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ ควรยึดความสนใจของผูเรียน
เปนสําคัญ แบบฝกเสริมทักษะดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีควรเปนแบบฝกที่มี
ความยากงาย ปานกลาง มีการเรียงลําดับเรื่องจากงายไปยาก รูปเลมของแบบฝกควรประกอบไป
ดวยจุดประสงคการเรียนรู คําชี้แจงในการทํางาน เนื้อหาควรเกี่ยวของกับเรื่องใกลตัวหรือพบไดใน
ทองถิ่น และสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน ควรมีขนาดของตัวอักษรที่ใหญกวาปกติ มี
ภาพประกอบที่สวยงามหรือมี ตัวการตูนที่นาสนใจ
เนื้อเรื่องหรือสถานที่ในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีประโยชนและเหมาะกับการเรียน ไดแก
น้ําตกไทรโยค พิพิธภัณฑบานเกา ปราสาทเมืองสิงห ประตูเมืองกาญจนบุรี สะพานขามแมน้ําแคว
สุสานสหประชาชาติ (ดอนรัก) พิพิธภัณฑสงครามเชลยศึก (พิพิธภัณฑอักษะ) และวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ควรจัดใหเหมาะกับการใชแบบฝก ไดแก การใช
เพลงหรือเกม เช น เกมปริศนาอั กษรไขว จับคูคําศัพ ท การตอบปญหา เปน ตน การใชสื่อควร
มีความหลากหลายนาสนใจ ใชภาพประกอบจากของจริง ภาพการตูน วีดีโอ แผนพับ ภาพนิ่ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง สถานที่จริง ไดลงมือ
ปฏิบัติหรือสนทนากับเจาของภาษา กิจกรรมบทบาทสมมุติ ใชเทคนิคการรวมมือกันเรียนรู
การวัดและประเมินผลการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ควรมีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริงจากการปฏิบัติของนักเรียน การสังเกต สัมภาษณ ตรวจจากผลงาน
ของนักเรียนทั้งจากผลงานกลุม หรือรายบุคคล และการทําแบบทดสอบ
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาแบบฝกอานและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพนั้นผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา ในการตอบคําถามจากเนื้อเรื่อง ควรมีคําถามใหนักเรียน
ได ฝ ก การคิ ด หรื อ แสดงความคิ ด เห็น แบบฝ ก ควรมี ค วามหลากหลาย เนื้ อเรื่ อ งที่ จ ะนํ า มาให
นักเรียนอานควรมีความสอดคลองกับความตองการหรือความสนใจของนักเรียน เปนเรื่องราว
ใกลตัวหรือเรื่องราวในชีวิตประจําวัน และมีความยากงายเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
การจัดทําแบบฝกดานการอานและการเขียนโดยใชขอมูลของทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี
นับวาเปนการดี เพราะเรื่องของทองถิ่นเปนเรื่องใกลตัวนักเรียนที่จะศึกษา คนควาไดงายขึ้น ทําให
นักเรียนสามารถจําและเรียนรูไดเร็วและเปนแหลงเรียนรูในทองถิ่นเปนสวนใหญ เชน น้ําตก
สถานที่ประวัติศาสตร การทองเที่ยวเชิงนิเวศน รวมไปถึงศาสนสถานทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
จากประสบการณจริง ทําใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาอังกฤษและสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดดวย
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
การพั ฒ นาแบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารโดย
ใชข อมู ลทองถิ่ น เมื อ งกาญจนบุ รี สํา หรั บนัก เรีย นชั้น มัธยมศึ กษาปที่ 3 ในขั้ น ตอนที่ 1 มาเปน
แนวทางในการพัฒนาแบบฝกทักษะ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) การพัฒนาแบบฝกทักษะ 2)ประเมิน
และตรวจสอบกิจกรรมโดยผูเชี่ยวชาญ 3) การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ผลการพัฒนาแบบฝกทักษะ (ฉบับราง)
ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาแบบ
ฝก ทักษะเปนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาและโครงรางรายวิชา ขอมูล
จากแบบสั ม ภาษณ ค รู วิ ช าการ ครู ผู ส อนภาษาอั ง กฤษและครู หั ว หน า สาระการเรี ย นรู และ
แบบสอบถามความตองการของนักเรียนทางดานเนื้อหา และรูปแบบกิจกรรมที่ตองการพัฒนา
แบบฝ ก ทั ก ษะ การอ า นและการเขีย นภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่อ สาร โดยใชข อ มู ลท องถิ่ น เมือ ง
กาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดพัฒนามาจํานวน 5 แบบฝก แตละแบบฝก
ประกอบดวย
1. คํานํา
2. คําชี้แจงในการใชแบบฝก สําหรับครู ประกอบดวย บทบาทของครูผูสอน แผนการ
จัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคปลายทาง จุดประสงคนําทาง เนื้อหา
ทางภาษา กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล เกณฑการประเมิน
3. คูมือสําหรับนักเรียน คํานํา คําชี้แจงในการใชแบบฝก จุดประสงคแตละแบบฝก
เนื้อเรื่องยอ ใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด แบบทดสอบ
รายละเอียดของแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช
ขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนี้
แบบฝกที่ 1 เรื่อง Wat Chaichumpol chanasongkram ประกอบดวย
คําชี้แจงในการใชแบบฝก บทบาทครูในการดําเนินกิจกรรมการสอน
จุ ด ประสงค เพื่ อใหนั ก เรีย นสามารถอ า นเนื้ อเรื่อ งเกี่ย วกับวัด ไชยชุม พลชนะ
สงครามได
เขียนตอบคําถาม เติมคําและขอความในแบบฝกและสามารถพูดสนทนาเพื่อการ
สื่อสารได
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กิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอน มี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นกิจกรรม
นําเขาบทเรียน (Warm up) โดยการเลนเกมทายตัวอักษรรวมเปนคําศัพทที่ครูกําหนด การถามตอบเกี่ยวกับวัดไชยชัยชุมพลชนะสงคราม 2) ขั้นกอนการอานและการเขียน (Pre-reading and
Writing) เรียนเกี่ยวกับเมืองกาญจนบุรี มีกี่อําเภอ อะไรบาง ทําแบบฝกหัด คําศัพท 3) ขั้นระหวาง
การอานและการเขียน (While - reading and Writing) การอานเนื้อเรื่อง วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
แปลความหมายและตอบคําถาม และฝกการอานออกเสียงเปนกลุม ศึกษาไวยากรณเรื่อง Past
Simple Tense (เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต) ฝกการพูดแนะนําตนเองตอผูอื่น (Self-Introduction)
การตอบรับ (Responding) และการขอบคุณและการตอบรับ (Thinking and Responding to
Thanks) ฝกเปนคูและเลือกบางคูออกมาสาธิตหนาหองเรียน 4) ขั้นหลังการอานและการเขียน
(Post-reading and Writing) ทําแบบฝกหัด เขียนขอความเกี่ยวกับวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ยอ ๆ
แบบทดสอบทายบท เปนขอสอบเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 6 ขอ และ เขียนเติมคํา
หรือขอความลงในบทสนทนา 5 ขอ
แบบฝกที่ 2 เรื่อง The JEATH War Museum
คําชี้แจงในการใชแบบฝก บทบาทครูในการดําเนินกิจกรรมการสอน
จุดประสงค เพื่อใหนกั เรียนสามารถอานเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑอกั ษะได
เขียนตอบคําถาม เติมคําและขอความในแบบฝกและสามารถพูดสนทนาเพื่อการสื่อสารได
กิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอน มี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นกิจกรรม
นําเขาบทเรียน (Warm up) โดยการคุยเกี่ยวพิพิธภัณฑอักษะซึ่งอยูใกลโรงเรียน นักเรียนเห็น
อะไรบาง เมื่อเดินทางผานพิพิธภัณฑ นักเรียนเคยเขาชมภายในกระทอม มีอะไรบาง เลนเกมทาย
คําศัพท
2) ขั้นกอนการอานและการเขียน (Pre-reading and Writing) เรียนเกี่ยวกับประเทศที่
เข า ร ว มสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 มี ป ระเทศใดบ า งและลั ก ษณะธงชาติ ข องแต ล ะประเทศ JEATH
หมายถึงประเทศใดบาง แบบฝกหัด 3) ขั้นระหวางการอานและการเขียน (While- reading and
Writing) การอานเนื้อเรื่อง The JEATH War Museum แปลความหมายและตอบคําถาม และฝก
การอานออกเสียงเปนกลุม ศึกษาไวยากรณเรื่อง การใช Conjunction (คําสันธาน) และ Preposition
(คําบุรพบท) ทําแบบฝกทายเรื่อง ฝกการพูด การกลาวขอโทษ ขออภัย (Apology) โดยการ ฝก
เปนคูและเลือกบางคูออกมาสาธิตหนาหองเรียน 4) ขั้นหลังการอานและการเขียน (Post-reading
and Writing) ทําแบบฝกหัดเรียงคําใหเปนประโยคที่ถูกตอง จับคูประโยคที่มีความหมายสัมพันธ
กัน เขียนเติมขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑอักษะ
แบบทดสอบทายบท เปนขอสอบเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 6 ขอ และ แบงกลุม ๆ
ละ 3 คน เขียนใบโฆษณาเชิญชวนใหนักทองเที่ยวมาเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑอักษะ 5 คะแนน
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แบบฝกที่ 3 เรื่อง The Kanchanaburi War Cemetery
คําชี้แจงในการใชแบบฝก บทบาทครูในการดําเนินกิจกรรมการสอน
จุดประสงค เพื่อใหนกั เรียนสามารถอานเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ สุสานสหประชาชาติได
เขียนตอบคําถาม เติมคําและขอความในแบบฝกและสามารถพูดสนทนาเพื่อการสื่อสารได
กิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอน มี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นกิจกรรม
นํา เขาบทเรียน (Warm up) เลนเกม 20 คําถามเพื่อสืบใหไดวา คําที่ครูกําหนดคืออะไร กลุมไหน
ตอบไดถูก ได 1 คะแนนและสุดทายกลุมไหนไดคะแนนมากที่สุดจะไดรับรางวัล 2) ขั้นกอนการ
อานและการเขียน (Pre-reading and Writing) แตละกลุมชวยกันหาความหมายคําศัพทเปน
ภาษาไทยและเขียนบนกระดาน กลุมไหนเขียนไดมากกวาไดรับรางวัล ทําแบบฝกจับคูประโยคทีม่ ี
ความหมายสัมพันธกัน 3) ขั้นระหวางการอานและการเขียน (While- reading and Writing)
ฝกอานเนื้อเรื่อง The Kanchanaburi War Cemetery แปลความหมายและตอบคําถาม ฝกอาน
ออกเสียง แบบฝกเรียงประโยคตามลําดับเหตุการณกอนและหลัง ศึกษาไวยากรณ เรื่อง Pronoun
(คําสรรพนาม) ทําแบบฝกทายเรื่อง ฝกการพูดแนะนําบุคคลอื่นใหรูจักกัน (Introducing People
to Other People) โดยการ ฝกเปนคูและเลือกบางคูออกมาสาธิตหนาหองเรียน 4) ขั้นหลังการอาน
และการเขียน (Post-reading and Writing)
ทําแบบฝกหัด เขียนเติมขอมูลเกี่ยวกับสุสาน
สหประชาชาติ
แบบทดสอบทายบท เปนขอสอบเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 6 ขอ และเลือกเติม
ขอความลงในบทสนทนา 5 ขอ 5 คะแนน
แบบฝกที่ 4 เรื่อง The Bridge Over The River Kwae
คําชี้แจงในการใชแบบฝก บทบาทครูในการดําเนินกิจกรรมการสอน
จุดประสงค เพื่อใหนกั เรียนสามารถอานเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ สะพานขามแมน้ําแคว
ได เขียนตอบคําถาม เติมคําและขอความในแบบฝกและสามารถพูดสนทนาเพื่อการสื่อสารได
กิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอน มี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นกิจกรรม
นําเขาบทเรียน (Warm up) โดยการฟงเพลงมารช และดูหนังเกี่ยวกับ สะพานขามแมน้ําแคว และ
เมืองกาญจนบุรี ประมาณ 20 นาที แลวสรุปความรูที่ไดจากการดูภาพยนตร 2) ขั้นกอนการอาน
และการเขียน (Pre-reading and Writing) แบงกลุมหาความหมายของคําศัพทในเรื่อง ทําแบบฝก
จับคูคําศัพทกับภาพ จับคูประโยคที่มีความหมายหลักและประโยคสนับสนุน 3) ขั้นระหวางการ
อานและการเขียน (While-reading and Writing) การอานเนื้อเรื่อง The Bridge Over The River
Kwae และฝกการอานออกเสียง แปลความหมายและทําแบบฝกหัด ศึกษาไวยากรณเรื่อง Active
and Passive Voice (ประโยคผูกระทําและผูถูกกระทํา) แบบฝกทายเรื่อง ฝกการพูด การเสนอ
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ความชวยเหลือ (Offering) โดยการ ฝกเปนคูและเลือกบางคูออกมาสาธิตหนาหองเรียน 4) ขั้นหลัง
การอานและการเขียน (Post-reading and Writing) ทําแบบฝกหัด Yes หรือ No เขียนเติมขอมูล
เกี่ยวกับสะพานขามแมน้ําแคว
แบบทดสอบทายบท เปนขอสอบเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 6 ขอ และ เขียนยอเรื่อง
เกี่ยวกับสะพานขามแมน้ําแคว โดยดูขอความจากแบบฝก 5 คะแนน
แบบฝกที่ 5 เรื่อง The Old City Gate
คําชี้แจงในการใชแบบฝก บทบาทครูในการดําเนินกิจกรรมการสอน
จุดประสงค เพื่อใหนักเรียนสามารถอานเนื้อเรื่อง เกี่ยวกับประวัติประตูเมือง
กาญจนบุรีได เขียนตอบคําถาม เติมคําและขอความในแบบฝกและสามารถพูดสนทนาเพื่อการ
สื่อสารได
กิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอน มี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นกิจกรรม
นําเขาบทเรียน (Warm up) โดยการแขงเขียนคําศัพทที่เรียนไปแลวโดยการสงตัวแทนแตละกลุม
ออกมาเขียนบนกระดาน กลุมไหนถูกตองมากที่สุด ไดรับรางวัล และใหแตละกลุมสงตัวแทน
ออกมา ทําทาทางเปนการบอกใบใหเพื่อทายวาคืออะไร 2) ขั้นกอนการอานและการเขียน (Prereading and Writing) ทําแบบฝกจับคูคําศัพทกับภาพ ฟงปริศนาที่ครูอานใหฟงวาคืออะไร เขียน
คําตอบ ลงในชองตารางที่กําหนดให จับคูประโยคที่มีความหมายหลักและประโยคสนับสนุน 3)
ขั้นระหวางการอานและการเขียน (While - reading and Writing) การอานเนื้อเรื่อง The Old City
Gate ฝกการอานออกเสียงเปนกลุม แปลความหมายและทําแบบฝกหัด ศึกษาไวยากรณเรื่อง
Present Simple Tense (เหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน) แบบฝกทายเรื่อง ฝกการพูดการถามและ
ใหขอมูลกับบุคคลอื่น (Asking for and Giving Factual Information) และการขอรองและตอบรับ
โดยการ ฝกเปนคูและเลือกบางคูออกมาสาธิตหนาหองเรียน 4) ขั้นหลังการอานและการเขียน
(Post-reading and Writing) เขียนเติมขอมูลเกี่ยวกับประตูเมืองกาญจนบุรี
แบบทดสอบทายบท เปนขอสอบเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 6 ขอ และ เขียนยอเรื่อง
เกี่ยวกับประตูเมืองกาญจนบุรี โดยดูขอความจากแบบฝก 5 คะแนน
ผลการประเมินแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใหอาจารยที่
ปรึกษา 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบฝก
การอาน (Content Validity) นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขและนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ตรวจสอบและประเมินความถูกตองดานเนื้อหา ดานภาษาและดานการวัดผลประเมินผลของแบบ
ฝกและนําผลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งไดคาดัชนี
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ความสอดคลอง 1.00 (รายละเอียดดังตารางที่ 25 ภาคผนวก ค หนา 247)โดยมีขอเสนอแนะ
และปรับปรุงดังนี้
1. ตัวหนังสือควรขนาด 18
2. การสะกดชื่อ ศัพททางภาษาไทยเปนอังกฤษควรเขียนกํากับทั้ง 2 ภาษา
3. ปรับแกไขคําสั่ง คําศัพท สํานวนทีส่ ะกดผิดใหถกู ตอง
4. ควรเพิ่มการฝกบทสนทนาใหนักเรียนฝกสนทนาในชั้นเรียน
5. รูปภาพที่ใชประกอบแบบฝกควรสัมพันธกับเรื่อง เชน เรื่องประวัติศาสตร
ควรเปนรูปภาพสถานที่ของเรื่องทั้งหมดหรือใชการตูนไทยประกอบ
6. คําศัพท ไมควรใชคําศัพทที่ยากมากเกินไป
7. กิจกรรมแตละกิจกรรมควรมีการทําตัวอยางใหนกั เรียนดูเพื่อความเขาใจ
8. ควรเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลาย เชน เกม เพลง ปริศนา ทายปญหา เพื่อให
นักเรียน มีความสนุกสนาน
ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 5 เรื่อง ใหอาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นําผลที่ไดจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขแลว
นําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบ ประเมินความถูกตองและเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรูและนําผลที่ไดจากการตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งไดคาดัชนีความ
สอดคลอง 1.00 (รายละเอียดดังตารางที่ 26 ภาคผนวก ค หนา 248) โดยมีขอเสนอแนะและ
ปรับปรุงดังนี้
1. การเขียนแผนจัดการเรียนรูควรยึดจุดประสงคของเรื่องเปนหลักใหเขียนตาม
จุดประสงคจะตรงตามวัตถุประสงค
2. ควรมีการระบุมาตรฐานการเรียนไวในแผนการสอนดวย
3. การเขียนจุดประสงคควรระบุพฤติกรรมและความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูดว ย
4. ควรระบุรายละเอียดของเนื้อหาทางภาษา ไดแก คําศัพทที่เรียนในแตละชั่วโมงมี
อะไรบาง การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เรื่องอะไร
5. การวัดและประเมินผลตองใหครอบคลุม เชน วัดอะไร มีเครื่องมืออะไรและ
ใชเกณฑอะไรบาง
ความเหมาะสมสอดคลองของแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียนมีคาเฉลี่ยความ
สอดคลอง เทากับ 1.00
1. ความสอดคลองของคําสั่งในขอสอบชัดเจนเขาใจงาย
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2. ความสอดคลองของขอคําถามมีความชัดเจนเขาใจงาย
3. ความสอดคลองของขอคําถามครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน
4. ความสอดคลองของขอคําถามมีความยาก – งาย
โดยมีขอเสนอแนะและปรับปรุง ดังนี้
1. ปรับขอความในคําสั่ง การเขียน (Writing Test) ขอ B
2. ปรับสํานวนภาษา การพิมพใหถูกตองตามภาษาที่ควรจะเปน เพื่อใหสอื่
ความหมายไดชัดเจน
ผลการปรับปรุงแกไขแบบฝกฉบับราง
ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาและผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
1. ปรับปรุงตัวหนังสือใหมีขนาด 18 ทั้งในแบบฝกและแบบทดสอบ
2. ปรับปรุงสะกดชื่อภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษควรพิมพดว ยกัน
3. ปรับปรุงกิจกรรมในแบบฝกแตละเรื่องใหพอเหมาะและมีตัวอยางการทํา
แบบฝกหัดอยางละ 1 ขอ
4. ปรับเพิ่มกิจกรรมการสนทนาเพื่อฝกนักเรียนในชั้นเรียน กอนออกไปฝกสัมภาษณ
นักทองเที่ยวในสถานที่ที่เรียนจริง
5. ปรับปรุงคําศัพทที่ยากใหงายขึ้น
6. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูโดยยึดจุดประสงคแตละชัว่ โมงเปนหลัก
7. ปรับแกไขคําสั่งใหถูกตอง
8. ปรับปรุงรูปภาพใหสัมพันธกับเรื่องที่เรียน และเพิ่มรูปภาพประกอบ
ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝก
1. การหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานและการเขียนแบบรายบุคคล (Individual
Tryout) และการปรับปรุงแกไข
ผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช
ขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองใชเพื่อหาคาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) กับนักเรียน
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม โดยแบงนักเรียนจากคะแนนวัดผลการเรียนรูสูง กลาง ต่ํา อยางละ 1 คน รวม 3 คน
เพื่อตรวจสอบความสอดคลองเหมาะสมของภาษาความยากงายของกิจกรรม ความเหมาะสมของ
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เวลาในการจัดการเรียนการสอนนํามาหาคาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบรายบุคคล (Individual
Tryout) ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบรายบุคคล
เกณฑการ
ผลการ
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
กลุมทดลอง
ประเมิน
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ
ของกระบวนการ
(E2)
(E1)
แบบทดสอบระหว า ง
63.02
60
ผาน
เรียน
เกณฑ
แบบทดสอบหลังเรียน
66.06
60
ผาน
เกณฑ
จากตารางที่ 13 พบว า แบบฝ ก ทั ก ษะการอา นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่อ การ
สื่ อ สาร โดยใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น เมื อ งกาญจนบุ รี สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 แบบ
รายบุคคล (Individual Tryout) รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทําแบบทดสอบกอนเรียนมีคาเทากับ
63.02 และรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 66.06
จากการทดลองใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนสามารถศึกษาคําศัพท
โดยใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษได และเขาใจเนื้อเรื่อง ทํากิจกรรมในแบบฝกไดโดยครูคอยให
คําอธิบายเพิ่มเติม สิ่งที่ตองปรับปรุง มีดังนี้
1. ประโยคคําสั่งที่ใชภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนไมคอยคุนเคย แตนั กเรียนสามารถ
เดาความหมายได
2. ความถูกตองของตัวหนังสือ
3. นักเรียนอานหลักไวยากรณแ ลวไมสามารถสรุปความสําคัญได ครูควรอธิบาย
เพิ่มเติมและทําแบบฝกตัวอยางใหดูอยางนอย 1 ขอ
4. เนื้อหาในเรือ่ ง The JEATH War Museum และ The Bridge Over The River
Kwae ยาวเกินไปควรปรับใหพอเหมาะ และคําศัพทควรใชคําศัพทที่งาย
ผลการปรับปรุงแกไข
จากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout)
แลวนั้น ผูวิจัยไดนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหแบบฝกมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ไดแก
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ประโยคคําสั่งใหงายขึ้น ตรวจสอบตัวหนังสือที่พิมพผิด สอนการอานแลวสรุปความสําคัญใหกับ
นักเรียนและคอยแนะนําเพิ่มเติม ปรับปรุงเนื้อเรื่องใน The JEATH War Museum และ The
Bridge Over The River Kwae ใหเหมาะสม
2. การหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมยอย (Small group Tryout)
และการปรับปรุงแกไข
ผูวิจัยไดนําแบบฝกการอานและการเขียนภาษาอังกฤษฉบับรางที่ปรับปรุงแกไขแลว
มาทดลองใชเพื่อหาคาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบกลุมยอย (Small group Tryout) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อําเภอเมือง กาญจนบุรี ที่มีผล
การเรียนเกง ปานกลาง ออน อยางละ 3 คน รวมจํานวน 9 คน ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบกลุมยอย
(Small group Tryout)
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
กลุมทดลอง
เกณฑการ
ผลการ
ประเมิน
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ
ของกระบวนการ
(E2)
(E1)
แบบทดสอบระหว า ง
71.11
70
ผาน
เรียน
เกณฑ
แบบทดสอบหลังเรียน
74.54
70
ผาน
เกณฑ
จากตารางที่ 14 พบว า แบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
การสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบกลุม
ยอย (Small group Tryout) รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทําแบบทดสอบระหวางเรียนมีคาเทากับ
71.11 และรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 74.54
จากผลการทดลองใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบกลุมยอย (Small group Tryout)
พบวา นักเรียนสามารถทําความเขาใจในการทําแบบฝกหัดและเนื้อเรื่องและกิจกรรมอื่น ๆใน
แบบฝ ก ได แต นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นอ อ นยั ง ต อ งอาศั ย เพื่ อ นเป น ส ว นมากและทํ า งานเสร็ จ
ไมทันเวลา
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ผลการปรับปรุงแกไขแบบฝกฉบับราง
ผู วิ จั ย ได นํ า ผลที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขเพื่ อ ให แ บบฝ ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยการ
ปรับปรุงแบบฝก ใหเหมาะสมมากขึ้น ไดแก 1) ปรับปรุงเพิ่มรูปภาพของแบบฝก 2) ปรับปรุง
เนื้ อ หาในแบบฝ ก ให มี ค วามกะทั ด รั ด และสํ า นวนคํ า ศั พ ท ใ ห ถู ก ต อ งและเหมาะสมมากขึ้ น
3) ปรับปรุงประโยคคําสั่งในแบบฝกใหเหมาะสม 4) ปรับปรุงตัวหนังสือที่ผิดพลาดและการเวน
ชองไฟใหนาสนใจมากขึ้น 5) ปรับกิจ กรรมเสริม เชน เกม เพลง ปริศนาคํ าทาย แขงหา
ความหมายคําศัพท ใหหลากหลาย เพื่อนักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนตอไป
ผูวิจัยไดปรับปรุงแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แลวนําไปหาคาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบภาคสนาม ( Field Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เขตการศึกษา กาญจนบุรีเขต 1 จํานวน 30 คน
นําผลการทดลองใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคสนาม
(Field Tryout) ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู แบบภาคสนาม (Field Tryout)
การหา
จํานวน ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ความหมาย
ประสิทธิภาพ
E1/E2
E1/E2
แบบภาคสนาม
30
77.30
77.03 / 78.14
ผานเกณฑ
จากตารางที่ 15 พบวา แผนการจัดการเรียนรู แบบฝกทักษะการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 3 ไดคาประสิทธิภาพภาคสนาม เทากับ 77.03 / 78.14 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
ผูวิจัยนําแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูล
ท อ งถิ่ น เมื อ งกาญจนบุ รี สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ไปทดลองใช กั บ นั ก เรี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3/1 โรงเรี ย นอนุ บ าลวั ด ไชยชุ ม พลชนะสงคราม จํ า นวน 30 คน โดย
ดําเนินการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน จากนั้นจึงดําเนินการ
ทดลอง โดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ควบคูกับแผนการ
จัดการเรียนรูในแตละชั่วโมงเรียน โดยเริ่มทดลองใชตั้งแตวันที่ 9 ม.ค. – 8 ก.พ. 2550 รวม
ระยะเวลาในการทดลองแบบฝก ทั้งหมด 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง
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ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ในการทดลองนั้นผูวิจัยเนนผูสอนและดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 สรุปขั้นตอนในการดําเนินการทดลองใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียน
สัปดาหที่
1

วัน/เดือน/ป
9 ม.ค.

เรื่อง
Wat Chaichumpol

เวลา
1

1

10 ม.ค.

Wat Chaichumpol

1

1

11 ม.ค.

Wat Chaichumpol

1

1

2

12ม.ค.

16 ม.ค.

Wat Chaichumpol
chanasongkram

The JEATH War Museum

วิธีการเรียนรู
-แจงจุดประสงคการเรียนรู
-สอนคําศัพทความหมาย
-อานเรื่องวัดใตนําเสนอขอมูล
วัดใตทีละกลุม
-ทําแบบฝก
-ทบทวนคําศัพทและอานเนื้อ
เรื่อง
-เรียนเรื่อง Past SimpleTense
-ทําแบบฝก
-ศึกษา Language Function
การแนะนําตนเองตอผูอื่น
-ฝกปฏิบัติ กลุม คู
-เกม
-ทบทวนการอานเปนแถวและ
รายบุคคล
-ทดสอบทายบท
-แจงจุดประสงคการเรียน
-พูดคุยเกี่ยวกับ The JEATH
War Museum ตามที่นักเรียนรู
และครูเสริมเกี่ยวกับประเทศที่
รวมสงครามและธงชาติและ
คําศัพท
-แบบฝก
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ตารางที่ 16 (ตอ)
สัปดาหที่
2

วัน/เดือน/ป
17 ม.ค.

เรื่อง
The JEATH War Museum

เวลา
1

2

17 ม.ค.

The JEATH War Museum

1

2

18 ม.ค.

The JEATH War Museum

1

2

19 ม.ค.

The JEATH War Museum

3

22 ม.ค.

The Kanchanaburi
Cemetery

3

23 ม.ค.

The Kanchanaburi War
Cemetery

1

War

1

1

วิธีการเรียนรู
-ทบทวนคําศัพท
-อานเรื่อง The JEATH War
Museum
-ทําแบบฝกหัด
-ทบทวนคําศัพท
-อานเรื่อง The JEATH War
Museum
-ทําแบบฝกหัด
- ทบทวนเรื่อง The JEATH
War Museum
-เรียนเรื่องConjunction และ
Preposition
-แบบฝกหัด
-เรียน Language Function การ
กลาวขอโทษ ขออภัย
-ฝกปฏิบัติเปนกลุม เปนคู
-แบบฝก
-ทําแบบทดสอบทายเรื่อง
-แจงจุดประสงคการเรียน
-นักเรียนถามคําถามที่ตอบ
Yes, No เพื่อคนหาคําถามที่
ตองการ
-คนหาความหมายคําศัพท
-ทบทวนคําศัพท
-อานเรื่อง The Kanchanaburi
War Cemetery และทํา
แบบฝกหัด
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ตารางที่16 (ตอ)
สัปดาหที่
3

วัน/เดือน/ป
24 ม.ค.

เรื่อง
The Kanchanaburi War
Cemetery

ชั่วโมง
วิธีการเรียนรู
1
-ทบทวนอานเรื่อง
-เรียน เรื่อง Pronoun
-แบบฝก

3

25 ม.ค.

The Kanchanaburi War
Cemetery

1

4

29 ม.ค.

The Bridge over The River
Kwae

1

4

30 ม.ค.

The Bridge over The River
Kwae

1

4

31 ม.ค.

The Bridge over The River
Kwae

1

-เรียน เรื่อง Active – Passive
Voice
-แบบฝก

4

1 ก.พ.

The Bridge over The River
Kwae

1

-เรียน Language Function
เรื่องการเสนอความชวยเหลือ
-ฝกปฏิบัติเปนกลุม เปนคู
-ทําแบบทดสอบ

-ศึกษา Language Function
เรื่องการแนะนําบุคคลอื่นให
รูจักกัน
-ฝกปฏิบัติ
-ทําแบบทดสอบ
-แจงจุดประสงค
-พูดคุยเกี่ยวกับสะพานขาม
แมน้ําแควหลังจากฟงเพลง
มารช
-คําศัพทโดยใช Dictionary
-อานเรื่องสะพานขามแมน้ํา
แคว –แบบฝก
-ทบทวนคําศัพทเรื่องสะพาน
ขามแมน้ําแคว
-แบบฝก
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ตารางที่16 (ตอ)
สัปดาหที่

วัน/เดือน/ป

5

6 ก.พ.

5

5

เรื่อง

ชั่วโมง

วิธีการเรียนรู

The Old City Gate

1

7 ก.พ.

The Old City Gate

1

8 ก.พ.

The Old City Gate

1

-ทบทวนคําศัพทและอาน
เนื้อเรื่อง
-เรียน เรื่อง Present Simple
Tense
-แบบฝก
-เรื่อง Language Function
เรื่องการถามและใหขอมูล
ผูอื่น
-ฝกปฏิบัติกลุม คู
-ทําแบบทดสอบ

การดําเนินการสอนของผูวิจัยใชขั้นตอนการสอน 4 ขั้น ไดแก 1) ขั้นกิจกรรมนําเขาสู
บทเรียน (Warm up) เกม เพลง ปริศนาทายคําศัพท ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 2) ขั้นกอนการ
อานและการเขียน (Pre- reading and writing) อานเรื่อง แบบฝกหัด 3) ขั้นระหวางการอานและ
การเขียน ( While reading and writing) ตอบคําถาม แปลความหมายคําศัพท ไวยากรณ ฝกบท
สนทนาตามสถานการณที่กําหนดให 4) ขั้นหลังการอานและการเขียน (Post- reading and
writing) แบบฝกหัดทายบท เขียนเรื่องสรุปยอๆ เมื่อนักเรียนอานและทําแบบฝกหัดครบทุกชุด
แลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
ผลการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูล
ทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ทั้ง 5 ชุด พบวา แบบฝกชุดที่ 1. เรื่อง Wat Chaichumpol นักเรียน
สนใจตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติและบุคคลสําคัญของวัดใต ซักถามสิ่งที่นักเรียนไมรูใหครูอธิบาย
เกี่ยวกับประวัติวัดใตใหละเอียดและขอใหพาไปดูสถานที่จริงตามประวัติศาสตร นักเรียนทํางาน
กลุมเกี่ยวกับแบบฝกหัด หาคําศัพท ศึกษาไวยากรณและการทําแบบฝก สนในการฝกพูดตามบท
สนทนาเพื่อนําไปสัมภาษณนักทองเที่ยว แบบฝกชุดที่ 2. เรื่อง The JEATH War Museum
นักเรียนสนใจเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตรของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทําใหเกิดพิพิธภัณฑอักษะ
ขึ้น และตองการศึกษาสถานที่จริง นักเรียนทํางานกลุมชวยเหลือกันในการหาความหมายคําศัพท
แบบฝกหัดทายเรื่อง สามารถอานการใชไวยากรณและฟงครูอธิบายเพิ่มเติม ซัก – ถาม ฝกพูดบท
สนทนา นักเรียนสามารถใชเวลาในการหาความหมายของคําศัพทนอยลง แบงกันตอบคําถามและ
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เริ่มพูดสนทนาไดคลองขึ้น แบบฝกชุดที่ 3.เรื่อง The Kanchanaburi War Cemetery นักเรียนมี
ความรูความเขาใจในเรื่ องสุสานสัมพันธมิตรเพราะมีพื้นความรูจากการเรี ยนพิพิธภัณฑอักษะ
นักเรียนสามารถทํากิจกรรมตามแบบฝกหัดแตละขอไดมากขึ้นและสนใจฝกปฏิบัติตามบทสนทนา
เพื่อนําไปใชในการสัมภาษณนักทองเที่ยว กลาแสดงออกและสามารถตอบคําถามไดเร็วขึ้น
แบบฝกชุดที่ 4. เรื่อง The Bridge over The River Kwae นักเรียนใหความสนใจประวัติของสะพาน
ขามแมน้ําแควและทําแบบฝกหัดไดเร็วขึ้น มีความสนุกในการฝกพูดบทสนทนา นักเรียนรูจักการ
ชวยเหลือ แบงงานทําตามแบบฝกไดดีขึ้น ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนมากขึ้น
แบบฝกชุดที่ 5. เรื่อง The Old City Gate นักเรียนสามารถทํากิจกรรมตามใบงานไดมากขึ้นและดี
เปนสวนใหญ ครูคอยชวยเหลือใหคําแนะนํานักเรียนที่เรียนออนและทํางานชา
นอกจากนี้ จ ากผลการทดลองใช แ บบฝ ก พบว า ด า นการอ า นเนื้ อ เรื่ อ งในแบบฝ ก
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจะสามารถอานและแปลความหมาย ตอบคําถามไดถูกตองและใชเวลา
นอย ทําแบบฝกไดครบ นักเรียนที่อยูในระดับปานกลางและออนจะใชเวลามาก ครูตองคอย
อธิบายและแนะนําขอสงสัยใหกับนักเรียน ครูใหนักเรียนฝกปฏิบัติอานเปนกลุมและเดี่ยว ดานการ
พู ด นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นดี จ ะกล า พู ด และพู ด ได อ ย า งคล อ งแคล ว โดยครู ค อยแนะนํ า การออกเสี ย ง
นักเรียนบางคนมีปญหาไมกลาพูดแตเมื่อฝกปฏิบัติไป 2 – 3 ครั้ง จะกลาขึ้นแตสําเนียงการออก
เสียงจะธรรมดาไมมีเสียงสูง ต่ํา จะพูดแบบทองจํา ดานการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษคนหา
ความหมาย นักเรียนทุกคนมีความชํานาญมากขึ้นเมื่อฝกการอานแบบฝกชุดที่ 1 ใชเวลาในการ
คนหาความของคําศัพทนอยลง ดานการทํางานกลุม นักเรียนรูจักการชวยเหลือกันมากขึ้น รูจัก
แบงงานกันทําและมาแลกเปลี่ยน ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
โดยภาพรวมผูว ิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะเรียนและทําแบบฝก
แบบทดสอบ พบวา นักเรียนใหความสนใจและตัง้ ใจในการเรียนเรื่องสถานที่สําคัญในจังหวัด
กาญจนบุรี เพราะนักเรียนตองการรูป ระวัติศาสตรของสถานที่นั้นและออกไปศึกษานอกสถานที่
เหลานั้น นักเรียนสามารถแบงงานทําเปนกลุมไดดแี ละรูจ ักการชวยเหลือกันในการทํางาน ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของเพื่อนเมือ่ ตองปฏิบัติกิจกรรมรวมกันตามบทสนทนา นักเรียนที่ผลการเรียน
ออนจะพยายามพัฒนาตนเองในการคนหาความหมายของคําศัพทจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษและ
ครูชวยอธิบายแบบฝกหัดทีน่ ักเรียนไมเขาใจดวย
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝกทักษะ
ผูวิจัยไดประเมินผลการใชแบบฝกทักษะ โดยแบงการประเมินเปน 2 ตอน ดังนี้
1) ประเมินทักษะการอานและการเขียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้น
มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 3 2) ศึ ก ษาความคิด เห็น ของนัก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยแบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นและ
การเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 17 ตารางเปรียบเทียบทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กอนเรียน
และหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานและการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3
กลุมทดลอง จํานวน คะแนนเต็ม
S.D.
t-test
2 -tailed Sig.
X
แบบทดสอบ
30
59
37.67
7.58
กอนเรียน
21.703
.000
แบบทดสอบ
30
59
46.10
7.98
หลังเรียน
จากตารางที่ 17 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมื่อกาญจนบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของนักเรียนกลุม
ทดลอง กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนผล
การเรียนรูหลังเรียน ไดคา X = 46.10, S.D. = 7.98 มีคะแนนสูงกวาคะแนนกอนเรียน X =37.67,
S.D.= 7.58 อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2
ตารางที่ 18 ตารางเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร กอนเรียนและหลังเรียน
ดวยแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 3
กลุมทดลอง จํานวน
คะแนนเต็ม
S.D. t-test
2 -tailed Sig.
X
แบบทดสอบ
30
30
18.03
3.76
กอนเรียน
.000
แบบทดสอบ
30
30
22.20
4.44 13.240
หลังเรียน
จากตารางที่ 18 พบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบการอานภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารหลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียน ดังนี้ คะแนนหลังเรียน X = 22.20, S.D.= 4.44
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และคะแนนกอนเรียน X = 18.03, S.D. = 3.76 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 2
ตารางที่ 19 ตารางเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กอนเรียนและหลังเรียน
ดวยแบบฝกทักษะการอานและการเขียน ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 3
กลุมทดลอง จํานวน คะแนนเต็ม
S.D. t-test
2 -tailed Sig.
X
แบบทดสอบ
30
29
19.63
4.10
กอนเรียน
.000
แบบทดสอบ
30
29
24.10
3.88 7.172
หลังเรียน
จากตารางที่ 19 พบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารหลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียน ดังนี้ คะแนนหลังเรียน X = 24.10, S.D.= 3.88 และ
คะแนนกอนเรียน X = 19.63, S.D. = 4.10 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 2
ผูวิจัยไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนดวยแบบฝกการอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จํานวน 30 คน
เปนนักเรียนชาย จํานวน 14 คน = 46.67 % นักเรียนหญิง จํานวน 16 คน = 53.33 % อายุ 14 ป
จํานวน 21 คน = 70% อายุ 15 ปขึ้นไปจํานวน 9 คน = 30 % การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย
( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้
1) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนภาษาอังกฤษใน 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานกิจกรรม และดานประโยชน
2) ขอเสนอแนะอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนภาษาอังกฤษ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ (%) คา X , S.D. ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง
ที่ 20
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ตารางที่ 20 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ การจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษ
ความคิดเห็น
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ลําดับที่

x

ดานกิจกรรม
ดานเนื้อหา
ดานประโยชน
โดยรวม

2.24
2.24
2.11
2.20

0.39
0.38
0.29
0.34

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1
2
3

จากตารางที่ 20 พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดย แบบฝก
ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี
โดยภาพรวม เห็นดวยระดับปานกลาง ( x = 2.20, S.D. = 0.34 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลางทุกดาน ดังนี้ ลําดับที่ 1 ดานกิจกรรม ( x = 2.24 SD. = 0.39)

ลําดับที่

ลําดับที่ 2 ดานเนื้อหา ( x = 2.24 S.D. = 0.38 ) และลําดับที่ 3ดานประโยชน ( x = 2.11 S.D.
= 0.29 )
ตารางที่ 21 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษเมื่อแยกเปนรายดาน
S.D.
ระดับความ
X
ขอความคิดเห็น
คิดเห็น
ดานเนื้อหา
1
ปานกลาง
0.46
2.30
1.นักเรียนมีความเขาใจสถานที่สําคัญมากขึ้น
5
ปานกลาง
0.30
2.10
2.นักเรียนนําความรูสถานที่สําคัญไปบูรณา
การกับสาระวิชาอื่น
1
ปานกลาง
0.46
2.30
3.นักเรียนคิดวาเนื้อหามีความยากงาย
พอเหมาะกับนักเรียน
4
ปานกลาง
0.40
2.20
4.นักเรียนเกิดความรูในการอานและการเขียน
เพิ่มขึ้น
1
ปานกลาง
0.46
2.30
5.แบบฝกที่นกั เรียนเรียนทําใหนกั เรียนมี
ความรูภาษาอังกฤษมากขึ้น
รวม 2.24
0.38
ปานกลาง
2

ตารางที่ 21 (ตอ)
ขอความคิดเห็น
ดานกิจกรรม
6.กิจกรรมทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7.กิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได
8.นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง
9.นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
รวม
ดานประโยชน
10.นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ
11.นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ
12.นักเรียนพัฒนาความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษ
13.นักเรียนพัฒนาความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษ
รวม
รวมทุกขอ

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับที่
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2.16

0.37

ปานกลาง

4

2.26

0.44

ปานกลาง

2

2.20
2.33
2.24

0.40
0.47
0.39

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3
1
1

2.16

0.37

ปานกลาง

1

2.06

0.24

ปานกลาง

4

2.13

0.34

ปานกลาง

2

2.10

0.30

ปานกลาง

3

2.11
2.20

0.29
0.34

ปานกลาง
ปานกลาง

3

จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนดวยแบบฝกทักษะการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม พบวา เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง ( X =2.20, S.D.=
0.34) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานและทุกขออยูในระดับปานกลาง
ดานกิจกรรม นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.24, S.D. =0.39) โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ( X = 2.33, S.D.=
0.47)รองลงมา คือ นักเรียนสามารถรวมทํางานกับผูอื่นได( X = 2.26, S.D.= 0.44 )และนักเรียนกลา
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แสดงความคิดเห็นของตนเองตอผูอื่น ( X = 2.20, S.D.= 0.40) และนักเรียนมีความมั่นใจในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( X = 2.16, S.D.= 0.37)
ดานเนื้อหา นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับ ปานกลาง( X = 2.24, S.D. = 0.38) โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแกนักเรียนมีความเขาใจความสําคัญของสถานที่เรียนมากขึ้น
( X = 2.30, S.D. = 0.46) เทากับ ขอ 3 นักเรียนมีความเห็นวา เนื้อเรื่องมีความยากงายพอเหมาะกับ
ความตองการของนักเรียน ( X = 2.30, SD = 0.46) และขอ 5 นักเรียนมีความรูภาษาอังกฤษมากขึ้น
( X =2.30, S.D.=0.46) รองลงมาขอ 4. นักเรียนมีความรูในการอานและการเขียนเพิ่มขึ้น ( X =
2.20,S.D. =0.40) และขอ 2 นักเรียนสามารถนําความรูที่เรียนไปบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ได ( X =
2.10, S.D.= 0.30)
ดานประโยชน นักเรียนเห็นดวยปานกลาง ( X = 2.11, S.D. = 0.29) โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ( X = 2.16, S.D.= 0.37)
รองลงมา คือ นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษ ( X = 2.13, S.D.=
0.34) นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ( X = 2.10, S.D.= 0.30) และ
นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ ( X = 2.06, S.D.= 0.25)
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด า นกิ จ กรรม นั ก เรี ย นเกิ ด ความมั่ น ใจในตนเองมากขึ้ น ในด า นทั ก ษะการสื่ อ สาร
พรอมทั้งนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น ปรึกษาและยอมรับความคิดเห็นจากเพื่อนในกลุม
เกี่ ย วกั บกิ จ กรรมต าง ๆ ในแบบฝ ก ที่ ทํ าร ว มกั น นัก เรี ย น จํ า นวน 9 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 30.00
ตองการใหครูจัดการเรียนรูแบบกลุมและมีแบบฝกที่เกี่ยวกับสถานที่สําคัญ เชน น้ําตก สถานที่
ประวัติศาสตรตาง ๆในจังหวัดอีกดวย
ดานเนื้อหา นักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา แบบฝกการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น เนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ
และทําแบบฝกหัด ฝกทักษะเพื่อการสื่อสาร พรอมกันนี้นักเรียนจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ
83.33 ใหขอ เสนอแนะ ควรพานักเรียนไปฝกทักษะเพื่อการสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
ในแหลงเรียนรูที่นักเรียนไดศึกษา
ดานประโยชน นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกจากนี้
นักเรียนจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 สามารถใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษในการคนหา
ความหมายคําศัพทไดคลองขึ้น นักเรียนจําวน 17 คน คิดวาแบบฝกที่ครูสรางขึ้นมีประโยชนตอ
นักเรียน
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นอกจากนี้แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีขอควร
ปรับปรุงแกไขแบบฝกใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ปรับปรุงคําศัพท ในทุกแบบฝกพรอมยกตัวอยางประกอบเพื่อการหาความหมาย
ของคําศัพทใหนักเรียนเขาใจไดงายขึ้น
2. ปรับปรุงใหมีรูปภาพประกอบเนื้อเรื่อง Muang Kanchanaburikaoใหนาสนใจ พรอม
มีคําบรรยายภาพเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ปรับปรุงขอคําถามในแบบฝก โดยเฉพาะเรื่อง The Bridge over The River ให
งายขึ้น พรอมมีตัวอยางประกอบ
4. ปรับการสอนของครู โดยมีการอธิบายใหนักเรียนฟงในทุกขั้นตอนของทุกแบบฝก
จนเขาใจและสามารถทําแบบฝกหัดได
5. ปรับปรุงแบบทดสอบทายบทแตละแบบฝกใหเหมาะสมกับนักเรียนมากขึ้น

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยใช
ขอมู ลทองถิ่ น เมืองกาญจนบุ รี สํ าหรั บนัก เรีย นชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจั ยและพัฒ นา
(Research and Development) ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัย (Research) เปน
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนา (Development) เปนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝก 3) การวิจัย (Research) เปนการทดลองใชแบบฝก 4) การพัฒนา (Development) เปน
การประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อศึกษาขอมูล
พื้ น ฐาน 2) เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝ ก 3) เพื่ อ ทดลองใช แ บบฝ ก 4) เพื่ อ
ประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝก การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางแบบฝกขึ้นใหม โดยการ
สํ า รวจความต อ งการและข อ มู ล พื้ น ฐานต า ง ๆ แล ว นํ า มาสั ง เคราะห เ ป น แบบฝ ก การอ า นและ
การเขี ย นภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร โดยใชข อมู ลทอ งถิ่ น เมือ งกาญจนบุ รี สํา หรั บนั ก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีเนื้อหาใหนักเรียนไดศึกษา 5 แบบฝก คือ แบบฝกที่ 1 เรื่อง Wat
Chaichumpol chanasongkram แบบฝกที่ 2 เรื่อง The JEATH War Museum แบบฝกที่ 3
เรื่อง The Kanchanaburi War Cemetery แบบฝกที่ 4 เรื่อง The Bridge Over The River
Kwae แบบฝกที่ 5 เรื่อง The Old City Gate ซึ่งองคประกอบของแบบฝกการอานและการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ประกอบดวย 1) คํานํา
2) คําชี้แจงในการใชแบบฝก สําหรับครู ประกอบดวย บทบาทครูผูสอน แผนการจัดการเรียนรู
ซึ่งประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคปลายทาง จุดประสงคนําทาง เนื้อหาทางภาษา กิจกรรม
การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล เกณฑการประเมิน 3) คูมือสําหรับ
นักเรียน คํานํา คําชี้แจงในการใชแบบฝก จุดประสงค เนื้อเรื่องยอ ใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด
แบบทดสอบ แบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest Posttest Design วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา t-test แบบ Dependent และ
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) นําเสนอแบบพรรณนาความ
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สรุปผลการวิจยั
จากขั้นตอนการวิจัย สรุปผลไดดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา การสรางแบบฝกควรคํานึงถึงความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ
จากแบบสอบถามนักเรียน สรุปไดวา แบบฝกที่นักเรียนสนใจเรีย น สวนมากเกี่ยวกับสถานที่
ทองเที่ยว ที่ถือวาเปนแหลงเรียนรูที่นาสนใจ และมีชื่อเสียงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะทําให
นักเรียนมีประสบการณจากการเรียนเปนคูหรือกลุม และสามารถทํางานแบบกลุมได พรอมฟง
ความคิ ด เห็ น ของเพื่ อ นในกลุ ม ควรมี ก ารเสริ ม ให นั ก เรี ย นได ค น คว า หาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
จากอิ น เตอร เ น็ ต นั ก เรี ย นสามารถนํ า เสนองานของตนเองหรื อ ของกลุ ม หน า ห อ งเรี ย นได
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แบบฝกควรมีรูปภาพประกอบมีสีสันสวยงามและเปนรูปภาพ
ที่เกี่ยวของกับบทเรียน เนื้อหาไมควรมากเกินไปและคําศัพทควรอยูในระดับปานกลาง การจัด
กิจกรรมการเรียนควรมีการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และควรมีการพานักเรียน
ไปทัศนศึกษาตามแหลงเรียนรู เพื่อนักเรียนไดนําความรูที่เรียนมาศึกษาเปรียบเทียบกับของจริง
และมีการฝกปฏิบัติการสื่อสารกับนักทองเที่ยว ทางดานการวัดและประเมินผลในแบบฝกเกี่ยวกับ
ทักษะการอานและการเขียนใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานและการเขียน ดานการพูด
ใชแบบประเมิน
2. ผลการพัฒนาแบบฝกการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูล
ท อ งถิ่ น เมื อ งกาญจนบุ รี สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 พบว า แบบฝ ก ฉบั บ ร า ง
ประกอบดวย 1) คํานํา 2) คําชี้แจงในการใชแบบฝก สําหรับครู ประกอบดวย บทบาทครูผูสอน
แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคปลายทาง จุดประสงคนําทาง
เนื้ อ หาทางภาษา กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู สื่ อ การเรี ย นรู การวั ด และประเมิ น ผล เกณฑ
การประเมิน 3) คูมือสําหรับนักเรียน คํานํา คําชี้แจงในการใชแบบฝก จุดประสงค เนื้อเรื่องยอ
ใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด แบบทดสอบ โดยแบบฝกที่พัฒนาขึ้นมา มี 5 เรื่อง ไดแก 1) Wat
Chaichumpol chanasongkram 2) The JEATH War Museum 3) The Kanchanaburi War
Cemetery 4) The Bridge Over The River Kwae 5) The Old City Gate โดยคาประสิทธิภาพ
แบบรายบุคคลรายบุคคล (Individual Tryout) เทากับ 63.01 / 65.45 และคาประสิทธิภาพแบบ
กลุมยอย ( Small Group Tryout) เทากับ 71.11/ 74.54 คาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field
Tryout) เทากับ 77.03 / 78.14 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานขอที่ 1
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3. ผลการทดลองใชแบบฝกการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช
ขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในแตละแผนการจัดการ
เรียนรูดวยตนเอง พรอมสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในขณะทําแบบฝก รวมทั้งการวัด
และประเมินผลผูเรียนดวย พบวา นักเรียนสนใจอานเรื่องเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ ใชพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษในการหาความหมายของคําศัพท ปรึกษาการใชหลักไวยากรณและ ทําแบบฝกหัด
สนุ กกั บการฝก ทัก ษะการพู ดเพื่ อการสื่อสาร ตามบทบาทที่กําหนดไวใ นแตละ แบบฝก และ
สามารถเพิ่มเติมบทสนทนาเกี่ยวกับสถานที่เรียนได นอกจากนี้นักเรียนตองการไปศึกษาและฝก
ปฏิบัติจริงตามแหลงเรียนรูที่เรียนดวย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเอง พรอมหาประสบการณตรง
4. ผลการประเมิน และปรั บ ปรุ งกิ จ กรรมของแบบฝ ก ทัก ษะการอา นและการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบวา ทักษะการอานและการเขียนกอนเรียนและหลังเรียนโดย
ใชแบบฝก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการใชแบบฝก นักเรียน
มีทักษะการอานดีกวาทักษะการเขียน นักเรียนสามารถสรุปความสําคัญของเรื่องที่อาน นอกจากนี้
นักเรียนยังนําทักษะการอานไปใชเพื่อการแสวงหาความรูใหกับตนเอง ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐาน
การวิจัยขอที่ 2 ที่กําหนดไว สวนดานความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยแบบฝก พบวา
นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ว า แบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
โดยใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น เมื อ งกาญจนบุ รี มี ป ระโยชน ต อ นั ก เรี ย นได เ รี ย นรู เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ข อง
สถานที่สําคัญในทองถิ่นของตน ซึ่งสามารถนําไปบูรณาการกับสาระวิชาสังคมศึกษา และนักเรียน
มี ค วามมั่ น ใจในตนเองที่ จ ะสามารถสื่ อ สารกั บ นั ก ท อ งเที่ ย วได ถึ ง แม จ ะเป น การพู ด ทั ก ทาย
โดยแบง เป น รายดาน ดั งนี้ ด า นเนื้ อ หา นั ก เรี ย นมีค วามคิด เห็น วา เนื้ อเรื่อ งในแบบฝก ทําให
นัก เรีย นมีค วามรูเ กี่ ย วกั บสถานที่ สําคัญ มากขึ้น และคิ ด วา เนื้ อเรื่ อ งในแบบฝ ก มี ค วามยาก งา ย
พอเหมาะกับนักเรียน ซึ่งทําใหนักเรียนมีความรูดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดานกิจกรรม นักเรียน
มีความคิดเห็นวา การจัดกิจกรรมในแตละแบบฝกทําใหนักเรียนมีการเรียนรูเปนกลุม ทํางานเปน
กลุมจึงทําใหนักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนในกลุมไดดวย ดานประโยชน นักเรียน
มีความคิดเห็นว า หลังจากเรี ยนแบบฝก ทักษะการอานและการเขี ยนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรม
ที่หลากหลาย ทําใหนักเรียนมีความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
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อภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อ สาร โดยใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น เมื อ งกาญจนบุ รี สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3
นํามาอภิปรายผล ไดดังนี้
1. ผลจากการวิ จั ย พบว า ผลการศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐาน ด า นเอกสารและงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวของ หลักสูตรภาษาอังกฤษและการศึกษาความตองการของครู ผูที่เกี่ยวของและนักเรียน
ในโรงเรียน พบวา ในการสรางและพัฒนาแบบฝกทั้ง 4 ทักษะ ควรคํานึงถึงความตองการและ
ความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําแบบฝกเพื่อตอบสนองและเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของนัก เรีย นในการทํากิจกรรมต าง ๆ ของแบบฝก โดยมีครู คอยชี้แนะ ชว ยเหลืออธิบายสิ่งที่
นักเรียนไมเขาใจตามความเหมาะสม แบบฝกควรนําเนื้อหาจากแหลงเรียนรูภายในทองถิ่นมาใช
พร อ มมี รู ป ภาพที่ มี สี ส วยงามประกอบพร อ มบรรยายความสํ า คั ญ กิ จ กรรมการเรี ย นควร
มี ทั้ง 4 ทักษะแตเนนทักษะการอานและเขียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการใหนักเรียนฝกปฏิบัติการ
แสดงบทบาทสมมติภายในหองเรียนกอนออกฝกจริงนอกหองเรียน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
พรอมมีความสุข ความสนใจและ ความกระตือรือรนในการเรียน และการที่นักเรียนไดเรียน
สถานที่สําคัญในทองถิ่นของตน จะทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและรักหวงแหนทองถิ่น
ของตน ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8 (2545-2549)
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 : 15) กลาววา กระบวนการเรียนการสอนตองสงเสริม
ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู โ ดยเน น การปฏิ บั ติ จ ริ ง การจั ด สาระการเรี ย นควรให นั ก เรี ย นศึ ก ษา
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู โดยสรางความตระหนักรัก
ทองถิ่น เกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน ยังสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ที่กลาววา สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะตาม
สภาพจริง เพื่อการสื่อสาร การจัดกิจกรรมเนนทักษะการสื่อสารเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
เพราะเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น อีกทั้งยังสอดคลองกับ อารีย วาศนอํานวย (2545 :
19)
กลาววา การจัดกิจกรรมการสอนเพื่อการสื่อสารจะใหความสําคัญกับสถานการณในการ
ใชมากกวาการเนนไวยากรณ เปนการเรียนที่เนนกระบวนการปฏิบัติสัมพันธตามสถานการณตา ง ๆ
อยางมีเปาหมาย ดานการสื่อสารสามารถนําความรูมาปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
ดังนั้น การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูล
ทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี เปนการแกปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษและไดพัฒนาทักษะทั้ง 4 คือ
การฟ ง พู ด อ า นและเขี ย น โดยมุ ง เน น ทั ก ษะการอ า นและเขี ย น นอกจากนี้ ยั ง สอดคล อ งกั บ
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อารีย วาศนอํานวย (2545 : 48) และ ดรุณี เรือนใจมั่น (2546 : 48) ที่กลาววา แบบฝกเปนสื่อ
ที่ตอบสนองความสนใจของผูเรียน สรางขึ้นตามระดับความสามารถและความแตกตางของผูเรียน
เป น สื่ อช ว ยในการแบ ง เบาภาระของครู ซึ่ ง ทํ าให ค รูม องเห็ น ข อ บกพร อ งและปญ หา จุ ด อ อ น
ของนักเรียนเปนเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบบทเรียนและชวยเสริมทักษะทางภาษา
ของนักเรียนให ดีขึ้น และแบบฝกยังเปนอุปกรณการสอนที่ประกอบดว ย กิจกรรมหลากหลาย
น า สนใจ นั ก เรี ย นได ฝ ก ปฏิ บั ติ เ พิ่ ม ขึ้ น จนเกิ ด ความชํ า นาญ คล อ งแคล ว และมี ค วามแม น ยํ า
การจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ตองอาศัยกิจกรรมการสอน
ที่นาสนใจ เกิดความสนุกสนานในการเรียน และนําสถานการณจริงมาใชในการเรียนเพื่อนักเรียน
เรียนรูไดอยางแทจริง และนําไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งนักเรียนตองใชทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน
และเขียน โดยทักษะที่นักเรียนสามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูได คือทักษะการอานและ
การเขียน ซึ่งสอดคลองกับ ธัญญลักษณ ปสนานนท (2540 : 33) กลาววา การอานและการเขียน
มีความสัมพันธกัน ดังนั้นการสอนอานและเขียนควรดําเนินไปดวยกัน โดยครูควรสอนวิธีการอาน
เพื่อใหนักเรียนสามารถดึงขอมูลหรือสาระสําคัญของเรื่องที่อานใชเปนขอมูลในการเขียนตอไป
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ อะบอเดอรีน (Aborderine 1986 : 38-39) ที่เสนอแนะวา ในการสอน
อานใหผสมผสานกับการเขียนสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถปานกลางนั้น ครูควรใชคําถาม
ที่สงเสริมใหนักเรียนใชความสามารถในการเขียนตองเกี่ยวกับเรื่องที่อาน และคําถามตองสงเสริม
ใหนักเรียนใชความสามารถในการเขียนตองเกี่ยวกับเรื่องที่อานและคําถามตองสงเสริมใหนักเรียน
ใช ภ าษาในลั ก ษณะเดี ย วกั บ เรื่ อ งที่ อ า น ซึ่ ง นอกจากวั ด ความเข า ใจของนั ก เรี ย นยั ง วั ด ด า น
การนําไปใชไดอีกดวย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ ลิวและคินเซอร (Leu and Kinzer
1995 : 191) กลาววา ในการสรางสรรคกิจกรรมการอานและเขียนใหตอเนื่องกันนั้นไมมีขอกําจัด
ใด ๆ แตผูสอนควรคํานึง ถึงการเริ่มตน จากระดับงาย ๆ กอนถึงขั้นที่ซับซอน ดังนั้นแบบฝกที่
ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น จากการสํารวจความตองการของผูเรียน และมีระดับความยาก - งาย พอเหมาะ
นั ก เรี ย นจะเรี ย นรู ไ ด ช า เร็ ว ขึ้ น อยู กั บ ประสบการณ ค วามสามารถและการแสวงหาความรู
ของนักเรียน
2. ผลจากการวิจัย พบวา การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
องคประกอบ ดังนี้ 1) คํานํา 2) คําชี้แจงในการใชแบบฝก สําหรับครู ประกอบดวย บทบาท
ครูผูสอน แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคปลายทาง จุดประสงค
นําทาง เนื้อหาทางภาษา กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล เกณฑ
การประเมิน 3) คูมือสําหรับนักเรียน คํานํา คําชี้แจงในการใชแบบฝก จุดประสงค เนื้อเรื่องยอ
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ใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด แบบทดสอบ และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
องคประกอบของแบบฝกมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค มีสื่อการเรียนรูในแบบฝกชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูตาง ๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยการอานและทําแบบฝกหัด
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชัยยงค พรหมวงศ ( 2537 : 490) ที่ไดเสนอแนวการสรางแบบฝก
ดังนี้ 1) ควรมีคําชี้แจงการใชแบบฝก 2) ตารางปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนหรือในแนะทาง
3) แผนการจั ด การเรี ย นรู ประกอบด ว ย วั ต ถุ ป ระสงค กิ จ กรรมการเรี ย นสื่ อ การสอนและ
ประเมินผล 4) ใบเฉลย 5) แบบฝกที่มีรูปภาพประกอบสวยงาม ภาษาที่ใชไมควรยากเกินไป
นอกจากนี้จากผลงานวิจัยของ เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาสื่อเสริมการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เรื่องทองถิ่นนครปฐม กลาววา ขั้นตอนในการสราง
แบบฝ ก ดั ง นี้ 1 ) ศึ ก ษาแนวการสร า งสื่ อ การเรี ย นการสอนของนู แ นน ฮั ต วิ น สั น วอเตอร
เสงี่ยม โตรัตน และเริงชัย จงพิพัฒนสุข 2) ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
3) คั ด เลื อ กบทอ า นจากเอกสาร 4) ศึ ก ษาองค ป ระกอบทางภาษาที่ ส อดคล อ งกั บ บทอ า น
เพื่อกําหนดจุดประสงค ประสิทธิภาพของชุดฝกการอานและเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ทองถิ่น
นครปฐม กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพแบบรายบุ ค คล (Individual
Tryout) กับนักเรี ยนจํานวน 3 คน มีประสิ ทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 60 / 60 โดย
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.83 / 77.33 สวนการหาประสิทธิภาพกลุมเล็ก (Small Group Tryout)
กั บ นั ก เรี ย นจํ า นวน 9 คน มี ค า ประสิ ท ธิ ภ าพกลุ ม เล็ ก สู ง กว า เกณฑ ที่ กํ า หนดไว 70 / 70
มีคาประสิทธิภาพกลุมเล็ก 86.77 / 76.50 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา วงศยะรา
(2549 : บทคัดยอ) กลาววา องคประกอบของชุดฝก ดังนี้ คํานํา คําชี้แจง วัตถุประสงค แผนการ
จัดการเรียนรู ใบความรู ใบงานและแบบทดสอบ สวนประสิทธิภาพของชุดการอานและการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา
ประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) ได 67.33 / 69.33 สูงกวาเกณฑ 60 / 60 ที่
กําหนดไวและประสิทธิภาพแบบกลุมยอย (Small Group Tryout) ไดประสิทธิภาพเทากับ 74.44 /
75.11 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะการอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมาทั้ง 5 แบบฝก นํามาหาคาประสิทธิภาพ ภาคสนาม (Field
Tryout) กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน 30 คน พบวา นักเรียนมี ประสิทธิภาพ สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 75 / 75 แสดงวาแบบฝก
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1
3. ผลการวิ จั ย พบว า ในการทดลองใช แ บบฝ ก ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
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ที่ 3 นักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม ตั้งใจเรียนรูและการทํางานกระบวนการกลุม
ทําแบบฝกตามใบงาน ฝกสนทนาเปนคูทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
เมื่อนักเรียนไดรับการฝกอานเนื้อเรื่องและฝกกิจกรรมสนทนาซ้ํา ๆ จะทําใหนักเรียนเกิดทักษะการ
พูดเพื่อการสนทนาและเกิดความมั่นใจในตนเองเมื่อออกฝก ปฏิบัติการสัมภาษณนั กทองเที่ย ว
ในสถานที่จริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ริเวอร (River 1968 : 97-100) ที่กลาววา ลักษณะ
ของแบบฝก ควรมีบทสนทนาสั้น ๆ ประโยค 1-2 ประโยค พรอมฝกโครงสรางใหมที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันที่นักเรียนรูจัก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สุไร พงษทองเจริญ (2525 : 19-20)
ที่กลาววา ควรนําหลักจิตวิทยามาใชในการสอน เชน ความรูพื้นฐานทางภาษาของแตละคน
แตกตางกัน การฝกควรฝกบอย ๆ ซ้ํา ๆ และครูควรใหคําชมเชยเมื่อนักเรียนทําไดดีและถูกตอง
ผลจากการสังเกตการณปฏิบัติในการทําแบบฝก นักเรียนมีการชวยเหลือกันในการทําแบบฝก
ปรึกษาและแบงงานทํา ดานการฝกปฏิบัติตามบทสนทนา นักเรียนมีความตั้งใจในการแบบฝก
กิจกรรมคู แตยังไมคอยกลานําเสนอหนาหองเรียน เพราะขาดความมั่นใจแตเมื่อฝกไป ประมาณ
2-3 ครั้ง นักเรียนเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองและกลาออกมานําเสนอหรือสัมภาษณนักทองเที่ยวได
นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการสอนควรจัดการเรียนรูใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุข ทั้งนี้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร มีสวนชวยสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุก ยึดนักเรียน
เปนศูนยกลางในการเรียน การปฏิบัติกิจกรรมเปนคูหรือเปนกลุม ทําใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้เมื่อพิจารณารายบท พบวา บทที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
บทที่ 5 เรื่อง ประตูเมืองกาญจนบุรี (The Old City Gate) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเนื้อเรื่องสัมพันธ
กับประวัติวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จึงทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อเรื่องไดงายและทําแบบฝกได
ดานไวยากรณเปนเหตุการณปจจุบันที่นักเรียนใชคํากริยาบอย ๆ การเขียนเรื่องยอเปนขั้นสุดทาย
ที่นักเรียนทําแบบฝกเติมขอความเกี่ยวกับประตูเมืองแลวนําขอความทั้งหมดมาเขียนได ซึ่งเปน
กิจ กรรมที่ นั ก เรี ย นทําซ้ํ า ๆ บอย ๆ ซึ่ งสอดคลอ งกับ ทฤษฎีจิ ต วิ ท ยาการเรีย นรูของ ธอร น ไดด
(Thorndike ,อางถึงใน ปุณยาพร ปฐมพัฒนา 2543 : 45) ในเรื่องของกฎแหงความพรอม (Law
of Readiness) กลาววา การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสบการณ ควรเรียนจากเรื่องงายกอน
เพื่อเปนพื้นฐานในสูเรื่องยาก และกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) กลาววา การจัดการเรียน
การสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนใชความรู โดยการฝกหัดทําซ้ํา ๆ และฝกอยางเปนระบบตอเนื่อง
ย อ มทํ า ให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งถาวร การหาประสิ ท ธิ ภ าพแบบฝ ก ภาคสนาม พบว า ได ค า
ประสิทธิภาพ 77.03 / 77.69 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 75 / 75 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแบบฝก
เสริมทักษะที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพและมีสวนชวยในการพัฒนาทักษะความสามารถทาง
การอาน และพัฒนาความสามารถเปนการเขียนและการพูดตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ มานพ พุมจิตร (2544 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนา
แบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา
นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดีมาก ประสิทธิภาพของแบบฝกมีคา
เท า กั บ 83.58 / 84.42 ด า นความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ แบบฝ ก ทั ก ษะที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น
อยูในระดับสูงทุกบทเรียน ทั้งอาจเปนเพราะวาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนมีสว น
รวมในการฝกกิจกรรมตางๆ ชุดฝกกิจกรรมมีหลากหลาย มีรูปภาพประกอบที่สวยงาม นาสนใจ
ไม ย ากจนเกิ น ไปและเป น เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ แหล ง ท อ งเที่ ย งในท อ งถิ่ น ที่ อ ยู ใ กล ตั ว ผู เ รี ย น
ซึ่งสอดคลองกับอารีย วาศนอํานวย (2545 : บทคัดยอ) พบวา นักเรียนรูสึกชื่นชอบกิจกรรม
ที่ มี อ ย า งหลากหลายในแบบฝ ก สนใจและตั้ ง ใจร ว มกิ จ กรรมเป น อย า งดี ทํ า ให นั ก เรี ย นเกิ ด
ความเขาใจและรูสึกสนุกขณะเรียนดวยแบบฝก สิ่งที่เรียนมีความหมายและประโยชนตอผูฝก
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
4. ผลการวิ จั ย พบว า ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ของนักเรียนกอนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอ 2 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาเรื่องที่เรียนใกลกับตัวนักเรียนเพราะเปนแหลงเรียนรูในทองถิ่น ในแบบฝกมี ใบความรู
ใบงาน เพื่อฝกทักษะการอานและการเขียน นักเรียนจึงมีความเขาใจในการทําแบบทดสอบทายบท
ได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ จินตอาภา ผลบุณยรักษ (2544 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิจัย
เพื่ อ สร า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นเพื่ อ การสื่ อ สารโดยใช เ อกสารจริ ง
จากอินเตอรเน็ตเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 กอนและหลังเรียนโดยใชเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ต พบวา ความสามารถในการอาน
ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นหลั ง การฝ ก อ า นโดยใช แ บบฝ ก สู ง กว า ก อ นการใช แ บบฝ ก การอ า น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลการวิจัยของ จรรยา สุภาพเนตร (2546 :
บทคั ด ย อ ) ศึ ก ษาวิ จั ย พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การเรี ย นการสอนทั ก ษะการอ า น
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูทางการอาน
กอนและหลังใชชุดการเรียนการสอนแตกตางกั นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 โดย
หลังเรียนดวยชุดการเรียนการสอน นักเรียนมีผลการเรียนรูทางการอานสูงกวากอนเรียน และ
มีทักษะการอานอยูในระดับดี อีกทั้งยังสอดคลองกับ กันตรัตน ชื่นชมนอย (2546 : 27) ที่กลาว
วาจุดมุงหมายในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารทําใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดจริง
ซึ่งสอดคลองกับ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 34) ที่กลาววา การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปน

177
การสอนที่ไมไดใหผูเรียนไดเรียนรูเฉพาะรูปแบบหรือโครงสรางของภาษาเทานั้น แตเปนการเนน
ใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดจริงในสถานการณตาง ๆ
ผลการประเมินดานความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี
พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียน อยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมและดานประโยชนอยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนมีความรูเกี่ยวกับสถานที่สําคัญมากขึ้นเนื้อหามีความยาก
งายพอเหมาะกับระดับชั้น หลังจากไดเรียนดวยแบบฝกแลว ทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถ
ทางการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ยุค-ชุนลี (Yuk-Chun Lee 1995 :
326) ที่ ก ล า วว า ในการเลือ กเอกสารในการเรี ย นการสอนควรเปน เอกสารจริง ที่ส ามารถใช ใ น
การสื่ อ สารได แ ละเหมาะสมกั บ สถานการณ เนื้อ หาตรงตามความต อ งการของผู เ รี ย น ทํ าให
นักเรียนรูจักชุมชนของตนมากขึ้นและเกิดความรัก ภูมิใจในทองถิ่นของตนมากยิ่งขึ้น ในดาน
กิจกรรมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน นักเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถ
ออกไปฝกปฏิบัติจริงในแหลงเรียนรู สวนในดานคุณประโยชน อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา แบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ยังไมทําใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียนไมมี
ความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวดี จิตตามัย (2548 : 134)
ที่พบวา ดานประโยชนที่ไดรับนักเรียนยังมีความกลาและความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษนอย
และวิ ช าภาษาอั ง กฤษเป น วิ ช าที่ นั ก เรี ย นส ว นใหญ ไ ม ก ล า พู ด โต ต อบและไม มี ค วามมั่ น ใจใน
การสื่อสารและวิชาภาษาอังกฤษยังเปนวิชาที่ยากแกการเขาใจในรูปแบบการใชงาน ซึ่งสอดคลอง
กับ สุรพล พยอมแยม (2541 : 177) กลาววา นวัตกรรมที่สรางขึ้นโดยอาศัยหลักจิตวิทยา
จึงสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจ ความสนใจและความประทับใจในเนื้อหาวิชา สวนดานพฤติกรรม
นักเรียนจะชอบและสนใจในรูปภาพที่มีสีสันสวยงาม เนื้อเรื่องอยูใกลตัวนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของอารีย วาศนอํานวย (2544 : บทคัดยอ) พบวา นักเรียนชอบกิจกรรมหลากหลายใน
แบบฝก สนใจและตั้งใจรวมกิจกรรมเปนอยางดี แบบฝกมีรูปภาพประกอบสวยงามสอดคลองกับ
แบบฝก นักเรียนบางคนเกิดทักษะการเรียนรูดวย สามารถพัฒนาทักษะการอานและการเขียน
ตนเองไดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น นอกจากนี้นักเรียน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นและกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง อีกทั้งเกิดการทํางานเปนกระบวนการกลุม
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ขอเสนอแนะ
จากการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช
ข อ มู ล ท อ งถิ่ น เมื อ งกาญจนบุ รี สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ผู วิ จั ย ได ส รุ ป แนวคิ ด
กิ จ กรรมและข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ต อ ไปนี้ คื อ 1) ข อ เสนอแนะเพื่ อ การนํ า ไปใช
และ 2)ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารไปพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึน้
1.1 จากการวิจัย พบวา แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี นักเรียนมีทักษะการอานและการเขียนแบบฝกสูง
กวากอนเรียน ดังนั้น ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ควรนําแบบฝกทักษะการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปใชกับนักเรียนในชั้นอื่น ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการมุงเนนใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการอาน
หนังสือตาง ๆ ที่ใหความรูและรูจักการจดบันทึกยอ ๆ ลงในสมุดบันทึก โดยไมจํากัดวาเปนวิชาใด
ดังนั้นเรื่องที่ใ หนักเรียนอานเสริมควรจะเปนเรื่องที่เ กี่ยวกั บทองถิ่น ภายในจังหวัดกาญจนบุรี
นอกจากไดความรูนักเรียนยังนําไป บูรณาการกับสาระวิชาอื่น และนําไปประกอบอาชีพตอไปใน
ภายหนาไดดวย
1.2 จากการวิจัย พบวา การที่นักเรียนไดใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ทําใหทักษะดานการอานของนักเรียน
สูงขึ้น ดังนั้น ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทแบบ
ฝก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนให
สูงขึ้น
1.3 จากการวิจัย พบวา นักเรียนมีทักษะทางการพูดเพื่อการสื่อสาร นักเรียนมี
ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น กิจกรรมนี้ทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
1.4 จากการวิจัย พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม ตั้งใจเรียนมากขึ้น สนุกกับแบบฝกในเนื้อเรื่อง เชน การ
แสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนา ทําใหนักเรียนมีความกลาแสดงออกและมั่นใจตนเองในการที่
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จะพูดกับนักทองเที่ยว ดังนั้นครูผูสอนควรใชวิธีสอนที่ฝกกระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาความคิด
และปรับกิจกรรมการสอนใหหลากหลาย มีการฝกปฏิบัติกิจกรรมซ้ํา ๆ
1.5 จากการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนจากการเรียนดวยแบบฝกทักษะ
การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในสถานที่
สําคัญและเขาใจคําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสถานที่สําคัญเพิ่มขึ้น ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา
ควรสนับสนุนใหครูผูสอนมรกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทแบบ
ฝก เพื่อพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนัก เรี ย นใหสูง ขึ้ น ในดา นทั ก ษะการอา น ส ว นการ
ประเมินผลในดานทักษะการเขียนโดยใหเขียนสรุปเรื่อง ซึ่งสวนมากนักเรียนยังไมสามารถสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องได เพราะนักเรียนยังไมเขาใจวิธีการอานเรื่องแลวสรุปสาระสําคัญ ครูจึง
ควรสอนอานและสรุปใจความสําคัญตามลําดับขั้นการสอน เพื่อนําไปสูการเขียน นักเรียนสามารถ
นําทักษะไปใชกับสาระวิชาอื่น ๆ ไดดวย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช
ขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนแนวทางในการสนับสนุน
การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ดังนั้น การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ควรมีการ
ทําวิจัยในประเด็น ตอไปนี้
1.ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับ การสรางแบบฝกทักษะดาน การฟง การพูด การอานและ
การเขียน ควรมีการพัฒนาแบบฝกในลักษณะของนวัตกรรมใหม ในลักษณะของ CAI และ CD
เพื่อใหนักเรียนไดเลือกใชตามความเหมาะสมของการใชงานและตามความแตกตางระหวางบุคคล
2. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับ การสรางแบบฝกทักษะทางดานการอาน การเขียน การฟง
และการพูดในลักษณะของการบูรณาการ เพื่อเปนการสรางพื้นฐานทักษะ ทั้ง 4 ดาน ใหครบ เพราะ
การเรียนทุกสาระวิชาจะตองใหนักเรียนใชทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนไปพรอม ๆ
กัน จึงทําใหนักเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียน
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
และหนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือวิจัย
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1. นางผกาวรรณ ไคลมี

ศึกษานิเทศกชาํ นาญการ
หัวหนากลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

2. น.ส.พรรณรัตน สังเคราะห

ศึกษานิเทศกชาํ นาญการ
ศึกษานิเทศกกลุมงานวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

3. นางนุดี รุง สวาง

ศึกษานิเทศกชาํ นาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถามความตองการแบบฝกทักษะ
( สําหรับนักเรียน )
เรื่อง : ความตองการในการเรียนรู เรื่อง สถานที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนํามาพัฒนา
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝก
ทักษะการอานและการเขียน โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 3 ดังนั้นผูวิจัยจึงขอใหนักเรียนตอบตามความเปนจริง โดยแบบสอบถามแบง เปน 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 ความตองการในการเรียนรูเรื่องสถานที่สําคัญของเมืองกาญจนบุรีจํานวน7ขอ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพิ่มเติม จํานวน 1 ขอ

ผูวิจัย
นางอัจฉราวรรณ ศิริรัตน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 : สถานภาพและขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง : ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในชอง
ของ นักเรียน
1. เพศ
ชาย
หญิง

ที่ตรงกับสถานสภาพและความคิดเห็น

2. ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ผานมาไดเกรด
1
2
3

4

3. นักเรียนเคยเรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษหรือไม
เคย
ไมเคย
4. นักเรียนมีความรู เรื่องราวเกีย่ วกับสถานที่สําคัญเมืองกาญจนบุรี มากอนหรือไม
เคย
ไมเคย
โปรดระบุสถานที่...........................................................................................................
ตอนที่ 2 : ความตองการเกีย่ วกับรูปแบบ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูเรื่อง สถานที่สําคัญของ
จังหวัดกาญจนบุรี
คําชี้แจง : ใหนักเรียนใสเลข ลงใน
โดยเรียงลําดับสถานที่ชอบที่สุดไปนอยที่สุด 5 ลําดับ
1. ในการเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนสนใจและตองการเรียนรูเกี่ยวกับ สถานที่สําคัญในจังหวัด
กาญจนบุรี สถานที่ใดบาง (เรียงตามลําดับ ความสําคัญ 1 – 5)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต) Wat Chaichumpolchanasongkram
พิพิธภัณฑสงครามเชลยศึก (พิพธิ ภัณฑอกั ษะ) JEATH War Museum
สุสานสหประชาชาติ (ดอนรัก) Kanchanaburi War Cemetery
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สะพานขามแมนา้ํ แคว The Bridge Over The River Kwae
ประตูเมือง The Old City Gate
พิพิธภัณฑสงครามเกาทัพ The Nine-Army Battle Historical Park
ปราสาทเมืองสิงห Muang Sing Historical Park
พิพิธภัณฑบานเกา Bankao National Museum
น้ําตกไทรโยคนอย Sai Yoke Noi Waterfall
น้ําตกเอราวัณ Erawan Waterfall
2. นักเรียนตองการเรียนรูเนือ้ หาใดบาง เพือ่ สงเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชขอ มูลสถานที่
ทองเที่ยวในจังหวัด กาญจนบุรี (เรียงตามลําดับความสําคัญ 1 – 5 )
ประวัติสถานทีท่ องเที่ยว
สถานที่ตั้งแหลงทองเที่ยว
ความสําคัญของแหลงทองเที่ยว
แผนที่แสดงเสนทางการเดินทาง
สัญลักษณของสถานที่ทองเที่ยว

บทสนทนา การทักทาย การแนะนําสถานที่

การใชคําถามคนหาขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................
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3. นักเรียนตองการรูปแบบของแบบฝกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ทอ งเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ในลักษณะใด จึงจะทําให นักเรียนสนใจและตองการเรียน (เรียงลําดับความสําคัญ 1-5)
มีรูปภาพประกอบ
มีสีสวยงาม
ใชภาษาเขาใจงาย
เนื้อหาเหมาะสมกับชื่อเรื่อง
เ เนือ้ หานาสนใจและเกิดความรู ความเขาใจงาย
รูปเลมกะทัดรัด สะดวกในการใช
อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................
4. สื่อที่เปนเอกสารจริงอะไรบางที่ควรนํามาประกอบในแบบฝก (เรียงลําดับความสําคัญ 1-5)
ปายโฆษณา

ปายสัญลักษณตาง ๆ

ภาพการตูน

ปายประกาศ

เอกสารแนะนําการทองเที่ยว

บทความจากหนังสือ สิ่งพิมพ

แผนที่

ภาพถายสถานที่จริงและขอความบรรยายภาพ

อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................................................................

201
5. นักเรียนคิดวา ควรนําแบบฝกไปใชจดั กิจกรรมการเรียนในลักษณะใด
(เรียงลําดับความสําคัญ 1-5)
เรียนรูดว ยตนเอง
เรียนรูแบบกิจกรรมกลุม
แสดงบทบาทสมมุติ
เรียนรูจากสถานที่จริง หรือสอบถามจากผูรู
คนควาจากแหลงเรียนรู หองสมุด
มีเกมหรือวาดรูปประกอบคนควาจากแหลง เรียนรู หรือ หองสมุด
อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................................................
6. นักเรียนคิดวา ควรจัดกิจกรรมในรูปแบบหรือลักษณะของการจัดกิจกรรม เสริมทักษะการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบใด (เรียงลําดับความสําคัญ 1-5)
อานขอความสั้น ๆแลวเดาความหมาย จากบริบทได
อานขอความแลวเขียนเรียงตามลําดับเหตุการณได
อานเนื้อเรื่องแลวเขียนบรรยายตามรูปภาพได
แบงกลุมเขียนโฆษณาเชิญชวนเที่ยวสถานที่สําคัญ
อานขอความแลวจับคูประโยคที่สัมพันธกันได
อานขอความแลวเขียนเติมคําทีข่ าดหายไปได
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จับคูหรือกลุมอานขอความหรือเนื้อเรื่องในใบงาน
อานและชวยกันหาความหมายของคําศัพท
อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................................................
7. นักเรียนคิดวา ควรมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย ใช แบบฝกเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีใดบาง
(เรียงลําดับความสําคัญ 1-5)
ตรวจผลงาน ชิ้นงาน
การตอบคําถาม
การสัมภาษณ
การประเมินการปฏิบัติจริง
การทําแบบฝกหัด

การทําแบบทดสอบ
การสังเกต
นักเรียนประเมินกันและกัน
ครูประเมิน
อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................
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แบบสัมภาษณความคิดเห็น
(สําหรับครูวิชาการ ครูผูสอนภาษาอังกฤษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู)

เรื่อง สภาพความตองการดานเนื้อหาสาระ รูปแบบกิจกรรม การวัดผลประเมินผลในการพัฒนา
แบบ ฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมือง
กาญจนบุรี
คําชี้แจง แบบสัมภาษณฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของทานในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดานการอานและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โดยใชแบบฝกทักษะเพื่อการสื่อสาร ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากทานในการใหขอมูล
ตามความเปนจริง ทั้งนี้แบบสัมภาษณแบงออกเปน 3 ตอน รวมจํานวน 13 ขอ ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 รูปแบบการเรียนรู ประเภทของเนื้อหา รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม จํานวน 1 ขอ

ผูวิจัย
นางอัจฉราวรรณ ศิริรัตน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
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ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
คําชี้แจง กรุณาเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
1. ชื่อ............................................................นามสกุล.................................................
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ.............ป
4. ตําแหนง / หนาที่.............................................................................................................
5. วุฒิการศึกษา..............................................................................................................
6. ประสบการณในการทํางาน (ครูวิชาการ, ครูผูสอนภาษาอังกฤษ,หัวหนากลุม
สาระ)..........................ป

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและแนวทางในการจัดทําแบบฝกดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล
เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมือง
กาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการสรางสื่อเสริมประเภทแบบฝกภาษาอังกฤษ เพื่อ
นํามาใช ในการแกไขและเสริมทักษะดานการอานและการเขียนของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. ทานคิดวาแบบฝกเสริมทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษควรมีรปู ลักษณะแบบใด
จะเหมาะสมกับระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (เสนอแนะไมนอยกวา 3 แบบ)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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3. ทานคิดวาเนื้อเรื่องหรือสถานที่ใดในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีประโยชนและเหมาะสมกับการ
เรียนเพื่อเพิ่มทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 มากที่สุด (เสนอแนะไมนอยกวา 3 แบบ)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. จากประสบการณการสอนของทานคิดวา แบบฝกทักษะการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใดบาง และควรใชสื่อการ
สอนอะไรบาง ที่จะทําใหผูเรียนมีความสนใจ สนุกสนานและเกิดความรูตรงตามจุดประสงคของผล
การเรียนรูที่คาดหวัง (เสนอแนะไมนอยกวา 3 แบบ)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. ทานคิดวาขั้นตอนการวัดและประเมินผลการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ควรจะใชหลักการวัดผลตามสภาพจริงอะไรบางและมี
วิธีดําเนินการอยางไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปพัฒนาการอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
(สําหรับนักเรียน)
เรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช
ขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้เปนการสอบถามความคิดเห็น หรือความรูสึกของ
นัก เรี ย นที่ มี ต อ แบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่ อ สารโดยใชข อมู ล
ทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. คําตอบของนักเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นนี้ เปนการแสดงความคิดเห็นหรือ
ความรูสึกของนักเรียนแตละคน ไมมีขอถูก ไมมีขอผิด ขอใหนักเรียนตอบตามความเปนจริง
3. คําตอบของนักเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นนี้ ไมนําไปรวมในการตัดสินผล
การเรียนรู แตผลจากการตอบแบบสอบถามนี้ จะนําไปใชในการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
4. การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ ใหนักเรียนอานขอความแลวทําเครื่องหมาย
9 ลงในชอง
ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน โดยแบงระดับความคิดเห็นออกเปน
3 ระดับ คือ เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง และเห็นดวยนอย ดังนี้
3
หมายถึง
เห็นดวยมาก
2
หมายถึง
เห็นดวยปานกลาง
1
หมายถึง
เห็นดวยนอย
5. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อแบบฝกทักษะการอานและการเขียน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ผูวิจัย
นางอัจฉราวรรณ ศิริรัตน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย ( / ) ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานในแตละขอ ใหตอบเพียง
คําตอบเดียวเทานั้น
รายการ
ระดับความคิดเห็น
3
2
1
ดานเนื้อหา
1. ชื่อเรื่องนาสนใจและเหมาะสมควรเรียนเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ
ของจังหวัดกาญจนบุรี
2. เนื้อเรื่องนาสนใจและเหมาะสมที่เรียน
3.เนื้อหามีความยากงายเหมาะกับความสามารถของนักเรียน
4. เนื้อหามีรูปแบบและรูปภาพประกอบนาสนใจ และมีสีสวยงาม
ดึงดูดให นักเรียนตองการเรียนรู
5. เนื้อหาในบทอานมีความเขาใจงายไมซับซอนเกินไป
6. ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน
7. นักเรียนมีทกั ษะเพิ่มขึ้นในดานการอานและการเขียนจากการอาน
เนื้อเรื่อง
8. นักเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษเกีย่ วกับแหลงเรียนรู
ในทองถิ่นมากขึ้น
ดานกิจกรรม
9. ขั้นกอนการอาน มีกิจกรรมที่ชวยใหนกั เรียนไดใชความรูเดิมที่มี
อยูเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะเรียน
10. ขั้นขณะอาน มีกิจกรรมที่ชวยใหนกั เรียนเขาใจบทอานไดงาย
ขึ้น
11.ขั้นหลังการอาน มีกิจกรรมฝกฝนและพัฒนาในดานการเขียน
และความเขาใจเรื่องที่อาน
12.ขั้นประเมินผล มีแบบทดสอบทายบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน
13. กิจกรรมตาง ๆ ทําใหนักเรียนมีโอกาสทํางานกลุมและกิจกรรมคู
14. มีกิจกรรมเสริม เชน เกม เพลง ทายปญญา ปริศนาตาง ๆ
นาสนใจ
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(ตอ)
รายการ

ระดับความคิดเห็น
3
2
1

ดานประโยชน
15. แบบฝกชวยสงเสริมใหนกั เรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ
16. แบบฝกชวยเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวเมือง
กาญจนบุรีดยี งิ่ ขึ้น
17. นักเรียนพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี
ยิ่งขึ้น
18. นักเรียนสามารถอานภาษาอังกฤษไดดยี ิ่งขึ้น
19. นักเรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษไดดยี ิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะอื่นๆ
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
หมายเหตุ. 3 : เห็นดวยมาก
2 : ปานกลาง
1 : ไมแนใจ
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน(Pre – test)
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนขอสอบปรนัย
จํานวน 30 ขอ และตอนที่ 2 เปนขอสอบอัตนัย จํานวน 4 ขอ
นักเรียนตองทําทุกขอ
2. เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
3. ตอนที่ 1 ขอสอบปรนัย มีคําตอบใหเลือก 4 ตัวเลือก นักเรียนจะตองเลือก
คําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
4. ใหนักเรียนกากบาท ( x) ลงในกระดาษคําตอบในชองตัวอักษร a, b, c
หรือ d ที่ตรงกับอักษรหนาคําตอบที่อยูในแบบทดสอบ
5. ตอนที่ 2 ขอสอบอัตนัย ใหนักเรียนตอบลงในกระดาษคําตอบที่ครูแจกให
6. หามขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ทั้งสิ้นลงในแบบทดสอบ
ตัวอยางการตอบ
กระดาษคําตอบ
1. Where is Wat Tai ?
a. It is next the bridge.
ขอ a b c d
b. It is opposite the school.
1. x
c. It is near the Maeklong river.
2.
d. It is in front of the market.
ขอ a b c d
ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหมใหทําดังนี้
1. x
x
2.
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Reading Test
A : Read the following passages and choose the best answer.
Put an “X” in the box under the letter a, b, c or d on the
answer sheet.
Passage 1

Sai Yoke Noi Waterfall

Sai Yoke Noi Waterfall is one of the most attractive tourist
spots in Kanchanaburi. It is very easy to get there. Tourists can visit
Sai Yoke Noi Waterfall by car, bus, motorcycle, or train. This
roadside waterfall is convenient for tourists to visit because it is
located near the highway. If the tourists go by train from Bangkok,
they will enjoy looking at the scenery along the way until they get
off at Namtok railway station. It is the last station from Namtok
station, the tourists can walk along the old railway track for about
15 minutes.
Most people prefer to take a mini bus or “Song thaew”, as
they are called by Thai people, to the waterfall. If the tourists want
to go to Sai Yoke Noi by bus, so they can do so by taking a
Kanchanaburi – Sangklaburi bus. It takes about one hour by bus to
get to the waterfall from the bus terminal in Kanchanaburi.
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Choose the best answer
1. You can visit Sai Yoke Noi Waterfall by different means of
transportation except by …………
a. bus
b. car
c. train
d. boat
2. What do the tourists like to do best if they go to Namtok by train ?
a. Talk with their friends. b. Enjoy the scenery along the way.
c. Play the cards.
d. Walk along the train.
3. Besides “Song thaew” or mini-bus, how can tourists get to Sai Yoke Noi
Waterfall from Namtok station?
a. By boat.
b. On foot.
c. By train.
d. By plane.
4. If you leave Bangkok by bus at 8:00 a.m., what time do you get to
Sai Yoke Noi Waterfall?
a. 9 a.m.
b. 10 a.m.
c. 11 a.m.
d. 1 p.m.
5. Why do people like to go to Sai Yoke Noi by train ?
a. Because they can see the beautiful view.
b. Because the ticket is cheap.
c. Because it stops at Nomtok station.
d. A , B and C are correct.
6. According to the passage, Sai Yoke Noi
Waterfall is the ……………place for tourist.
a. attractive
b. easy
c. difficult
d. convenient
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Passage 2

Erawan Waterfall

Erawan Waterfall is located in Sri Sawat district,
sixty-five kilometers northwest of Kanchanaburi. You can go by bus, car
or motorcycle . When you go there, we can see a seven-tiered waterfall
in a forest setting. It’s one of the most beautiful waterfalls in Thailand
and is popular with both tourists and local people. Sri Nakarin Dam is
nearby and behind this dam is a huge lake, which is suitable for watersports such as water-skiing or jet-skiing. If you’ re feeling energetic, you
can climb to the top of the seven tiers. You could wear sports shoes or
climbing boots to climb up the rocky trails, as it’ s easy to slip in
sandals. After that, you could take a dip in one of the many pools. The
water is clean and cold.
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7.How far is it from Kanchanaburi to Erawan Waterfall ?
a. 85 kms.
b. 75 kms.
c. 65 kms.
d. 55 kms.
8. Where is the Erawan Waterfall located ?
a. In the north of Kanchanaburi.
b. In the south of Kanchanaburi.
c. In the northwest of Kanchanaburi.
d. In the southeast of Kanchanaburi.
9. What is near the Erawan Waterfall ?
a. The forest.
b. The bus station.
c. The huge lake.
d. Sri Nakarin Dam.
10. What sport can you play at the huge lake ?
a. Sailing.
b. Water-skiing.
c. Swimming.
d. Fishing.
11. Why is Erawan waterfall a popular place for tourists ?
a. Because it is one of the most beautiful waterfalls in Thailand.
b. Because many tourists and local people come to visit.
c. Because Erawan Waterfall is famous .
d. A, b and c are right.
12. According to the passage, Erawan Waterfall is a…………place for
Thai and tourist.
a. charming
b. dirty
c. clean
d. favorite
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Passage 3

The Kanchanaburi War Cemetery

Nearly 9,000 lives of soldiers and POWS rest in peace, with
endless rows of war graves in Kanchanaburi, not far from the Bridge over
the River Kwae. There are 2 cemeteries for the remains of 8,732
P.O.W.S and a memorial shrine for the Japanese who lost their lives
during the construction of the Death Railway. There is the war cemetery at
Donrak, which is the main cemetery holding nearly 7,000 graves for the
Americans, British, Australian and Dutch prisoners of war. The other
cemetery, called the War Cemetery at Chungkai holds 1,750 graves of
mostly British and Dutch soldiers.
POWS. = เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2
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Choose the best answer.
13. What is the nationality of prisoners at Chungkai cemetery ?
a. Americans
b. Australian
c. Thai
d. British and Dutch
14. For whom is the memorial shrine found at the cemetery?
a. Thai
b. American
c. Japanese
d. Australian
15. What do you know when you read the moral ?
a. Their address..
b. The city that they come from.
c. The name and age.
d. Their family..
16. Why do many tourists like to visit at Donrak Cemetery?
a. Because it is near the high way.
b. Because it is a beautiful cemetery.
c. Because it is opposite the train station.
d. A , B and C are right.
17. According to the passage, the cemeteries are the ………places .
a. interest
b. boring
c. attractive
d. memorial
18. Where is the memorial shrine for the Japanese ?
a. Near the bridge.
b. In the Donruk Cemetery.
c. Opposite the train station. d. At the chungkai Cemetery.
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Passage 4
Prasat Muang Sing
Historical Park
Muang Sing town was built between 857 and 1157 when the
Khmer Kingdom was still prosperous. It was later left until the reign of
King Rama I when Muang Sing was rebuilt as a Kanchanaburi border town.
The only archeological site with a religious structure built in the middle of
the city in the Khmer Prasat Muang Sing (Tower of the city of Lions)
where the heavy influence of the late Lopburi arts is clearly visible. The
ancient site is located on a steep bank of the River Kwae Noi where the
waterway is narrow and becomes fast flowing. The compound is believed to
have been the western most outpost of the Angkor-centered Khmer empire.
Remains dating back some 2,000 years have been discovered, and artifacts,
including temple carvings, religious statuary and pottery shards indicate that
the city must have been inhabited from the 16 to 18 centuries.

Notice : Prasat Muang Sing = ปราสาทเมืองสิงห
Tower of the City of Lions = หอคอยของสิงโตนคร
Khmer Kingdom = อาณาจักรเขมร
Maenam Kwae Noi = แมน้ําแควนอย
Angkor-centered = ศูนยกลางของแองกอร Khmer empire = อาณาจักรเขมร
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Choose the best answer.

19.How did the artist know that Prasat Muang Sing was built in
Khmer style ?
a. Religious status.
b. Pottery shards.
c. Both a and b.
d. Coffin
20. Where was the site of a religious structure of the city ?
a. In front of the city.
b. In the middle of the city.
c. Beside the city.
d. Behind the city.
21. What haven’ t been discovered at Prasat Muang Sing ?
a. The temple carvings.
b. The religious statuary.
c. The wood coffin.
d. The pottery share.
22. Is the ancient site located on a steep bank of the River Kwe Yai ?
a. Yes, it is.
b. No, it doesn’ t.
c. Yes, it does.
d. No, it isn’t.
23. What word has the same meaning as “Sing” ?
a. Eagle
b. Tiger
c. Lion
d. Elephant
24. According to the passage, the Khmer Kingdom was …………..
a. poverty
b. prosperous
c. rich
d. faith
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Passage 5

The Ancient Town of
Kanchanaburi
( Muang Kanchanaburikao )

Pra Panglaelai พระปางเลไลย

The Ancient Town of Kanchanaburi or Muang
Kanchanaburikao was situated in Ban Tha Sao, Tambon Lad Ya, which
is just 20 kms. from the city by the highway. The site was part of
the battle history between the Thai and the Burmese from to the
Ayuthaya period to the early Rattanakosin era. King Rama I came
back from the Burmese war in B.E. 2430, he moved Muang
Kanchanaburi to Tambon Pakpreak. Several ruins are found in Wat Pa
Lelai, Wat Khun Phaen, Wat Mae Mai and Wat Nang Phim.
Notice : Muang Kanchanaburikao = เมืองกาญจนบุรีเกา Ban Tha Sao = บานทาเสา
Tambon Lad Ya = ตําบลลาดหญา Ayuthaya period = สมัยกรุงศรีอยุธยา
Rattanakosin = รัตนโกสินทร
Tambon Pakpreak = ตําบลปากแพรก
Wat Pa Lalai = วัดปาเลไลย
Wat Khun Phaen = วัดขุนแผน
Wat Mae Mai = วัดแมหมาย
Wat Nang Phim = วัดนางพิม

Wihan Songkom วิหารทรงกลม
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Choose the best answer.
25.Where is Muang Kanchanaburikao ?
a. Tambon Pakpreak
b. Tambon Lad Ya
c. Tambon Hnong Buo
d. Tambon Wungdong
26. Who moved Muang Kanchanaburikao to Amphur Muang ?
a. King Rama I
b. King Rama II
c. King Rama III
d. King Rama IV
27. How far is the Ancient Town of Kanchanaburi from the town ?
a. 10 kms.
b. 15 kms.
c. 20 kms.
d. 25 kms.
28. What period did the Nine Battle army War happen ?
a. Sukothai
b. Ayuthaya
c. Rattanakosin
d. Lopburi
29. Why was Muang Kanchanaburikao important ?
a. Because it was setting near the army.
b. Because it was part of the battle between Thai and Burmese.
c. Because it had an old building in Ayuthaya period.
d. Because it had the important holly Buddha.
30. You know from the passage that Muang Kanchanuburi was built in
…………………..period.
a. Lopburi
b. Sukothai
b. Ayuthaya
d. Rattanakosin

Wihankao วิหารเกา
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เฉลยแบบทดสอบการอานและการเขียน
กอนเรียน ( Pre-test)

1. d
5. a
9. d
13. d
17. d
21. c
25. b
29. c

2. b
6. a
10. b
14. c
18. a
22. d
26. a
30. b

3. b
7. c
11. d
15. c
19. c
23. c
27. b

วิหารทรงกลม (Wihan Songkom)

4. c
8. c
12. d
16. d
20. b
24. b
28. b
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Writing Test
B : Fill in the blanks with the right words in the dialogue
( 5 marks)
Situation : Tourist wants some information from T.A.T
A.Erawan Waterfall,

B. Kanchanaburi city

C. May I help you?,

D. Have a nice day.

E. You’ re welcome.
T.A.T. officer : Good morning ! ………………1……………
Tourist
: Good morning. Yes, I’ d like some information about
……...2…..……
T.A.T. officer : Well firstly, I’ ll give you one of these free maps. You
can see that place is located 65 kilometers northwest of
………….3…..……, on route 3199.
Tourist
: OK. I see. Thank you very much for your kindness.
T.A.T. officer : …………4……………… Here’ s the brochure.
Tourist
: Thanks. Goodbye.
T.A.T. officer : Bye. ………………..5……………..
Notice : T.A.T = Tourism Authority of Thailand = ท.ท.ท. สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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C. Complete the sentences. ( use information from the text) 5 marks
1. Sai Yoke Noi Waterfall is…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Erawan Waterfall has ..............................................................................
and near …………………………………………………………………............…
3. The main cemetery is……………….......…….. which remains nearly
…………………………………………………………………………………………
4. Muang Sing Town was ................................................................................
when ........................................................................................................
5.The Ancient Town of Kanchanaburi or …………………………………
was ........................................... in

…………………………………………………………
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D. Making a summary (เรื่องยอ)
This is a summary of the passage (ขอความ). Read it carefully.
(ระมัดระวัง) The statements under column A have to be followed (ติดตาม)
by the statements under column B. Match(จับคู) them by writing the
appropriate letter (a,b,c..) under A.( 5 คะแนน) Then you will get a summary of
the passage.
(5 คะแนน)
A
……….1. Erawan Waterfall is the
most beautiful in Thailand………..
………2. It is located in Amphur Sri
Sawat………………
……...3. When you go there………
……..4. If you’ re feeling
energetic………
…… 5. Sri Nakarin Dam is nearby and
behind this dam is a huge lake,……

B
a. which is suitable for watersports such as water-skiing or
jet-skiing.
b. you can climb to the top of
the seven tiers.
c. and in the northwest of
Kanchanaburi.
d. you can see a seven-tiered
waterfall in the forest selling.
e. and is popular with both
tourist and local people.
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Summary (เขียนเรื่องจากตาราง) 5 คะแนน
(Title ชื่อเรื่อง 1 คะแนน) .......................................................................
(Passage เรื่องยอ 3 คะแนน)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(Conclusion สรุป 1 คะแนน)
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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เฉลยแบบทดสอบการเขียน
Writing Test
B : Put the right group of words in the dialogue ( 5 marks)
Situation : Tourist wants some information from T.A.T
A.Erawan Waterfall. B.Kanchanaburi City.
C.May I help you?, D. Have a nice day.
E. You’ re welcome.
T.A.T. officer : Good morning ! ……1. May I help you?......…
Tourist
: Good morning. Yes, I’ d like some information
about ……2. Erawan Waterfall………
T.A.T. officer : Well firstly, I’ ll give you one of these free maps. You
can see that place is located 65 kilometers northwest of
…..3.Kanchanaburi City………, on route 3199.
Tourist
: OK. I see. Thank you very much for your kindness.
T.A.T. officer : ………4.You’ re welcome……… Here’ s the brochure.
Tourist
: Thanks. Goodbye.
T.A.T. officer : Bye. ……..5. Have a nice day……………..
Notice : T.A.T = Tourism Authority of Thailand = ท.ท.ท. สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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C. Complete the sentences. ( Find from the text) 2 marks each
1. Sai Yoke Noi Waterfall is one of the most attractive tourist spots in
Kanchanaburi.
2. Erawan Waterfall has seven tiered waterfall and near Sri Nakarin Dam.
3. The main cemetery is Donrak which remains nearly 7,000 graves for the
Americans, British, Australian and Dutch prisoners war.
4. Muang Sing Town was built between 857 and 1157 when the Khmer
Kingdom was still prosperous.
5.The Ancient Town of Kanchanaburi or Muang Kanchanaburikao
was situated in Ban Tha Sao, Tambon Lad Ya.
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D.Making a summary (เรื่องยอ)
This is a summary of the passage (ขอความ). Read it carefully.
(ระมัดระวัง) The statements under A have to be followed (ติดตาม) by the
statements under B. Match(จับคู) them by writing the appropriate letter
(a,b,c..) under A. Then you will get a summary of the passage. (5 คะแนน)
A
……E….1. Erawan Waterfall is the
most beautiful in Thailand………..
……C…2. It is located in Amphur
Sri Sawat………………
…D…...3. When you go there………
…B…..4. If you’ re feeling
energetic…
…A… 5. Sri Nakarin Dam is nearby
and behind this dam is a huge
lake,…….

B
a. which is suitable for watersports such as water-skiing or jetskiing.
b. you can climb to the top of
the seven tiers.
c. and in the northwest of
Kanchanaburi.
d.you can see a seven-tiered
waterfall in the forest selling.
e.and is popular with both tourist
and local people.
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
(Post– test)
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนขอสอบปรนัย
จํานวน 30 ขอ และตอนที่ 2 เปนขอสอบอัตนัย จํานวน 4 ขอ
นักเรียนตองทําทุกขอ
2. เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
3. ตอนที่ 1 ขอสอบปรนัย มีคําตอบใหเลือก 4 ตัวเลือก นักเรียนจะตองเลือก
คําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
4. ใหนักเรียนกากบาท ( x) ลงในกระดาษคําตอบในชองตัวอักษร a, b, c
หรือ d ที่ตรงกับอักษรหนาคําตอบที่อยูในแบบทดสอบ
5. ตอนที่ 2 ขอสอบอัตนัย ใหนักเรียนตอบลงในกระดาษคําตอบที่ครูแจกให
6. หามขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ทั้งสิ้นลงในแบบทดสอบ
ตัวอยางการตอบ
กระดาษคําตอบ
19. Where is Wat Tai ?
a. It is next the bridge.
ขอ a b c d
b. It is opposite the school.
1. x
c. It is near the Maeklong river.
2.
d. It is in front of the market.

ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหมใหทําดังนี้

ขอ a
1. x
2.

b

c
x

d
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Reading Test
A : Read the following passages and choose the best answer.
Put an “X” in the box under the letter a, b, c or d on the
answer sheet.

Sai Yoke Noi
Waterfall

Sai Yoke Noi Waterfall is one of the most attractive tourist spots in
Kanchanaburi. It is very easy to get there. Tourists can visit Sai Yoke Noi
Waterfall by car, bus, motorcycle, or train. This roadside waterfall is
convenient for tourists to visit because it is located near the highway. If
the tourists go by train from Bangkok, they will enjoy looking at the
scenery along the way until they get off at Namtok railway station. It is
the last station from Namtok station, the tourists can walk along the old
railway track for about 15 minutes.
Most people prefer to take a mini bus or “Song thaew”, as they
are called by Thai people, to the waterfall. If the tourists want to go to
Sai Yoke Noi by bus, so they can do by taking a Kanchanaburi –
Sangklaburi bus. It takes about one hour by bus to get to the waterfall
from the bus terminal in Kanchanaburi.
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1. What is the best way to Sai yoke Noi Waterfall?
a. By bus
b. By boat
c. By train
d. By car
2. How long does a bus take to Sai Yoke Noi ?
a. One hour
b. Fifteen minutes
c. Two hours.
d. One day
3. What do the tourists do on the way to Sai Yoke Noi ?
a. Talk with their friends. b. Walk along the train.
c. Play the cards.
d. Enjoy the scenery along the way
4. If the bus leaves from Kanchanaburi at 8.30 a.m., When will it arrive at
Sai Yoke Noi Waterfall?
a. 9 a.m.
b. 9.30 a.m.
c. 10.00 p.m.
d. 10.30 a.m.
5. What do the children do when they arrive at Sai Yoke Noi ?
a. Sit on the ground
b. Sleep
c. Listen to the music
d. Swim
6. According to the passage, Sai Yoke Noi Waterfall is the ……………….
place for tourists.
a. dirty
b. beautiful
c. different
d. cold
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Passage 2

Erawan Waterfall

Erawan Waterfall is located in Sri Sawat district,
sixty-five kilometers northwest of Kanchanaburi. You can go by bus,
car or motorcycle . When you go there, we can see a seven-tiered
waterfall in a forest setting. It’s one of the most beautiful waterfalls
in Thailand and is popular with both tourists and local people. Sri
Nakarin Dam is nearby and behind this dam is a huge lake, which is
suitable for water-sports such as water-skiing or jet-skiing. If you’ re
feeling energetic, you can climb to the top of the seven tiers. You
could wear sports shoes or climbing boots to climb up the rocky
trails, as it’ s easy to slip in sandals. After that, you could take a
dip in one of the many pools. The water is clean and cold.
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7. Where is Erawan Waterfall ?
a. Amphur Muang
b. Amphur Sri Sawat
c. Amphur Sai Yoke
d. Amphur Thongpapum
8. Many ways you can go to Erawan Waterfall except by…….
a. bus.
b. motorcycle.
c. car
d. train.
9. What is the Dam near the Erawan Waterfall ?
a. Sri Nakarin Dam.
b. Kuan Thatongna.
c. Wachiralongkron Dam. d. Kuan Mae Klong.
10. What sport can’t you play at the huge lake ?
a. Jet – skiing
b. Sailing
c. Water-skiing.
d. Fishing.
11. What thing shouldn’t you wear to the waterfall ?
a. Sandals
b. Sport shoes
c. Boots
d. Trainers shoes
12. According to the passage, the water in Erawan Waterfall is………
a. dirty
b. hot
c. clean
d. shallow
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Passage 3

The Kanchanaburi War Cemetery

Nearly 9,000 lives of soldiers and P.O.W.S rest in peace, with
endless rows of war graves in Kanchanaburi. Not far from the Bridge over
the River Kwae. There are 2 cemeteries for the remains of 8,732 P.O.W.S
and a memorial shrine for the Japanese who lost their lives during the
construction of the Death Railway. There is the war cemetery at Donrak,
which is the main cemetery holding nearly 7,000 graves for the Americans,
British, Australian and Dutch prisoners of war. The other cemetery, called the
War Cemetery at Chungkai holds 1,750 graves of mostly British and Dutch
soldiers.
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13. What nationality of prisoners at Chungkai cemetery ?
a. American
b. British and Dutch
c. Dutch
d. Australian
14. Where is the cemetery for British and Dutch?
a. At Donrak
b. At Chungkai
c. At the Bridge
d. At the railway
15. I s there Japanese cemetery in Kanchanaburi ?
a. Yes, it is .
b. Yes, there is.
c. No, it is not.
d. No, there is not.
16. What do you think when you read the Kanchanaburi War Cemetery ?
a. It is an important place.
b. You want to visit.
c. I want peace in the world.
d. A, B and C are right.
17. Why do many people come to visit the cemetery?
a. Because they want to pray for POWS.
b. Because it is important .
c. Because it is the memorial shirne for POWS.
d. Because they want to walk around the cemetery.
18. According to the passage, the soldiers and prisoners were …………persons.
a. poor
b. brave
c. cruel
d. strong

235

Passage 4
Prasat Muang Sing
Historical Park
Muang Sing town was built between 857 and 1157 when the
Khmer Kingdom was still prosperous. It was later left until the reign of
King Rama I when Muang Sing was rebuilt as a Kanchanaburi border town.
The only archeological site with a religious structure built in the middle of
the city in the Khmer Prasat Muang Sing ( Tower of the city of Lions)
where the heavy influence of the late Lopburi arts is clearly visible. The
ancient site is located on a steep bank of Kwae Noi River where the
waterway narrow and becomes fast flowing. The compound is believed to
have been the western most outpost of the Angkor-centered Khmer empire.
Remains dating back some 2,000 years have been discovered, and artifacts,
including temple carvings, religious statuary and pottery shards indicate that
the city must have been inhabited from the 16 to 18 centuries.

Notice : Prasat Muang Sing = ปราสาทเมืองสิงห
Tower of the City of Lions = หอคอยของสิงโตนคร
Khmer Kingdom = อาณาจักรเขมร
Maenam Kwae Noi = แมน้ําแควนอย
Angkor-centered = ศูนยกลางของแองกอร Khmer empire
= อาณาจักรเขมร
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19. How did the artist know that Prasat Muang Sing was built in
Khmer style ?
a. Religious status.
b. Pottery shards.
c. Thriving city.
d. Right all a, b and c
20. What river flows past Prasat Muang Sing ?
a. The Maeklong river
b. The Kwae Noi river.
c. The Kwae Yai river.
d. The Runtri river. Wihankao
21. What hasn’ t been discovered at Prasat Muang Sing ?
a. The wood coffin.
b. The religious statuary.
c. The temple carvings.
d. The pottery share.
22. What town was built in the same style as Muang Sing?
a. Ayutthaya
b. Lopburi
c. Nakronpranom
d. Ubonratchathanee
23. What word has the same meaning as “Sing” ?
a. Lion
b. Tiger
c. Eagle
d. Elephant
24. According to the passage, the Khmer Kingdom was …………..in
B.C.857 – 1157.
a. poverty
b. rich
c. falth
d. prosperous
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Passage 5

The Ancient Town of Kanchanaburi
( Muang Kanchanaburikao )

The Ancient Town of Kanchanaburi or Muang
Kanchanaburikao was situated in Ban Tha Sao, Tambon Lad Ya, which
is just 20 kms. from the city by the highway. The site was part of
the battle history between the Thai and the Burmese from to the
Ayuthaya period to the early Rattanakosin era. King Rama I came
back from the Burmese war in B.E. 2430, he moved Muang
Kanchanaburi to Tambon Pakpreak. Several ruins are found in Wat Pa
Lelai, Wat Khun Phaen, Wat Mae Mai and Wat Nang Phim.

Notice : Muang Kanchanaburikao = เมืองกาญจนบุรีเกา Ban Tha Sao = บานทาเสา
Tambon Lad Ya = ตําบลลาดหญา Ayuthaya period = สมัยกรุงศรีอยุธยา
Rattanakosin = รัตนโกสินทร Tambon Pakpreak = ตําบลปากแพรก
Wat Pa Lalai = วัดปาเลไลย Wat Khun Phaen = วัดขุนแผน
Wat Mae Mai = วัดแมหมาย Wat Nang Phim = วัดนางพิม
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25. Where is Muang Kanchanaburikao ?
a. Amphur Muang
b. Amphur Sri Sawat
c. Amphur Sai Yoke
d. Amphur Thongpapum
26. What is Ban Thasao?
a. It is a town.
b. It is a village.
c. It is a house.
d. It is a temple.
27. How do you go to Kanchanaburi from Muangkankao ?
a. By plane.
b. By bus.
c. On foot.
d. By train.
28. What building is still standing in Muang Kanchanaburikao ?
a. Wat Hnong buo
b. Wat Pa Lalai
c. Wat Bankao
d. Wat Ladya
29. In what period was Muang Kanchanaburikao built?
a. Sukothai
b. Lopburi
c. Ayuthaya
d. Rattanakosin
30. You know from the passage that Muang Kanchanuburi was by …………
a. The Erawan Waterfall.
b. The highway.
b. The dam.
d. Kao Chonkai.

วิหารเกา วัดกาญจนบุรีเกา

Prasart Muangsing ประสาทเมืองสิงห
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หลังเรียน Post-test

1. a
5. d
9. a
13. b
17. d
21. a
25. a
29. c

2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.

a
b
b
b
b
b
b
b

3. d
7. c
11. a
15. b
19. d
23. a
27. b

4. d
8. d
12. c
16. d
20. b
24. d
28. b
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เฉลยแบบทดสอบการเขียน
Writing Test
B : Put the right group of words in the dialogue ( 5 marks)
Situation : Tourist wants some information from T.A.T
Erawan Waterfall.
May I help you?,
You’ re welcome.

Kanchanaburi City.
Have a nice day.

T.A.T. officer : Good morning ! ……1. May I help you?......…
Tourist
: Good morning. Yes, I’ d like some information
about ……2. Erawan Waterfall………
T.A.T. officer : Well firstly, I’ ll give you one of these free maps. You
can see that place is located 65 kilometers northwest of
…..3.Kanchanaburi City………, on route 3199.
Tourist
: OK. I see. Thank you very much for your kindness.
T.A.T. officer : ………4.You’ re welcome……… Here’ s the brochure.
Tourist
: Thanks. Goodbye.
T.A.T. officer : Bye. ……..5. Have a nice day……………..
Notice : T.A.T = Tourism Authority of Thailand = ท.ท.ท. สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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C. Complete the sentences. ( Find from the text) 2 marks each
1. Sai Yoke Noi Waterfall is one of the most attractive tourist spots in
Kanchanaburi.
2. Erawan Waterfall has seven tiered waterfall and near Sri Nakarin Dam.
3. The main cemetery is Donrak which remains nearly 7,000 graves for the
Americans, British, Australian and Dutch prisoners war.
4. Muang Sing Town was built between 857 and 1157 when the Khmer
Kingdom was still prosperous.
5.The Ancient Town of Kanchanaburi or Muang Kanchanaburikao
was situated in Ban Tha Sao, Tambon Lad Ya.
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D.Making a summary (เรื่องยอ)
This is a summary of the passage (ขอความ). Read it carefully.
(ระมัดระวัง) The statements under A have to be followed (ติดตาม) by the
statements under B. Match(จับคู) them by writing the appropriate letter
(a,b,c..) under A. Then you will get a summary of the passage. (5 คะแนน)
A
……E….1. Erawan Waterfall is the
most beautiful in Thailand………..
……C…2. It is located in Amphur
Sri Sawat………………
…D…...3. When you go there………
…B…..4. If you’ re feeling
energetic…
…A… 5. Sri Nakarin Dam is nearby
and behind this dam is a huge
lake,…….

B
a. which is suitable for watersports such as water-skiing or jetskiing.
b. you can climb to the top of
the seven tiers.
c. and in the northwest of
Kanchanaburi.
d.you can see a seven-tiered
waterfall in the forest selling.
e.and is popular with both tourist
and local people.
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Summary (เขียนเรื่องจากตาราง) 5 คะแนน
(Title ชื่อเรื่อง 1 คะแนน)

.......................................................................

(Passage เรื่องยอ 3 คะแนน)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(Conclusion สรุป 1 คะแนน)
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ตารางที่ 23 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความตองการในการพัฒนาแบบฝก
ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
คะแนนความคิดเห็น IOC
ขอ
ขอคําถาม
ความหมาย
ของผูเชีย่ วชาญ
1
2
3
1 ในการเรียนภาษาอังกฤษนักเรียน
1
1
1
1.00 มีความสอดคลอง

2

3

4
5
6.

7.

สนใจและตองการเรียนรูเกี่ยวกับ
สถานที่สําคัญในจังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ใด
นักเรียนตองการเรียนรูเนื้อหาใดบาง
เพื่อสงเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยใชขอมูลสถานที่ทองเที่ยวใน
จังหวัด กาญจนบุรี
นักเรียนตองการรูปแบบของแบบ
ฝกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่
ทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ใน
ลักษณะใดจึงจะทําให นักเรียน
สนใจและตองการเรียน
สื่อที่เปนเอกสารจริงอะไรบางที่ควร
นํามาประกอบในแบบฝก
นักเรียนคิดวา ควรนําแบบฝกไปใช
จัดกิจกรรมการเรียนในลักษณะใด
นักเรียนคิดวา ควรจัดกิจกรรมใน
รูปแบบหรือลักษณะของการจัด
กิจกรรม เสริมทักษะการ อานและ
การเขียนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบใด
นักเรียนคิดวา ควรมีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดย ใช
แบบฝกเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว
เมืองกาญจนบุรี โดยวิธีใดบาง

1

1

1

1.00

มีความสอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความสอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความสอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความสอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความสอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความสอดคลอง
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ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากการสัมภาษณครูวชิ าการ ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษและครูหัวหนาสาระการเรียนรู
คะแนนความคิดเห็น IOC
ขอ
ขอคําถาม
ความหมาย
ของผูเชีย่ วชาญ
1
2
3
1 ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการสราง 1
1
1
1.00 มีความสอดคลอง

2

3

4
5
6.

7.

สื่อเสริมประเภทแบบฝกภาษาอังกฤษ
เพื่อนํามาใชในการแกไขและเสริมทักษะ
ดานการอานและการเขียนของนักเรียน
ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นักเรียนตองการเรียนรูเนื้อหาใดบาง
เพื่อสงเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษโดย
ใชขอมูลสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด
กาญจนบุรี
นักเรียนตองการรูปแบบของแบบฝก
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว
ในจังหวัดกาญจนบุรี ในลักษณะใดจึงจะ
ทําให นักเรียนสนใจและตองการเรียน
สื่อที่เปนเอกสารจริงอะไรบางที่ควร
นํามาประกอบในแบบฝก
นักเรียนคิดวา ควรนําแบบฝกไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนในลักษณะใด
นักเรียนคิดวา ควรจัดกิจกรรมใน
รูปแบบหรือลักษณะของการจัดกิจกรรม
เสริมทักษะการ อานและการเขียน
ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบใด
นักเรียนคิดวาควรมีการวัดผล
ประเมินผลการเรียนจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดย ใช แบบฝก
เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวเมือง
กาญจนบุรี โดยวิธีใดบาง

1

1

1

1.00

มีความสอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความสอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความสอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความสอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความสอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความสอดคลอง
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ตารางที่ 25 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากการประเมินแบบฝกทักษะการอานและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
IOC

ความหมาย

คําสั่งในแบบฝกชัดเจน เขาใจงาย

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชีย่ วชาญ
1
2
3
1
1
1

1.00

2

ขอคําถามมีความชัดเจนเขาใจงาย

1

1

1

1.00

3

ขอคําถามครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน

1

1

1

1.00

4

ขอคําถามมีความยาก-งาย

1

1

1

1.00

มีความ
สอดคลอง
มีความ
สอดคลอง
มีความ
สอดคลอง
มีความ
สอดคลอง

ขอ

ขอคําถาม

1
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ตารางที่ 26 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 3
คะแนนความคิดเห็น IOC
ขอ
ขอคําถาม
ความหมาย
ของผูเชีย่ วชาญ
1
2
3
1 ความสอดคลองของสวนประกอบใน
1
1
1
1.00
มีความ
แผนการจัดการเรียนรู ไดแก สาระสําคัญ
สอดคลอง

2

3

4

จุดประสงค มาตรฐานการจัดการเรียนรู
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู (ใบงาน/ใบ
ความรู) สื่อการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล
ความสอดคลองของสวนประกอบใน
แผนการจัดการเรียนรู ที่ 1 ไดแก
สาระสําคัญ จุดประสงค มาตรฐานการ
จัดการเรียนรู เนื้อหาทางภาษา
กิจกรรมการเรียนรู (ใบงาน/ใบความรู)
สื่อการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล
ความสอดคลองของสวนประกอบใน
แผนการจัดการเรียนรู ที่ 2 ไดแก
สาระสําคัญ จุดประสงค มาตรฐานการ
จัดการเรียนรู เนื้อหาทางภาษา กิจกรรม
การเรียนรู (ใบงาน/ใบความรู) สื่อการ
เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
ความสอดคลองของสวนประกอบใน
แผนการจัดการเรียนรู ที่ 3 ไดแก
สาระสําคัญ จุดประสงค มาตรฐานการ
จัดการเรียนรู เนื้อหาทางภาษา กิจกรรม
การเรียนรู (ใบงาน/ใบความรู) สื่อการ
เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล

1

1

1

1.00

มีความ
สอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความ
สอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความ
สอดคลอง
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ตารางที่ 26 (ตอ)
ขอ

ขอคําถาม

5. ความสอดคลองของสวนประกอบใน

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
1
1
1

แผนการจัดการเรียนรู ที่ 4 ไดแก
สาระสําคัญ จุดประสงค มาตรฐานการ
จัดการเรียนรู เนื้อหาทางภาษา กิจกรรม
การเรียนรู (ใบงาน/ใบความรู) สื่อการ
เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล

6. ความสอดคลองของสวนประกอบใน
แผนการจัดการเรียนรู ที่ 5 ไดแก
สาระสําคัญ จุดประสงค มาตรฐานการ
จัดการเรียนรู เนื้อหาทางภาษา กิจกรรม
การเรียนรู (ใบงาน/ใบความรู) สื่อการ
เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล

1

1

1

IOC

ความหมาย

1.00

มีความ
สอดคลอง

1.00 มีความ
สอดคลอง
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ตารางที่ 2 7 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็น
นักเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี
คะแนนความคิดเห็น IOC
ขอ
ขอคําถาม
ความหมาย
ของผูเชีย่ วชาญ
1
2
3
1 นักเรียนมีความเขาใจสถานที่สําคัญมาก
1
1
1
1.00
มีความ
ขึ้น
สอดคลอง
2 นักเรียนนําความรูสถานที่สําคัญไปบูรณา 1
1
1
1.00
มีความ
การกับสาระวิชาอื่น
สอดคลอง
3 นักเรียนคิดวาเนื้อหามีความยากงาย
1
1
1
1.00
มีความ
พอเหมาะกับนักเรียน
สอดคลอง
มีความ
4 นักเรียนเกิดความรูในการอานและ
1
1
1
1.00
5

การเขียนเพิ่มขึ้น
แบบฝกที่นักเรียนเรียนทําใหนักเรียน
มีความรูภาษาอังกฤษมากขึ้น
กิจกรรมทําใหนักเรียนมีความมั่นใจ
ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได
นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง
นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

9.
10 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน

1
1

1
1

1
1

1.00
1.00

ภาษาอังกฤษ
11 นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ

1

1

1

1.00

6.
7.
8.

สอดคลอง
มีความ
สอดคลอง
มีความ
สอดคลอง
มีความ
สอดคลอง
มีความ
สอดคลอง
มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง
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ตารางที่ 27 (ตอ)
ขอ
ขอคําถาม

12 .แบบฝกชวยเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยวเมืองกาญจนบุรีดี
ยิ่งขึ้น
13 แบบฝกชวยพัฒนาความสามารถ
ดานการอานภาษาอังกฤษ
14 แบบฝกชวยพัฒนาความสามารถ
ดานการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษ

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
1
1
1

IOC

ความหมาย

1.00

มีความ
สอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความ
สอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความ
สอดคลอง
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ตารางที่ 28 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
(กอนเรียนและหลังเรียน)
แบบทดสอบกอนเรียน(Pre-test)
แบบทดสอบหลังเรียน(Post-test)
ขอที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

p
.53
.63
.77
.42
.63
.77
.67
.23
.47
.37
.40
.30
.10
.20
.70
.37
.53
.37
.10
.57
.60
.47
.93

r
0.29
.30
.33
.40
.40
.30
.22
.36
.40
.25
.30
.20
.52
.50
.21
.25
.23
.33
.87
.34
.38
.44
.20

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ขอที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

p
.63
.60
.60
.63
.67
.63
.70
.63
.70
.63
.73
.67
.73
.37
.73
.60
.67
.63
.57
.33
.40
.43
.67

r
.22
.20
.44
.50
.42
.31
.41
.47
.37
.35
.51
.29
.20
.55
.21
.54
.41
.20
.38
.20
.38
.20
.31

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 28 (ตอ)
แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test)
ขอที่
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

p

r

.10
.87
.20
.78
.20
.73
.53
.30
.20
.87
.20
..87
.21
.50
KR-20
= 0.77
AVG DIF = 0.48
AVG DISC = 0.35

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ขอที่
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

P

R

.77
.46
.67
.56
.57
.40
.63
.20
.30
.31
.33
.20
.77
.40
KR-20
= 0.74
AVG DIF = 0.56
AVG DISC = 0.29

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ตารางที่ 29 คาดัชนีความสอดคลอง( IOC) ของขอสอบอัตนัยกอนและหลังเรียน
ขอ
1
2

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1

สรุป

ขอ

1.00
1.00

1.
2.

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1

สรุป
1.00
1.00
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ตารางที่ 30 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัยกอนเรียน ที่ใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี
RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

1. A1
2. A2

Mean
3.8667
4.3000

Std Dev
1.0080
.7022

Cases
30.0
30.0

Statistics for
SCALE

Mean
8.1667

Variance
2.3506

Std Dev Variables
1.5332
2

Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
A1 4.3000
A2 3.8667
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .7159

Scale
Variance
if Item
Deleted
.4931
1.0161

Corrected
ItemTotal
Correlation
.5943
.5943

N of Items = 2

Alpha
if Item
Deleted
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ตารางที่ 31 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัยหลังเรียน ที่ใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี
RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

1. A1
2. A2

Mean
3.8667
4.3667

Std Dev
1.0080
.7184

Cases
30.0
30.0

Statistics for
SCALE

Mean
8.2333

Variance
2.5299

Std Dev Variables
1.5906
2

Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
A1 4.3667
A2 3.8667
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .7887

Scale
Variance
if Item
Deleted
.5161
1.0161

Corrected
ItemTotal
Correlation
.6889
.6889

N of Items = 2

Alpha
if Item
Deleted
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ตารางที่ 32 คาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่ใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี
Reliability

1. A1
2. A2
3. A3
4. A4
5. A5
6. A6
7. A7
8. A8
9.A9
10. A10
11. A11
12. A12
13. A13

Mean
2.5333
2.2000
2.3333
2.4667
2.4333
2.2333
2.3667
2.0333
2.6000
2.3667
2.4333
2.3667
2.2667

Std Dev
.5074
.5509
.5467
.5074
.5683
.5683
.5561
.6149
.5632
.4901
.5040
.5561
.5208

Statistics for Mean
SCALE 30.6333

Reliability Coefficients
N of class = 30.0
Alpha
= .8248

Variance
16.1023

Cases
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

Item-total Statistics
Scale
Mean
If Item
Deleted
1. A1 28.1000
2. A2 28.4333
3.A3 28.3000
4.A4 28.1667
5.A5 28.2000
6.A6 28.4000
7.A7 28.2667
8.A8 28.6000
9.A9 28.0333
10. A10 28.2667
11. A11 28.2000
12. A12 28.2667
13.A13 28.3667

Std Dev
4.0128

Variables
13

N of Items = 13

Scale
Variance
if Item
Deleted
14.5069
13.7713
14.0103
14.0747
13.9586
13.9724
13.3057
13.6966
14.9299
14.0644
13.8897
13.1678
13.6195

Corredted
ItemTotal
Correlation
.3461
.4959
.4382
.4649
.4287
.4253
.6132
.4455
.1965
.4890
.5214
.65050
.5753

Alpha
if Item
Deleted
.8213
.8106
.8150
.8130
.8158
.8161
.8012
.8150
.8333
.8115
.8091
.7982
.8049
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ตารางที่ 33 คา t-test ของการทดสอบแบบฝกทักษะการอานและการเขียนกอนเรียนและหลังเรียน
Paired Samples Statistics
Pair
1

Post
PRE

Mean
46.1000
37.6667

N
30
30

Std.Deviation
7.9756
7.5810

Std. Error Mean
1.4561
1.3841

Paired Samples Correlations
Pair 1 Post & Pre

N
30

Correlation
.964

Sig.
.000

Paired Samples Test
Mean

Pair 1
POS PRE

8.4333

Paired Differences
Std.
Std. 95 % Confidence Interval
Deviation Error
Of the Difference
Mean
Lower
Upper
2.1284

.3886

7.6386

9.2281

t

df

Sig.
(2 – tailed)

21.703

29

.000
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ตารางที่ 34 คา t-test ของการทดสอบแบบฝกทักษะการอานกอนเรียนและหลังเรียน
Paired Samples Statistics
Pair
1

Post
PRE

Mean
22.2000
18.0333

N
30
30

Std.Deviation
4.4365
3.7553

Std. Error Mean
.8100
.6856

Paired Samples Correlations
Pair 1 Post & Pre

N
30

Correlation
.925

Sig.
.000

Paired Samples Test
Mean

Pair 1
POS PRE

4.1667

Paired Differences
Std.
Std. 95 % Confidence Interval
Deviation Error
Of the Difference
Mean
Lower
Upper
1.7237

.3147

3.5230

4.8103

t

df

Sig.
(2 – tailed)

13.240

29

.000
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ตารางที่ 35 คา t-test ของการทดสอบแบบฝกทักษะการเขียนกอนเรียนและหลังเรียน
Paired Samples Statistics
Pair
1

Post
PRE

Mean
24.1000
19.6333

N
30
30

Std.Deviation
3.8805
4.0978

Std. Error Mean
.7085
.7482

Paired Samples Correlations
Pair 1 Post & Pre

N
30

Correlation
.636

Sig.
.000

Paired Samples Test
Mean

Pair 1
POS PRE

4.4667

Paired Differences
Std.
Std. 95 % Confidence Interval
Deviation Error
Of the Difference
Mean
Lower
Upper
3.4113

.6228

3.1929

5.7405

t

df

Sig.
(2 – tailed)

7.172

29

.000
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ภาคผนวก ง
ตารางแสดงคะแนนผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนดวยแบบฝก
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ตารางที่ 36 ผลการเรียนรูแบบฝกทักษะการอานและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 (กอนเรียนและหลังเรียน)
เลขที่ Pre-test
Post-test
D
เลขที่ Pre-test
Post-test
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(40คะแนน)

(40 คะแนน)

14
11
13
10
11
10
14
15
11
13
15
15
9
14
20

25
25
30
21
27
24
30
29
26
22
32
31
35
29
34

D

(40คะแนน) (40 คะแนน)

11
14
17
11
16
14
16
14
15
9
17
16
26
15
14

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

14
14
21
15
12
16
15
17
14
12
15
19
16
15
17
615
14.23

27
25
28
31
29
34
27
27
28
28
27
27
26
34
33
1368
28.37

13
11
7
16
17
18
12
10
14
16
12
8
10
19
14
412
13.73
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ภาคผนวก จ
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
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แผนการจัดการเรียนรู
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
The Development of Communicative English Reading and Writing Skill
Exercises by Using Local Information in Kanchanaburi
For Ninth Grade Students

Wat Chaichumpolchanasongkram

JEATH War Museum

Kanchanaburi War Cemetery

The Bridge Over The River Kwae

The Old City Gate
โดย
นางอัจฉราวรรณ ศิริรัตน
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
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คํานํา

การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษในป จ จุ บั น มุ ง เน น การสอน เพื่ อ
การสื่อสารใหกับนักเรียน และการนําขอมูลจากแหลงเรียนรูในทองถิ่นมาสอนเพื่อ
นักเรียนสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพไดดวย ดานการเรียนการสอนครู
ควรจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการปฏิบัติจริง โดยการฝกทักษะทั้ง 4 ดาน คือ การฟง
พูด อานและเขียนควบคูไปพรอมกับการฝกภาษาเพื่อการสื่อสาร การจัดกิจกรรมควร
เนนการปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเพื่อนักเรียนสามารถฝกทักษะของ
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช
ขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี ผูวิจัยไดจัดทําไว 5 แบบฝก ดังนี้
แบบฝกที่ 1 เรื่อง Wat Chaichumpolchanasongkram
แบบฝกที่ 2 เรื่อง JEATH War Museum
แบบฝกที่ 3 เรื่อง The Kanchanaburi War Cemetery
แบบฝกที่ 4 เรื่อง The Bridge over The River Kwae
แบบฝกที่ 5 เรื่อง The Old City Gate
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา แบบฝกทั้ง 5 เลม สามารถที่ครูและนักเรียน
นําไปใชประกอบการเรียนการสอนแกนักเรียน ใหเกิดความรูในการเรียนภาษาอังกฤษ
มากยิ่งขึ้น

อัจฉราวรรณ ศิรริ ัตน
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
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วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกีย่ วกับแหลงเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่นชุมชนของนักเรียนที่นา
รักษและหวงแหนไว
2.เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดตี อการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู
3.เพื่อใหนักเรียนรูจักการเรียนที่มีสวนรวมมือในการทํางานกลุมการคนควาหาความรูดวย
ตนเองเพิ่มเติมจากสื่อตาง ๆ ที่อยูใกลตวั นักเรียน
4.เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถกลาแสดงออกในดานการปฏิบัติและการนําเสนองานตอ
ผูอื่น
5.เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงโดยการไดศึกษานอกสถานที่และฝกภาษากับ
เจาของภาษาโดยตรง
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คําชี้แจงในการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เปนแบบฝก
ที่นําเนื้อเรื่องและสถานที่จริงในจังหวัดกาญจนบุรี และมีรูปภาพของสถานที่จริง รูป
การตูนประกอบในแบบฝกซึ่งเปนสื่อที่นักเรียนสนใจที่จะเรียนมากขึ้น ผูสอนควรศึกษา
ขั้นตอนการสอน ดังนี้
1. ศึกษาคูมือและรายละเอียดของแบบฝกแตละแบบฝกใหเขาใจ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูควรศึกษาขั้นตอนการสอนจากแผนการจัด
การเรียนรูทกุ แผนใหเขาใจกอนดําเนินการสอน
3. ควรเตรียมอุปกรณการสอน สื่อการเรียนรูในแตละแบบฝกใหครบ
4. ทดสอบกอนเรียน
5. ดําเนินการสอนโดยจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเปน
คูมือ และสอนตามลําดับขั้นตอนของแบบฝกใหครบทุกขอ
6. ทดสอบหลังเรียน
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บทบาทของครูผูสอน
1. ศึกษาเนื้อหาในแบบฝกทักษะการอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารอยางละเอียด
2. ศึกษาขั้นตอนการสอนจากแผนการจัดการเรียนรู
3. เตรียมอุปกรณในการจัดกิจกรรมการสอนใหครบทุกขั้นตอนและเวลาในการสอนดวย
4. ชี้แจงวัตถุประสงคแตละแบบฝกและบทบาทของนักเรียนในการเรียนแตละชั่วโมง
5. ดําเนินการสอนตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 ขั้นกอนการเรียน (Pre-reading) เปนการเตรียมนักเรียนในเรื่องของแบบฝกการ
หาความหมายของคํ า ศั พ ท การสนทนาเกี่ ย วกั บ สถานที่ สํ า คั ญ ที่ นั ก เรี ย นรู ใ ช สื่ อ
ประกอบการสอน ใบงาน รูปภาพ
5.2 ขั้นระหวางการอาน (While – reading) ฝกการอานเนื้อเรื่องโดยการอาน
ออกเสียง ทําแบบฝกทายเรื่อง
5.3 ขั้นหลังการอาน (Post – reading) แบบฝกทายเรื่อง โดยการเติมคํา ตอบคําถาม
เรียงประโยค เขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่อง ฝกสนทนา
6. ครูอธิบาย ใหคําแนะนํากับนักเรียนทุกคนในขณะทําแบบฝก
7. นักเรียนที่สอบไมผาน ตองสอบแกตัวใหมและเรียนซอมเสริม
8. ครูควรบันทึกผลหลังสอนวานักเรียนเปนอยางไร มีผลการเรียนดีขึ้นกวาเดิมหรือไม
และความตั้งใจเรียน พฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนมีการ เปลี่ยนแปลงหรือไม
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แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ
Unit 5 เรื่อง Place
เรื่องที่ 1 Wat Chaichumpol chanasongkram (Wat Tai)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 4 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 1-2

สาระสําคัญ
วัดไชยชุมพลชนะสงครามเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีก
แห งหนึ่ งที่ นาสนใจและควรศึกษาเพราะเปน เรื่องราวในท องถิ่น เปนการสรางจิตสํานึ ก รัก ใน
ทองถิ่นของตนเอง สามารถนําความรูไปเผยแพรและแนะนําแกบุคคลอื่นได
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถอานเรื่อง Wat Chaichumpol chanasongkram และตอบคําถาม ศึกษา
ไวยากรณและฝกพูเพื่อการสือ่ สารได และเขียนขอมูลวัดใตลงใน mapping
สอดคลองกับมาตรฐาน ต 1.1, 1.2,1.3, 2.1, 2.2
จุดประสงคนําทาง
1. สามารถอานออกเสียงคําศัพทประโยคในเนื้อเรื่องไดและเขาใจความหมายได
2. อานขอมูลสั้น ๆ และพูดบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นจากภาพ
3. อานเรื่อง Wat Chaichumpol chanasongkram หาความหมายของคําศัพทจากเรื่องที่
อานได ทําแบบฝกเติมคํา
4. สามารถตอบคําถามจากเนื้อเรื่องได
5. สามารถใชโครงสราง Past Simple Tense ไดถูกตองตามสถานการณได
เนื้อหาทางภาษา
1. การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร บทสนทนาแนะนําตนเองตอผูอื่น, การตอบรับ
และการขอบคุณ
2. คําศัพท : slogan, previous, stones, bridge, mineral, waterfall, province, country,
district, comprise
3. โครงสราง Past Simple Tense
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู
กิจกรรมนําเขาสูบ ทเรียน (Warm up)
1.ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนดูภาพวัดใตและบุคคลสําคัญแลวทานวา คือใคร
แลวถามคําถามนักเรียน
-What is this picture ?
-Do you know where Wat Tai is ?
-Have you ever come here ?
-When do you go to the temple ?
-Who do you go with when you go to the temple ?
-What do you take to the temple ?
ขั้นกอนการอาน (Pre-reading)
1.ครู ชู รู ป แผนที่ เ มื อ งกาญจนบุ รี แ ละถามนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของเมื อ ง
กาญจนบุรีดังนี้
-Where is Kanchanaburi ?
-How many districts are there ?
-What is the slogan of Kanchanaburi ?
-Would you like to visit the beautiful places ? What are they ?
2. ครูแจกบัตรคํา จากนั้นใหนักเรียนทําใบงาน C โดยใหนักเรียนจับคูประโยค
3. ครูแบงกลุมใหนักเรียนทํางานกลุม ๆละ 3 คน ศึกษาแบบฝกอาน แปลความหมาย
และจับคูประโยคที่สัมพันธกัน กลุมไหนที่ตอบไดกอนจะไดรับรางวัล
ขั้นระหวางการอาน (While-reading and writing)
4.ครู ส อนอ า นออกเสี ย งคํ า ประโยค โดยนั ก เรี ย นหาความหมายหรื อ ค น หาจาก
พจนานุกรม ฝกอานพรอมกันทั้งชั้น จากนั้นฝกอานเปนรายบุคคล
5.ครูอธิบายความหมายของเนื้อเรื่องใหนักเรียนทราบ พรอมทั้งประเมินความเขาใจของ
นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาน โดยการถามคําถามใหแตละกลุมตอบคําถาม เชน
-Where is Wat Chaichumpol chanasongkram ?
- Is Wat Tai an old name ?
-How many rivers are flowing past Wat Tai ?
-How many holy monks are there in Wat Tai ?
-Who are they?
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ขั้นหลังการอานและการเขียน(Post-reading and writing)
1.นักเรียนฝกการตอบคําถามเปนกลุม โดยใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบ แลวเขียนลง
ในใบงานของนักเรียน
2.นักเรียนทําใบงาน F โดยเติมคําศัพทที่หายไปลงในประโยคใหสมบูรณ
3.นักเรียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับวัดไชยชุมพลฯโดยใหตัวแทนแตละกลุมออกมา
นําเสนอขอมูลสั้นๆ กลุมละ 2-3 ประโยค
สื่อการเรียนรู
1.รูปภาพวัดใตและพระที่สาํ คัญในสมัยอยุธยา (หลวงปูเ ปลี่ยน หลวงปูกาน พระปลัดจู และ
พระธรรมคุณาภรณ)
2 แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี
3. บัตรคําที่มีชื่ออําเภอ 13 อําเภอ
4.ใบงาน E เขียนชื่ออําเภอ 13 อําเภอ
5.ใบงาน C จับคูประโยคทีม่ ีเนื้อหาสนับสนุน
6.ใบงาน D คําศัพทในเนื้อเรือ่ ง
7.ใบงาน F เติมคําลงในชอวางใหไดความหมายสมบูรณ
8. พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
9.ใบความรูเรือ่ ง Wat Chaichumpol chanasongkram
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินความสามารถในการเขียน
-เขียนชื่ออําเภอของจังหวัดกาญจนบุรี
-จับคูประโยคที่มเี นื้อหาสนับสนุน
-เขียนความหมายของคําศัพทได
-เขียนเติมคําลงในชองวางได
2. ประเมินความสามารถของนักเรียนในการอาน
-อานเนื้อเรื่องวัดไชยชุมพลชนะสงครามได
-ตอบคําถามทายเรื่องวัดไชยชุมพลชนะสงครามได
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บันทึกหลังสอน
1.นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับออนและปานกลางยังไมสามารถชวยเหลือตัวเองใน
เรื่องการทําแบบฝกหัด ตองใหเพื่อนคอยบอกหรือลอกตลอดเวลา
2.นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจะไมคอยชวยเหลือเพื่อนเพราะตองการทํางานของตนเองให
เสร็จ แตจะคอยชวยเพื่อนบาง
3.นักเรียนยังไมสามารถทํางานใหเสร็จทันเวลาที่ครูกําหนดได ครูตองคอยชวยเหลือ

เกณฑประเมินความสามารถการเขียน
ตัวอยางแบบประเมิน
การรวม
กิจกรรม
ลําดับ
ชื่อสกุล
ไม
ผาน
ผาน
1
2
3
4
5

การทํา
แบบทดสอบ
3 2

การเขียน

การอาน

1 5 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑการประเมินการรวมกิจกรรม
1.การตอบคําถามไดถูกตอง กลาตอบคําถาม 2.การตั้งใจเรียน3.การใหความรวมมือภายในกลุม
4.ทํางานเสร็จตามเวลา
เกณฑผาน 3 ใน 4 ขอถือวาผาน
เกณฑการประเมินการทําแบบทดสอบทายบท
ระดับ 3 หมายถึง
ตอบคําถามไดถูกตอง 5-6 ขอ
ระดับ 2 หมายถึง
ตอบคําถามไดถูกตอง 3-4 ขอ
ระดับ 1 หมายถึง
ตอบคําถามไดถูกตอง 1-2 ขอ
เกณฑการใหคะแนนการเขียน
9-10 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางที่กําหนดให เนื้อหา ครบถวนนาสนใจ
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7-8 สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองในไวยากรณ คําศัพท การสะกดคําหรือ
เครื่องหมายวรรคตอน
5-6 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถเขาใจได
3-4 มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหเขาใจไดยาก
1-2 สื่อสารไดนอยมาก
เกณฑประเมินการอานออกเสียง
4 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกตองสวนใหญ ออกเสียงคําศัพท/ประโยคไดถูกตองกับ
การออกเสียง ทําใหสื่อสารไดชัดเจน เสียงดังฟงชัดเจนดี
3 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกตองเปนสวนใหญ ออกเสียงคําศัพท/ประโยคผิดเปน
บางคํา/ประโยค กับหลักการออกเสียง แตยงั พอสื่อสารได เสียงดังฟงชัดเจนดี
2 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกบาง ออกเสียงคําศัพท/ประโยคผิดมาก กับหลักการ
ออกเสียง แตยังพอสื่อสารได เสียงไมคอยดัง
1 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ผิดหลักการออกเสียงมาก ออกเสียงไมชัดเจน
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แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ
Unit 5 เรื่อง Place
เรื่องที่ 1 Wat Chaichumpol chanasongkram (Wat Tai)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 4 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 3-4

สาระสําคัญ
การอานเนื้อเรื่องเปนประโยค การฝกอานเพือ่ ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ การใช
คําพูดและประโยคสนทนาทักทายผูอื่น ผูอ านจะตองมีความรูความเขาใจในคําศัพทและโครงสราง
ของประโยคได
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถอานเรื่อง Wat Chaichumpol chanasongkram และตอบคําถาม ศึกษา
ไวยากรณและฝกพูดเพื่อการสื่อสารได และเขียนขอมูลวัดใตลงใน mapping
สอดคลองมาตรฐาน ต1.1, 1.2,1.3, 2.1, 2.2, 2.3 ,3.1,4.1
จุดประสงคนําทาง
1. อานเรื่องวัดใตทบทวน
2. เขียนแนะนําเกี่ยวกับจังหวัดของตนเองได
3. ใชคําพูดและประโยคแนะนําตนเองและสนทนากับผูอ ื่นได
4. สามารถสนทนา ทักทายผูอื่น และแนะนําตนเองได
5. ทําแบบประเมินทายบทไดถูกตอง
6. ใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยหาความหมายของคําได
เนื้อหาทางภาษา
1. การใชภาษาเพือ่ การสื่อสาร : การแนะนําตนเอง การตอบรับและการขอบคุณ
2. คําศัพท : float, build, period, style, bottle, war, area
3. โครงสราง และไวยากรณ Past Tense
กิจกรรมการจัดการเรียนรู
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน (Warm up)
1.ครูทบทวนบทเรียนโดยการเลนเกมแขงเขียนคําศัพทที่เรียนไปแลว
ใหนักเรียน
รวมกันนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จากนัน้ ใหตัวแทนนักเรียนออกมาเขียน
ขอความตามทีเ่ พื่อนบอก ครูแนะนําปรับปรุงและแกไขขอความ
2. ครูใหนักเรียนอานพรอมกันทั้งชัน้
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3. ครูถามนักเรียนวาเคยใชบทสนทนาแนะนําตนเองตอผูอื่น กลาวทักทาย ขอบคุณและ
ตอบรับหรือไม จากนั้นครูใหนักเรียนแนะนําตนเองอยางงาย
ขั้นกอนการอาน (Pre-reading)
4. ครูแจกใบความรูเรื่องการแนะนําตนเอง การขอบคุณและการตอบรับใหกับนักเรียน
5. นักเรียนจับกลุม ๆละ 3 คนรวมกันศึกษาใบความรูแ ละฝกฝนตามตัวอยางบทสนทนา
6. ครูใหนกั เรียนแตละกลุมออกมาฝกสนทนาหนาชัน้ เรียน
ขั้นระหวางการอานและการเขียน (While reading and writing)
7.ครูใหนักเรียนจับคูก ับเพื่อนฝกบทสนทนาตามตัวอยางใหเปลี่ยนแปลงชื่อเปนของ
นักเรียนโดยครูตรวจสอบความถูกตองของการสนทนาและสุมนักเรียนมาสาธิตการสนทนา
ประมาณ 3-4 คู
ขั้นหลังการอานและเขียน (Post-reading and writing)
8. ครูใหนกั เรียนชวยกันบอกศัพทที่เกีย่ วของกับจังหวัดกาญจนบุรตี ามที่นักเรียนทราบ
9. ครูเขียนคําศัพทบนกระดานแลวใหนักเรียนชวยกันบอกความหมายของคํา
10. ครูใหนกั เรียนทําแบบฝก F โดยการเติมคําที่หายไป
11. ครูใหนกั เรียนทําแบบฝก G โดยเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี
12.นักเรียนทําแบบประเมินทายบทครูใหนักเรียนรวมกันเฉลยและเปลี่ยนกันตรวจกับ
เพื่อน
สื่อการเรียนรู
1.ใบความรู เรื่องการแนะนําตนเอง การขอบคุณและตอบรับ
2.ใบงาน F เติมคําที่หายไป
3.ใบงาน G เขียนรายละเอียดเกีย่ วกับจังหวัดกาญจนบุรี
4. แบบประเมินทายบท
การวัดและประเมินผล
1.ประเมินความสามารถในการเขียน
- เขียนแนะนําตนเอง การขอบคุณและตอบรับได
- เติมคําที่หายไปได
- เขียนรายละเอียดเกีย่ วกับจังหวัดกาญจนบุรีได
2.ประเมินความสามารถของนักเรียนในการอาน
- อานเนื้อเรือ่ งการแนะนําตนเอง การขอบคุณและตอบรับได
- อานรายละเอียดเกีย่ วกับจังหวัดกาญจนบุรีได
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บันทึกหลังสอน
1.นักเรียนที่มผี ลการเรียนออนและปานกลางยังไมสามารถใชพจนานุกรมอังกฤษการหา
ความหมายของคําศัพท หรือชวยเหลือในกลุมทํางานได นักเรียนพยายามทํางานใหทันเพื่อนใน
กลุมและชวยเหลือ
2. นักเรียนทีม่ ีผลการเรียนดีพยายามจัดแบงใหเพื่อนในกลุมทํางานตามแบบฝกหัด แลว
นํามาแบงกันดู นักเรียนที่เรียนออนจะลอกเพื่อนอยางเดียว ครูตองคอยใหคําแนะนําดูแล

เกณฑประเมินความสามารถ
ตัวอยางแบบประเมิน
ลําดับ

ชื่อสกุล

การรวม
กิจกรรม
ไม
ผาน
ผาน

การทํา
แบบทดสอบ
3

2

1

การเขียน

การพูด

5 4 3 2 1 4 3 2 1

1
2
3
4
5
เกณฑการประเมินการรวมกิจกรรม
1.การตอบคําถามไดถูกตองและกลาตอบคําถาม 2.การตั้งใจเรียน3.การใหความรวมมือภายในกลุม
4.ทํางานเสร็จตามเวลา
เกณฑผาน 3 ใน 4 ขอถือวาผาน
เกณฑการประเมินการทําแบบทดสอบทายบท
ระดับ 3 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 5-6 ขอ
ระดับ 2 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 3-4 ขอ
ระดับ 1 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 1-2 ขอ
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เกณฑการใหคะแนนการเขียน
9-10
ระดับ 5 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางทีก่ ําหนดให เนื้อหา
ครบถวนนาสนใจ
7-8
ระดับ 4 สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองในไวยากรณ คําศัพท
การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอน
5-6
ระดับ 3 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถ
เขาใจได
3-4
ระดับ 2 มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหเขาใจไดยาก
1-2
ระดับ 1 สื่อสารไดนอยมาก
เกณฑประเมินการพูด
4 คะแนน พูดสื่อสารไดตรงประเด็นและเขาใจชัดเจน พูดไดถูกตองตามหัวขอเรื่อง มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค กลาแสดงออก คลองแคลว
3 คะแนน พูดสื่อสารไดตรงประเด็นและเขาใจชัดเจน พูดไดถูกตองตามหัวขอเรื่อง ไมมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค กลาแสดงออก คลองแคลว มีขอผิดพลาดบาง
2 คะแนน พูดสื่อสารไดเขาใจ เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง ไมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ไม
กลาแสดงออก ไมคลองแคลว พูดแบบทองจํา
1 คะแนน พูดไดไมตรงประเด็น ตะกุกตะกัก ไมกลาแสดงออก
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แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ
Unit 5 เรื่อง Place
เรื่องที่ 2 The JEATH War Museum

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 4 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 1-2

สาระสําคัญ
พิพิธภัณฑอักษะเปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่ง ทีเ่ ก็บภาพประวัติศาสตรในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในจังหวัดกาญจนบุรนี ักเรียนควรศึกษาเรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และความโหดรายของสงครามที่เกิดขึ้นกับเชลยศึกสงคราม
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถอานเรื่อง The JEATH War Museum และตอบคําถาม ศึกษาไวยากรณ
และฝกพูดเพื่อการสื่อสารได และเขียนขอมูล พิพิธภัณฑอกั ษะ ลงใน mapping
สอดคลองมาตรฐาน ต1.1, 1.2,1.3, 2.1, 2.2, 2.3 ,3.1,4.1
จุดประสงคนาํ ทาง
1. อานขอมูลสั้น ๆ และพูดบอกเกีย่ วกับสิ่งที่เห็นจากภาพได
2. อานเรื่องThe JEATH War Museum และคนหาความหมายของคําศัพทจากเรื่องที่
อานได
3.ใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยหาความหมายของคําศัพทที่เกี่ยวของกับเรื่องที่อานได
4. เรียงประโยคไดอยางเหมาะสมตามลําดับเหตุการณ
5.นักเรียนสามารถอานเนื้อเรื่อง แลวตอบคําถามจากเรื่อง JEATH War Museum ได
6. สามารถเขียนชื่อประเทศที่เกี่ยวของกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ได
7. สามารถจับคูชื่อประเทศกับธงชาติที่กําหนดใหได
เนื้อหาทางภาษา
1. การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร : การกลาวขอโทษ ขออภัย
2. คําศัพท : museum, establish, abbreviation, project, destroy, prisoner, construct,
realistic environment
3.โครงสราง ประโยค การใชคํา Conjunction = and but or so และคํา Preposition = in,
on at, beside, next to, near , far, from, in front of, behind

278
กิจกรรมการจัดการเรียนรู
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน (Warm up)
1. ครูนําภาพธงชาติประเทศที่เกี่ยวของกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ใหนักเรียนทายวาเปน
ประเทศอะไร อาจใชธงชาติที่เกี่ยวกับทีมฟุตบอลเพราะนักเรียนจะรูจักมากกวาพิพิธภัณฑอักษะให
นักเรียนดู และใหนักเรียนบอกรายละเอียดเกี่ยวกับภาพ
2. ครูใหอาสาสมัครออกมาเลาถึงพิพิธพันธอักษะตามที่นักเรียนทราบหรือพบมา
ขั้นกอนการอาน (Pre-reading)
1. ครูแจกใบความรูเรื่อง JEATH War Museum
2. แบงกลุม นักเรียนกลุมละ 4-5 คน ใหแตละกลุมชวยกันหาความหมายของคําศัพทที่
กําหนดให กลุมไหนหาไดเร็วที่สุดเปนฝายชนะ จากนั้นนักเรียนคัดลอกความหมายของคําลงใน
ใบงาน A
3.ใหนกั เรียนคนหาชื่อประเทศที่เขารวมในสงครามโลกครั้งที่ 2 จากใบความรูเรื่อง The
JEATH War Museum แลวเขียนลงในใบงาน B
4. นักเรียนทําใบงาน C จับคูประเทศกับธงประจําชาติ)
ขั้นระหวางการอานและเขียน (While-reading and writing)
5.ครูอานเนื้อเรื่องใหนกั เรียนฟง และใหนกั เรียนอานตาม ครูคอยแกไขคําที่อานไม
ถูกตอง
6.ครูแบงเนือ้ เรื่องใหแตละกลุม กลุม ละตอนใหชว ยกันแปลความหมาย จากนั้นสง
ตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
7. ทําแบบฝกทายเรื่อง
ขั้นหลังการอานและเขียน (Post-reading and writing)
1.ครูใหนักเรียนทําใบงาน D เติมคําลงในชองวาง
2.นักเรียนทําใบงาน E ฝกเรียงลําดับเหตุการณจากประโยคที่กําหนดให
3. ใบงาน G คําสรรพนามในเนื้อเรื่องหมายถึงอะไร
สื่อการเรียนรู
1.ใบความรู เรื่องJEATH War Museum
2.ใบงาน A คนหาความหมายของคํา
3.ใบงาน B คนหาชื่อประเทศที่เขารวมในสงครามโลกครั้งที่ 2
4. ใบงาน C จับคูประเทศกับธงประจําชาติ
5.ใบงาน D เติมคําลงในชองวาง
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6.ใบงาน E ฝกเรียงลําดับเหตุการณจากประโยคที่กําหนดให
การวัดและประเมินผล
1.ประเมินความสามารถในการเขียน
-เขียนความหมายของคําศัพทที่เกี่ยวของกับ The JEATH War Museumได
-เติมคําที่หายไปได
-เขียนชื่อประเทศที่เขารวมในสงครามโลกครั้งที่ 2ได
-เขียนเรียงลําดับเหตุการณจากประโยคที่กําหนดใหได
2.ประเมินความสามารถของนักเรียนในการอาน
-อานเนื้อเรื่อง The JEATH War Museum และสรุปความหมายจากเรื่องที่อานได
บันทึกหลังสอน
1.นักเริ่มสามารถที่จําทํางานเปนกลุมและแบงงานทําแบบฝกไดดีขนึ้ นักเรียนที่เรียนออน
สามารถหาความหมายของคําศัพทไดเร็วขึ้น
2.นักเรียนเริ่มมีการแสดงความคิดเห็นภายในกลุมเมื่อทํากิจกรรมบทบาทสมมติตาม
สถานการณ
เกณฑประเมินความสามารถการเขียน
ตัวอยางแบบประเมิน
การรวม
กิจกรรม
ลําดับ
ชื่อสกุล
ไม
ผาน
ผาน
1
2
3
4
5

การทํา
แบบทดสอบ
3

2

1

การเขียน

การอาน

5 4 3 2 1 4 3 2 1
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เกณฑการประเมินการรวมกิจกรรม
1.การตอบคําถามไดถูกตอง กลาตอบคําถาม 2.การตั้งใจเรียน 3.การใหความรวมมือ
ภายในกลุม 4.ทํางานเสร็จตามเวลา เกณฑผาน 3 ใน 4 ขอถือวาผาน
เกณฑการประเมินการทําแบบทดสอบทายบท
ระดับ 3 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 5-6 ขอ
ระดับ 2 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 3-4 ขอ
ระดับ 1 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 1-2 ขอ
เกณฑการใหคะแนนการเขียน
9-10
ระดับ 5 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางทีก่ ําหนดให เนื้อหา
ครบถวนนาสนใจ
7-8
ระดับ 4 สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองในไวยากรณ คําศัพท
การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอน
5-6
ระดับ 3 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถ
เขาใจได
3-4
ระดับ 2 มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหเขาใจไดยาก
1-2
ระดับ 1 สื่อสารไดนอยมาก
เกณฑประเมินการอานออกเสียง
4 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกตองสวนใหญ ออกเสียงคําศัพท/ประโยคไดถูกตองกับ
การออกเสียง ทําใหสื่อสารไดชัดเจน เสียงดังฟงชัดเจนดี
3 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกตองเปนสวนใหญ ออกเสียงคําศัพท/ประโยคผิดเปน
บางคํา/ประโยค กับหลักการออกเสียง แตยงั พอสื่อสารได เสียงดังฟงชัดเจนดี
2 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกบาง ออกเสียงคําศัพท/ประโยคผิดมาก กับหลักการ
ออกเสียง แตยังพอสื่อสารได เสียงไมคอยดัง
1 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ผิดหลักการออกเสียงมาก ออกเสียงไมชัดเจน
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แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ
Unit 5 เรื่อง Place
เรื่องที่ 2 The JEATH War Museum

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 4 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 3-4

สาระสําคัญ
ความรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษทําใหนักเรียนเขาใจเรื่องที่อาน นอกจากนีก้ ารเขาใจ
ถึงการพูดสนทนาอยางงายยังทําใหนกั เรียนสามารถนําความรูไปใชไดในชีวิตประจําวัน
จุดประสงคปลายทาง นักเรียนสามารถอานเรื่อง The JEATH War Museum และตอบคําถาม
ศึกษาไวยากรณและฝกพูดเพื่อการสื่อสารได และเขียนขอมูล พิพิธภัณฑอักษะ ลงใน mapping
สอดคลองมาตรฐาน ต1.1, 1.2,1.3, 2.1, 2.2, 2.3 ,3.1,4.1
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถอานเรื่องพิพิธภัณฑ
2.เขาใจถึงวิธีการใชคํา Conjunction และ Preposition และทําแบบฝกได
3.ใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยหาความหมายของคําศัพทที่เกี่ยวของกับเรื่องที่อานได
4. พูดสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง การกลางขอโทษ ขออภัยตอผูอื่นได
5. เขียนเติมความใหสมบูรณใน mapping ได
เนื้อหาทางภาษา
1.การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร : การกลาวขอโทษ ขออภัย
2.คําศัพท : contain, pistol, knife, helmet, bomb, transportation
3.โครงสราง ประโยค การใชคํา Conjunction และ Preposition
กิจกรรมการจัดการเรียนรู
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน (Warm up)
1.ครูทบทวนบทเรียนเดิมเรื่องพิพิธภัณฑ โดยเลนเกมคําศัพท Hangman c]h;ใหนักเรียน
รวมกับสรุปความรูที่ได เชน คําศัพท ประวัติสถานที่ เปนตน
ติดบน
2.ครูใหนักเรียนเลนเกมจับคูโดยนําภาพธงประจําชาติ กับบัตรชื่อประเทศ
กระดานคละกันใหทวั่ กระดาน จากนั้นใหแตละกลุมแขงกันจับคูภาพธงประจําชาติ กับบัตรชือ่
ประเทศ กลุมใดจับคูไดมาและถูกตองที่สุดเปนฝายชนะ
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ขั้นกอนการอาน (Pre-reading)
1.ครูแจกใบความรูเรื่อง The JEATH War Museum ใหนักเรียนอานพรอมกันและ
ชวยกันสรุปความหมายของเรื่องที่อานอีกครั้ง
ขั้นระหวางการอานและเขียน (While reading and writing)
2.แบงกลุม นักเรียนกลุมละ 4-5 คน ครูแจกใบความรูเรื่องคํา Conjunction และ
Preposition ใหนักเรียนในกลุมรวมกันศึกษาจากใบความรู
3.ใหนกั เรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาสรุปความรูที่ไดจากการอาน ครูชวยสรุป
เพิ่มเติมอีกครัง้ จากนัน้ นักเรียนทําใบงาน H หาคํา Conjunction และ Preposition ที่พบจากเรื่อง
The JEATH War Museum
4.ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกีย่ วกับการใชประโยคเพื่อขอโทษหรือขออภัยใน
ภาษาอังกฤษใหนักเรียนชวยกันอธิบายและยกตัวอยางคําที่ตองใช จากนั้นครูใหนักเรียนอาน
ใบความรูเกีย่ วกับประโยคที่ใชในการกลาวขอโทษ ขออภัย
5.ครูใหนักเรียนฝกอานประโยคพรอมกันทั้งชั้น พรอมทั้งบอกความหมาย จากนั้นให
นักเรียนฝกอานเปนกลุม และเปนรายบุคคล ฝกบทบาทสมมติ
6 .ครูใหนกั เรียนทําใบงาน I เติมบทสนทนาใหสมบูรณ
ขั้นหลังการอานและเขียน (Post-reading and writing)
1. ครูใหนักเรียนทําใบงาน J เรียงคําที่กาํ หนดใหเปนประโยคที่สมบูรณ
2. นักเรียนทําใบงาน K เลือกขอความเติมใหเปนประโยคที่สมบูรณ
3. นักเรียนทําใบงาน L สรุปยอเรื่อง The JEATH War Museum
4. นักเรียนทําแบบประเมินทายบท
สื่อการเรียนรู
1.ภาพธงประจําชาติ กับบัตรชื่อประเทศ
2.ใบความรูเรือ่ งคํา Conjunction และ Preposition
3.ใบงาน H หาคํา Conjunction และ Preposition ที่พบจากเรื่อง The JEATH War
Museum
4. ใบความรูเกีย่ วกับประโยคที่ใชในการกลาวขอโทษ ขออภัย
5.ใบงาน J เรียงคําที่กําหนดใหเปนประโยคที่สมบูรณ
6.ใบงาน K เลือกขอความเติมใหเปนประโยคที่สมบูรณ
7.ใบงาน L สรุปยอเรื่อง The JEATH War Museum
8.แบบประเมินทายบท
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การวัดและประเมินผล
1.ประเมินความสามารถในการเขียน
-เขียนคํา Conjunction และ Preposition ที่หาพบจาก เรื่อง The JEATH War
Museumได
-เติมคําที่หายไปได
-เขียนชื่อประเทศที่เขารวมในสงครามโลกครั้งที่ 2ได
-เขียน เรียงคําที่กําหนดใหเปนประโยคทีส่ มบูรณได
-เขียนเลือกขอความเติมใหเปนประโยคที่สมบูรณได
2.ประเมินความสามารถของนักเรียนในการอาน
-อานเนื้อเรื่อง The JEATH War Museum และสรุปความหมายจากเรือ่ งที่อานได
-ตอบคําถามทายเรื่องได
บันทึกหลังสอน
1. นักเรียนที่เรียนออนยังลอกงานจากเพื่อนในกลุม แตพยายามชวยเหลืองานที่
รับผิดชอบรับผิดชอบ เชนหาความหมายของคําศัพทได ใหความรวมมือในการทํางานและทดสอบ
2. นักเรียนที่เรียนดีพยายามชวยอธิบายเพื่อนที่ไมเขาใจแบบฝก และจัดวางแผนในการ
ทดสอบสนทนาของกลุม ซึ่งไดรับความรวมมือดีขึ้น
เกณฑประเมินความสามารถการเขียน
ตัวอยางแบบประเมิน
การทํา
การรวม
การเขียน
การพูด
แบบ
กิจกรรม
ลําดับ
ชื่อสกุล
ทดสอบ
ไม
ผาน
3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 1
ผาน
1
2
3
4
5
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เกณฑการประเมินการรวมกิจกรรม
1.การตอบคําถามไดถูกตอง กลาตอบคําถาม 2.การตั้งใจเรียน 3.การใหความรวมมือภายในกลุม
4.ทํางานเสร็จตามเวลา
เกณฑผาน 3 ใน 4 ขอถือวาผาน
เกณฑการประเมินการทําแบบทดสอบทายบท
ระดับ 3 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 5-6 ขอ
ระดับ 2 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 3-4 ขอ
ระดับ 1 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 1-2 ขอ
เกณฑการใหคะแนนการเขียน
9-10
ระดับ 5 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางทีก่ ําหนดให เนื้อหา
ครบถวนนาสนใจ
7-8
ระดับ 4 สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองในไวยากรณ คําศัพท
การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอน
5-6
ระดับ 3 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถ
เขาใจได
3-4
ระดับ 2 มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหเขาใจไดยาก
1-2
ระดับ 1 สื่อสารไดนอยมาก
เกณฑประเมินการพูด
4 คะแนน พูดสื่อสารไดตรงประเด็นและเขาใจชัดเจน พูดไดถูกตองตามหัวขอเรื่อง มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค กลาแสดงออก คลองแคลว
3 คะแนน พูดสื่อสารไดตรงประเด็นและเขาใจชัดเจน พูดไดถูกตองตามหัวขอเรื่อง ไมมีความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค กลาแสดงออก คลองแคลว มีขอผิดพลาดบาง
2 คะแนน พูดสื่อสารไดเขาใจ เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง ไมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ไม
กลาแสดงออก ไมคลองแคลว พูดแบบทองจํา
1 คะแนน พูดไดไมตรงประเด็น ตะกุกตะกัก ไมกลาแสดงออก
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แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ
Unit 5 เรื่อง Place
เรื่องที่ 3 The Kanchanaburi War Cemetery

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 4 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 1-2

สาระสําคัญ
สถานที่สําคัญในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกแหง คือ สุสานสหประชาชาติที่เปนสถานที่
ฝงศพทหารตางชาติที่มาสรางสะพานขามแมน้ําแคว สุสานสหประชาชาติมีอยูดว ยกัน 2 แหงคือที่
หนาสถานีรถไฟดอนรักเรียกวาสุสานดอนรัก อ.เมืองกาญจนบุรี และแหงที่ 2 อยูที่บริเวณเขาปูน
เรียกวาสุสานเขาชองไก เขตอ.เมืองกาญจนบุรีเชนกัน นักเรียนสามารถนําความรูไปศึกษาและ
คนควาขอมูลเพิ่มเติมและนํามาใชในการสื่อสารได
จุดประสงคปลายทาง นักเรียนสามารถอานเรื่อง The Kanchanaburi War Cemetery และตอบ
คําถาม ศึกษาไวยากรณและฝกพูดเพื่อการสื่อสารได และเขียนขอมูลเกี่ยวกับสุสานสหประชาติ ลง
ใน mapping
สอดคลองมาตรฐาน ต1.1, 1.2,1.3, 2.1, 2.2,
จุดประสงคนําทาง
1. อานขอมูลสั้น ๆ และพูดบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นจากภาพได
2. จับคูขอความที่มีความหมายสนับสนุนกันไดถูกตอง
3. อานเรื่อง The Kanchanaburi War Cemetery หาความหมายของคําศัพทจากเรื่องที่อาน
ได และทําแบบฝกเติมคําไดถูกตอง
4. ใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยหาความหมายคําศัพทได
5. เรียงลําดับเหตุการณและตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
6. สามารถตอบคําถามจากเนื้อเรื่องได
7. สามารถจับคูขอความที่มีความหมายสนับสนุนกันจากเรื่อง The Kanchanaburi War
Cemetery ได
เนื้อหาทางภาษา
1.การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร : การพูดทักทาย
2. คําศัพท : bridge, during, great, construction, complete, sign, contract, government,
strategic, border, system, tength, region, forced, transport, prisoner, comprise, cruel
3.โครงสราง และไวยากรณ : Past tense และ pronoun
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน (Warm up)
1.ครูนําเขาสูบทเรียนโดยเลนเกม 20 คําถาม โดยครูคิดคําถามและใหนักเรียนรวมกันหา
คําตอบ ใครตอบถูกกอนเปนผูชนะ (คําตอบ คือ สุสานสหประชาชาติ)เชน
-Is it animal ?
Yes/No
-Is it food ?
Yes/No
-Is it a place ?
Yes/No
-Is it a famous place ?
Yes/No …
2.ครูใหนักเรียนดูภาพสุสานแลวถามคําถามนักเรียน
-What is this picture ?
-Do you know where The Kanchanaburi War Cemetery is ?
-Do you ever come here ?
-When was this place built ?
ขั้นกอนการอาน (Pre-reading)
1.ครูนําเสนอคําศัพทใหมใหนักเรียนอานตาม โดยครูใชบัตรคําศัพท จากนั้นให
นักเรียนแขงขันกันหาความหมายจากพจนานุกรมลงในใบงาน B ใครหาไดรวดเร็วและถูกตองมาก
ที่สุดเปนผูชนะ
2.ครูแจกบัตรคําใหนักเรียนอานที่ละคน จากนั้นใหนกั เรียนทําใบงาน D โดยให
นักเรียนจับคูประโยค
ขั้นระหวางการอาน (While reading and writing)
3.ครูแบงกลุมใหนักเรียนทํางานกลุม กลุมละ 3 คน ศึกษาแบบฝกอาน แปลความหมาย
และจับคูประโยคที่สัมพันธกนั กลุมไหนทีต่ อบไดกอนจะไดรับรางวัล
4.ครูแจกใบความรูเรื่อง The Kanchanaburi War Cemetery ใหนักเรียนอานเปนกลุม
จากนั้นแตละกลุมสรุปความหมายและสงตัวแทนออกมารายงานหนาชั้นเรียน
5.ครูอธิบายความหมายของเนื้อเรื่องใหนักเรียนทราบ พรอมทั้งประเมินความเขาใจของ
นักเรียนเกีย่ วกับเรื่องที่อาน โดยการถามคําถามใหแตละกลุมตอบคําถาม
ขั้นหลังการอานและการเขียน(Post-reading and writing)
1.ครูใหนักเรียนอานเรื่อง The Kanchanaburi War Cemetery พรอมกันทั้งชั้นอีกครั้ง
จากนั้น นักเรียนทําใบงาน E เรียงประโยคตามลําดับเหตุการณของเรื่องที่เกิดขึ้น
2.นักเรียนทําใบงาน F ตอบคําถามทายเรื่อง
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สื่อการเรียนรู
1.ภาพสุสาน
2.บัตรคําศัพท
3.ใบงาน B หาความหมายของคําศัพท
4.ใบงาน D จับคูประโยค
5.ใบความรูเรือ่ ง The Kanchanaburi War Cemetery
6.ใบงาน E เรียงประโยคตามลําดับเหตุการณของเรื่อง
7.ใบงาน F ตอบคําถามทายเรื่อง
8.พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
การวัดและประเมินผล
1.ประเมินความสามารถในการเขียน
-จับคูประโยคที่มีเนื้อหาสนับสนุน
-เขียนความหมายของคําศัพทได
-เขียนเติมคําลงในชองวางได
2.ประเมินความสามารถของนักเรียนในการอาน
-อานเนื้อเรื่องThe Kanchanaburi War Cemeteryได
-ตอบคําถามทายเรื่องThe Kanchanaburi War Cemeteryได
บันทึกหลังสอน
นักเรียนสามารถทํางานทันตามกําหนดเวลาที่ครูกําหนดและใหความรวมมือภายใน
กลุมดี นอกจากนักเรียนที่เรียนออนมากยังคงลอกแบบฝกหัดเพื่อน นักเรียนมีคุณธรรมความ
รับผิดชอบมากขึ้น
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เกณฑประเมินความสามารถการเขียน
ตัวอยางแบบประเมิน
การรวม
กิจกรรม
ลําดับ
ชื่อสกุล
ไม
ผาน
ผาน
1
2
3

การทํา
แบบทดสอบ
3 2

1

การเขียน

การอาน

5 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑการประเมินการรวมกิจกรรม
1.การตอบคําถามไดถูกตอง กลาตอบคําถาม 2.การตั้งใจเรียน 3.การใหความรวมมือภายในกลุม
4.ทํางานเสร็จตามเวลา
เกณฑผาน 3 ใน 4 ขอถือวาผาน
เกณฑการประเมินการทําแบบทดสอบทายบท
ระดับ 3 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 5-6 ขอ
ระดับ 2 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 3-4 ขอ
ระดับ 1 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 1-2 ขอ
เกณฑการใหคะแนนการเขียน
9-10
ระดับ 5 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางทีก่ ําหนดให เนื้อหา
ครบถวนนาสนใจ
7-8
ระดับ 4 สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองในไวยากรณ คําศัพท
การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอน
5-6
ระดับ 3 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถ
เขาใจได
3-4
ระดับ 2 มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหเขาใจไดยาก
1-2
ระดับ 1 สื่อสารไดนอยมาก
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เกณฑประเมินการอานออกเสียง
4 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกตองสวนใหญ ออกเสียงคําศัพท/ประโยคไดถูกตองกับ
การออกเสียง ทําใหสื่อสารไดชัดเจน เสียงดังฟงชัดเจนดี
3 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกตองเปนสวนใหญ ออกเสียงคําศัพท/ประโยคผิดเปน
บางคํา/ประโยค กับหลักการออกเสียง แตยงั พอสื่อสารได เสียงดังฟงชัดเจนดี
2 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกบาง ออกเสียงคําศัพท/ประโยคผิดมาก กับหลักการ
ออกเสียง แตยังพอสื่อสารได เสียงไมคอยดัง
1 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ผิดหลักการออกเสียงมาก ออกเสียงไมชัดเจน

290
แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ
Unit 5 เรื่อง Place
เรื่องที่ 3 The Kanchanaburi War Cemetery

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 4 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 3-4

สาระสําคัญ
นักเรียนอานเรื่องสุสานสหประชาชาติแลวสรุปประเด็นหรือใจความสําคัญของเรื่องได
สามารถเขียนเรื่องยอพรอมทั้งนําความรูไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถอานเรื่อง The Kanchanaburi War Cemetery และตอบคําถาม ศึกษา
ไวยากรณและฝกพูดเพื่อการสื่อสารได และเขียนขอมูล พิพิธภัณฑอักษะ ลงใน mapping
สอดคลองมาตรฐาน ต1.1, 1.2,1.3, 2.1, 2.2, 2.3 ,
จุดประสงคนําทาง
1.อานขอมูลสั้น ๆ และสรุปความรูที่ไดจากการอาน
2.ใชไวยากรณไดเหมาะสมกับสถานการณที่กําหนด
3.อาน เขียนและพูดบทสนทนาอยางงาย
4.ใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยหาความหมายคําศัพท
5. สามารถศึกษา Pronoun และ Past Simple Tenseและทําแบบฝกไดถกู ตอง
6. สามารถแนะนําบุคคลอื่นใหรูจักกันเปนภาษาอังกฤษได
7. สามารถสนทนาตามบทสนทนาที่กําหนดได
8. สามารถสรุปยอเรื่องThe Kanchanaburi War Cemetery ได
เนื้อหาทางภาษา
1.การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร : การแนะนําบุคคลอื่นใหรูจักกัน
2.คําศัพท : opposite, railway, captivity, forced, southern, route, laborer, complete,
aircraft, burial, estimate
3.โครงสราง และไวยากรณ : ประโยคที่เกิดขึ้นในอดีต และคําสรรพนาม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน (Warm up)
1.ครูทบทวนคําศัพทที่ไดเรียนมาแลวโดยชูบัตรคําศัพทใหนกั เรียนอานพรอมทัง้ บอก
ความหมาย
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2.ครูเลนเกมคนศัพท โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ กลุมละ 4-5 คน แตละกลุมสง
ตัวแทนกลุมละ 1 คนแขงขันกันหาบัตรคําศัพทที่วางไวหนาชั้นเรียน ใหตรงกับความหมายที่ครู
บอก กลุมใดหาไดถูกตองเปนฝายชนะ จากนั้นใหนักเรียนคนอื่นผลัดออกมาเปนตัวแทนกลุม
ตอไป
ขั้นกอนการอาน (Pre-reading)
1.ครูนําเสนอเรื่องการใช Pronoun และ Intensive From โดยครูใหนกั เรียนศึกษาจากใบ
ความรู จากนัน้ ครูชวยสรุปความรูอีกครั้ง
2.ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการถามคําถามและยกตัวอยางบนกระดาน
จากนั้น นักเรียนทําใบงาน G เติมคําสรรพนามลงในประโยค ใบงาน H เติมคําแสดงความเปน
เจาของ และใบงาน I คําสรรพนามแสดงการกระทําดวยตนเอง
ขั้นระหวางการอานและการเขียน (While reading and writing)
3.ครูใหนักเรียนอานเรื่อง The Kanchanaburi War Cemetery พรอมกันทั้งชั้นอีกครั้ง
จากนั้น นักเรียนทําใบงาน J สรุปยอเรื่อง
4.ครูสนทนาถึงการแนะนําบุคคลอื่นใหรูจักกันเปนภาษาอังกฤษ ครูเขียนประโยคบน
กระดานจากนั้นใหนักเรียนฝกอานตามครูทั้งชั้นและชวยกันสรุปความหมายของแตละประโยค
5.ครูแบงกลุมใหนักเรียนทํางานกลุม กลุมละ 3 คน ศึกษาใบความรูเกี่ยวกับการแนะนํา
บุคคลอื่นใหรูจักกัน แปลความหมายและฝกสนทนาตามบทสนทนาที่กําหนดให
ขั้นหลังการอานและการเขียน(Post-reading and writing)
6.ครูเขาไปแนะนําใหนักเรียนแตละกลุม ฝกสนทนาไดอยางถูกตอง
จากนัน้ ครูให
นักเรียนจับคูกนั ฝกบทสนทนา และสุมนักเรียนออกมาสนทนาหนาชั้นเรียน
7.นักเรียนทําแบบทดสอบทายบท
สื่อการเรียนรู
1.บัตรคําศัพท
2.ใบความรูเรือ่ งการใช Pronoun และ Intensive From
3.ใบงาน G เติมคําสรรพนามลงในประโยค
4.ใบงาน H เติมคําแสดงความเปนเจาของ
5.ใบงาน I คําสรรพนามแสดงการกระทําดวยตนเอง
6.ใบความรูเกี่ยวกับการแนะนําบุคคลอื่นใหรูจักกัน
7.ใบงาน J สรุปยอเรื่อง
8.แบบทดสอบทายบท
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การวัดและประเมินผล
1.ประเมินความสามารถในการเขียน
-เขียนคําสรรพนาม ลงในประโยคใหสมบูรณได
-เขียนเติมคําลงในชองวางได
-เขียนสรุปยอเรื่อง The Kanchanaburi War Cemetery ที่อานได
2.ประเมินความสามารถของนักเรียนในการอาน
-อานเนื้อเรื่องThe Kanchanaburi War Cemeteryได
-ตอบคําถามทายเรื่องThe Kanchanaburi War Cemeteryได
เกณฑประเมินความสามารถการเขียน
ตัวอยางแบบประเมิน
การรวม
การทํา
การเขียน
การอาน
กิจกรรม แบบทดสอบ
ลําดับ
ชื่อสกุล
ไม
ผาน
3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 1
ผาน
1
2
3
4
5
เกณฑการประเมินการรวมกิจกรรม
1.การตอบคําถามไดถูกตอง กลาตอบคําถาม 2.การตั้งใจเรียน 3.การใหความรวมมือภายในกลุม
4.ทํางานเสร็จตามเวลา
เกณฑผาน 3 ใน 4 ขอถือวาผาน
เกณฑการประเมินการทําแบบทดสอบทายบท
ระดับ 3 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 5-6 ขอ
ระดับ 2 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 3-4 ขอ
ระดับ 1 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 1-2 ขอ
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เกณฑการใหคะแนนการเขียน
9-10
เกรด 5 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางทีก่ ําหนดให เนื้อหา
ครบถวนนาสนใจ
7-8
เกรด 4 สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองในไวยากรณ คําศัพท
การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอน
5-6
เกรด 3 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถ
เขาใจได
3-4
เกรด 2 มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหเขาใจไดยาก
1-2
เกรด 1 สื่อสารไดนอยมาก
เกณฑประเมินการอานออกเสียง
4 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกตองสวนใหญ ออกเสียงคําศัพท/ประโยคไดถูกตองกับ
การออกเสียง ทําใหสื่อสารไดชัดเจน เสียงดังฟงชัดเจนดี
3 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกตองเปนสวนใหญ ออกเสียงคําศัพท/ประโยคผิดเปน
บางคํา/ประโยค กับหลักการออกเสียง แตยงั พอสื่อสารได เสียงดังฟงชัดเจนดี
2 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกบาง ออกเสียงคําศัพท/ประโยคผิดมาก กับหลักการ
ออกเสียง แตยังพอสื่อสารได เสียงไมคอยดัง
1 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ผิดหลักการออกเสียงมาก ออกเสียงไมชัดเจน
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แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ
Unit 5 เรื่อง Place
เรื่องที่ 4 The Bridge over The River Kwae

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 4 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 1-2

สาระสําคัญ
สะพานขามแมน้ําแคว เปนสถานที่สําคัญในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลก
ครั้งที่ 2) ที่ทหารญี่ปุนไดเกณฑเชลยศึกสงครามมากอสรางทางรถไฟ เพื่อเปนเสนทางไปยังพมา จึง
ทําใหเกิดสะพานประวัติศาสตรที่รูจักกันไปทั่วโลกถึงทุกวันนี้
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถอานเรื่อง The Bridge Over The River Kwae และตอบคําถาม ศึกษา
ไวยากรณและฝกพูดเพื่อการสื่อสารได และเขียนขอมูล พิพิธภัณฑอักษะ ลงใน mapping
สอดคลองมาตรฐาน ต1.1, 1.2,1.3, 2.1, 2.2, 4.1 ,4.2
จุดประสงคนําทาง
1.อานขอมูลสั้น ๆ และพูดบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นจากภาพได
2.จับคูขอความที่มีความหมายสนับสนุนกันไดถูกตอง
3.จับคูภาพกับคําที่มีความหมายตรงกันไดถูกตอง
4.อานเรื่อง The Bridge over The River Kwae และหาความหมายของคําศัพทจากเรื่องที่
อานได ทําแบบฝกเติมคํา และตอบคําถามทายเรื่องไดถูกตอง
5.ใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยหาความหมายคําศัพทไดอยางเหมาะสม
เนื้อหาทางภาษา
1.การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร : การเสนอใหความชวยเหลือ
2.คําศัพท : bridge, during, great, construction, complete, cruel, region,
3.โครงสราง Active and Passive Voice
กิจกรรมการจัดการเรียนรู
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน (Warm up)
1.ครูนําเขาสูบทเรียนโดยเปดเพลงมารชเกี่ยวกับสะพานขามแมน้ําแคว ใหนักเรียนฟง
แลวถามความรูสึกเกี่ยวกับสะพานหลังจากฟงเพลงแลว
2.ครูใหนักเรียนดูภาพสะพานขามแมนา้ํ แควจากนั้นใหนักเรียนจับคูกันฝกถาม-ตอบ
เกี่ยวกับภาพ เชน

295
- What do you see in the picture ?
-What is its name ?
-Who built the bridge?
-Why did they have to build this bridge?
ขั้นกอนการอาน (Pre-reading)
1.ครูชูบัตรภาพสถานที่ – สิ่งของ ที่อยูบริเวณสะพานขามแมน้ําแคว ใหนักเรียนดูแลว
สนทนาเกีย่ วกับภาพ จากนัน้ ใหนักเรียนจับกลุมแขงขันกันคนหาคําศัพทจาก Dictionary ที่นาจะมี
ความหมายตรงกับภาพ กลุมใดหาไดรวดเร็วและถูกตองเปนฝายชนะ
2.ครูฝกใหนักเรียนอานออกเสียงคําจากบัตรคําศัพทพรอมกันทั้งชั้น และฝกอานเปน
รายบุคคล
3.นักเรียนทําใบงาน A จับคูภาพกับคําที่มีความหมายตรงกันครูใหนักเรียนรวมกันเฉลย
คําตอบ จากนัน้ ฝกอานพรอมกันอีกครั้ง
ขั้นระหวางการอาน (While reading and writing)
4.ครูสอนอานออกเสียงคําที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่องจากบัตรคําศัพท จากนั้นใหนักเรียน
หาความหมายหรือคนหาจากพจนานุกรม เขียนลงใน ใบงาน B คนหาความหมายของคําศัพท
5.ครูใหอาสาสมัครออกมาเขียนความหมายของคําทีห่ าไดลงบนกระดาน ครูตรวจสอบ
ความถูกตองบนกระดาน จากนั้นนักเรียนตรวจสอบ แกไขใบงานของนักเรียน ใหถูกตอง
6.ครูแบงกลุมใหนกั เรียนทํางานกลุม กลุมละ 3 คน ศึกษาใบงาน C การอานบทความ
หรือขอความ นักเรียนชวยกันแปลความหมายและจับคูประโยคที่สัมพันธกัน กลุมไหนที่ตอบได
กอนจะไดรับรางวัล
7.ครูแจกใบความรูเรื่อง The Bridge over The River Kwae ใหนกั เรียนฝกอานตามครู
จากนั้นใหนักเรียนฝกอานดวยตนเอง
8.ครูอธิบายความหมายของเนื้อเรื่องใหนกั เรียนทราบ พรอมทั้งประเมินความเขาใจของ
นักเรียนเกีย่ วกับเรื่องที่อาน โดยการถามคําถามใหแตละกลุมตอบคําถาม เชน
-Where is The Bridge over The River Kwae?
-Do you know where The Bridge over The River Kwae is ?
-What is the name of the river passing through the bridge?
ขั้นหลังการอานและการเขียน(Post-reading and writing)
9.นักเรียนรวมกันสรุปความหมายของเรือ่ งที่อานอีกครั้ง จากนั้นทําใบงาน D True or
False
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10.นักเรียนทําใบงาน E วงกลมคําที่ไมเขาพวก
สื่อการเรียนรู
1.บัตรภาพสถานที่ – สิ่งของ ที่อยูบริเวณสะพานขามแมน้ําแคว
2.บัตรคําศัพท
3.ใบงาน A จับคูภาพกับคําที่มีความหมายตรงกัน
4.ใบงาน B คนหาความหมายของคําศัพท
5.ใบงาน C การอานบทความหรือขอความ และจับคูประโยคที่สัมพันธกัน
6.ใบความรูเรื่อง The Bridge over The River Kwae
7.ใบงาน D True or False
8.ใบงาน E วงกลมคําที่ไมเขาพวก
9. พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
การวัดและประเมินผล
1.ประเมินความสามารถในการเขียน
-จับคูประโยคที่มเี นื้อหาสนับสนุน
-เขียนความหมายของคําศัพทได
-เขียนเติมคําลงในชองวางได
2.ประเมินความสามารถของนักเรียนในการอาน
-อานเนื้อเรื่อง The Bridge over The River Kwae ได
-ตอบคําถามทายเรื่อง The Bridge over The River Kwae ได
เกณฑประเมินการอานออกเสียง
4 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกตองสวนใหญ ออกเสียงคําศัพท/ประโยคไดถูกตองกับ
การออกเสียง ทําใหสื่อสารไดชัดเจน เสียงดังฟงชัดเจนดี
3 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกตองเปนสวนใหญ ออกเสียงคําศัพท/ประโยคผิดเปน
บางคํา/ประโยค กับหลักการออกเสียง แตยงั พอสื่อสารได เสียงดังฟงชัดเจนดี
2 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกบาง ออกเสียงคําศัพท/ประโยคผิดมาก กับหลักการ
ออกเสียง แตยังพอสื่อสารได เสียงไมคอยดัง
1 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ผิดหลักการออกเสียงมาก ออกเสียงไมชัดเจน
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เกณฑประเมินความสามารถการเขียนและการอาน
ตัวอยางแบบประเมิน
การรวม
การทํา
การเขียน
การอาน
กิจกรรม แบบทดสอบ
ลําดับ
ชื่อสกุล
ไม
ผาน
3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 1
ผาน
1
2
3
4
5
เกณฑการประเมินการรวมกิจกรรม
1.การตอบคําถามไดถูกตอง กลาตอบคําถาม 2.การตั้งใจเรียน 3.การใหความรวมมือภายในกลุม
4.ทํางานเสร็จตามเวลา
เกณฑผาน 3 ใน 4 ขอถือวาผาน
เกณฑการประเมินการทําแบบทดสอบทายบท
ระดับ 3 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 5-6 ขอ
ระดับ 2 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 3-4 ขอ
ระดับ 1 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 1-2 ขอ
เกณฑการใหคะแนนการเขียน
9-10
ระดับ 5 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางทีก่ ําหนดให เนื้อหา
ครบถวนนาสนใจ
7-8
ระดับ 4 สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองในไวยากรณ คําศัพท
การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอน
5-6
ระดับ 3 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถ
เขาใจได
3-4
ระดับ 2 มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหเขาใจไดยาก
1-2
ระดับ 1 สื่อสารไดนอยมาก
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แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ
Unit 5 เรื่อง Place
เรื่องที่ 4 The Bridge over The River Kwae

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 4 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 3-4

สาระสําคัญ
สถานที่สําคัญในทองถิ่นเปนเรื่องสําคัญที่นักเรียนควรศึกษาเพื่อนําความรูไปเผยแพรตอ
ชุมชนและสามารถนําไปใชเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน กอใหเกิดความภาคภูมใิ จและชวยกัน
อนุรักษทองถิน่ ของตนเอง
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถอานเรื่อง The Bridge over The River Kwaeและตอบคําถาม ศึกษา
ไวยากรณและฝกพูดเพื่อการสื่อสารได และเขียนขอมูล สะพานขามแมน้ําแคว ลงใน mapping
สอดคลองมาตรฐาน ต1.1, 1.2,1.3, 2.1, 2.2
จุดประสงคนําทาง
1.อานขอมูลสั้น ๆ และสรุปความรูที่ไดจากการอาน
2.ใชไวยากรณไดเหมาะสมกับสถานการณที่กําหนด
3.อาน เขียนและพูดบทสนทนาอยางงาย
4.ใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยหาความหมายคําศัพท
5.สามารถใช Active and Passive Voice ไดถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณ
6.สามารถเสนอความชวยเหลือตอบุคคลอื่นเปนภาษาอังกฤษได
7.สามารถสนทนาตามบทสนทนาที่กําหนดได
8.สามารถสรุปยอเรื่อง The Bridge over The River Kwaeได
9.สามารถตอบคําถามทายบทเรียนได
เนื้อหาทางภาษา
1.การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร : การเสนอใหความชวยเหลือ
2.คําศัพท : built, became, began, completed, signed, were, was, crossed, laid, made,
had, comprised, took, called, chose, blocked, damaged, sold
3.โครงสราง และไวยากรณ : การเสนอใหความชวยเหลือผูอื่น
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน (Warm up)
1.ครูทบทวนคําศัพทที่ไดเรียนมาแลวโดยชูบัตรคําศัพทใหนกั เรียนอานพรอมทั้งบอก
ความหมาย
2.ครูเลนเกมหาภาพ โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ กลุมละ 4-5 คน แตละกลุมสง
ตัวแทนกลุมละ 1 คนแขงขันกันหาบัตรภาพที่วางไวหนาชั้นเรียน ใหตรงกับความหมายของคําที่ครู
บอกกลุมใดหาไดถูกตองจะไดคะแนน จากนั้นใหนักเรียนคนอื่นผลัดออกมาเปนตัวแทนกลุม
ตอไป กลุมที่มีคะแนนมากที่สุดเปนฝายชนะ
ขั้นกอนการอาน (Pre-reading)
1.ครูนําเสนอเรื่องการใช Active and Passive Voice โดยครูใหนักเรียนแตละกลุม
รวมกันศึกษาจากใบความรู จากนั้นใหแตละกลุมออกมาสรุปความรูที่ไดจากการศึกษา จากนัน้ ครู
ชวยใหคําแนะนําและใหความรูเพิ่มเติมแกนักเรียน
2.ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการถามคําถาม และใหนักเรียนยกตัวอยาง
ประโยค Active and Passive Voice บนกระดาน
ขั้นระหวางการอานและเขียน (While reading and writing)
3.นักเรียนทําใบงาน G เปลี่ยนประโยค Active เปน Passive Voice โดยใหนกั เรียนทํา
เปนกลุมและใหแตละกลุมออกมาเฉลยคําตอบ ครูชวยตรวจสอบและแกไขความถูกตองใหนกั เรียน
4.ครูสนทนาถึงการเสนอความชวยเหลือใหกับบุคคลอืน่ เปนภาษาอังกฤษ ครูเขียน
ประโยคบนกระดาน จากนัน้ ใหนักเรียนฝกอานตามครูทงั้ ชั้นและชวยกันสรุปความหมายของแต
ละประโยค
5.ครูแบงกลุมใหนกั เรียนจับคูกับ ศึกษาใบความรูเกีย่ วกับการเสนอความชวยเหลือใหกับ
บุคคลอื่น ฝกสนทนาตามบทสนทนาที่กําหนดให ครูเขาไปแนะนําใหนักเรียนฝกสนทนาไดยาง
ถูกตอง
6.ครูใหนักเรียนที่จับคูก ันฝกบทสนทนา
ออกมาแสดงบทบาทสมมุติโดยการแสดง
บทบาทเปนผูที่ตองการความชวยเหลือและผูที่ใหความชวยเหลือ และสนทนาตามบทสนทนาที่
เตรียมไว
7.ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับActive and Passive Voice และการเสนอ
ความชวยเหลือใหกับบุคคลอื่น

300
ขั้นหลังการอานและการเขียน(Post-reading and writing)
8.ครูใหนกั เรียนอานเรื่อง The Bridge over The River Kwae พรอมกันทั้งชัน้ แลว
ชวยกันแปลความหมายอีกครั้ง
9. นักเรียนทําใบงาน I สรุปยอเรื่อง The Bridge over The River Kwae
10.นักเรียนทําใบงาน J เขียนบรรยายเกี่ยวกับThe Bridge over The River Kwae
11.นักเรียนทําแบบทดสอบทายบท
สื่อการเรียนรู
1.บัตรคําศัพท
2.บัตรภาพ
3.ใบความรู Active and Passive Voice
4.ใบงาน G เปลี่ยนประโยค Active เปน Passive Voice
5.ใบความรูเกีย่ วกับการเสนอความชวยเหลือใหกับบุคคลอื่น
6.ใบงาน I สรุปยอเรื่อง The Bridge over The River Kwae
7.ใบงาน J เขียนบรรยายเกี่ยวกับThe Bridge over The River Kwae
8.แบบทดสอบทายบท
การวัดและประเมินผล
1.ประเมินความสามารถในการเขียน
-เขียนโครงสรางประโยค Active and Passive Voice ได
-เขียนเติมคําลงในชองวางได
-เขียนสรุปยอเรื่อง The Bridge over The River Kwae ที่อานได
-เขียนสรุปบทความที่อานได
2.ประเมินความสามารถของนักเรียนในการอาน
-อานเนื้อเรื่อง The Bridge over The River Kwae ได
-ตอบคําถามทายเรื่อง The Bridge over The River Kwae ได
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เกณฑประเมินความสามารถการเขียน
ตัวอยางแบบประเมิน
การรวม
กิจกรรม
ลําดับ
ชื่อสกุล
ไม
ผาน
ผาน
1
2
3
4
5

การทํา
แบบทดสอบ
3

2

1

การเขียน

การพูด

5 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑการประเมินการรวมกิจกรรม
1.การตอบคําถามไดถูกตอง กลาตอบคําถาม 2.การตั้งใจเรียน 3.การใหความรวมมือภายในกลุม
4.ทํางานเสร็จตามเวลา
เกณฑผาน 3 ใน 4 ขอถือวาผาน
เกณฑการประเมินการทําแบบทดสอบทายบท
ระดับ 3 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 5-6 ขอ
ระดับ 2 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 3-4 ขอ
ระดับ 1 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 1-2 ขอ
เกณฑการใหคะแนนการเขียน
9-10
เกรด 5 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางทีก่ ําหนดให
เนื้อหาครบถวนนาสนใจ
7-8
เกรด 4 สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองในไวยากรณ คําศัพท
การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอน
5-6
เกรด 3 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถ
เขาใจได
3-4
เกรด 2 มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหเขาใจไดยาก
1-2

เกรด 1

สื่อสารไดนอยมาก
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เกณฑประเมินการพูด
4 คะแนน พูดสื่อสารไดตรงประเด็นและเขาใจชัดเจน พูดไดถูกตองตามหัวขอเรื่อง
มีความคิดริเริม่ สรางสรรค กลาแสดงออก คลองแคลว
3 คะแนน พูดสื่อสารไดตรงประเด็นและเขาใจชัดเจน พูดไดถูกตองตามหัวขอเรื่อง
ไมมีความคิด ริเริ่ม สรางสรรค กลาแสดงออก คลองแคลว
มีขอผิดพลาดบาง
2 คะแนน พูดสื่อสารไดเขาใจ เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง ไมมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ไมกลาแสดงออก ไมคลองแคลว พูดแบบทองจํา
1 คะแนน พูดไดไมตรงประเด็น ตะกุกตะกัก ไมกลาแสดงออก

303
แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ
Unit 5 เรื่อง Place
เรื่องที่ 5 The Old City Gate

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 4 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 1-2

สาระสําคัญ
ประตูเมืองกาญจนบุรี สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวที่ยายจาก
เมืองกาญจนบุรีเกาที่ตําบลทาเสามาอยูที่ปจจุบันเมื่อปพุทธศักราช 2374 เปนสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นาสนใจและควรศึกษาเพื่อนําความรูไปเผยแพรและแนะนํา
แกบุคคลอื่นได
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถอานเรื่องประตูเมืองกาญจนบุรีและตอบคําถามได
สอดคลองกับมาตรฐาน ต1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2
จุดประสงคนําทาง
1.อานขอมูลสั้น ๆ และพูดบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นจากภาพได
2.จับคูภาพกับคําศัพทที่มีความหมายสนับสนุนกันไดอยางถูกตอง
3.อานเรื่อง The Old City Gate และหาความหมายของคําศัพทจากเรือ่ งที่อานได ทําแบบ
ฝกเติมคําไดถกู ตอง
4.ใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยหาความหมายคําศัพทไดอยางเหมาะสม
5. ทําแบบฝกเติมคําลงในชองวางตามแบบที่กําหนดไดอยางถูกตอง
เนื้อหาทางภาษา
1.การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร : การถามและใหขอมูลกับบุคคลอื่นการขอรองและตอบรับ
2.คําศัพท : located, holly, pillar, communication, building,
3.โครงสรางและไวยากรณ : Present Simple Tense
กิจกรรมการจัดการเรียนรู
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน (Warm up)
1.ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใชประโยคคําถามตางๆ เกี่ยวเรื่องที่เรียนมาและการใชรูป
ประโยคในบทสนทนาแขงขันใครตอบไดมากที่สุดเปนผูชนะ หลังจากนั้นใหนกั เรียนดูภาพประตู
เมืองกาญจนบุรีแลวถามคําถามนักเรียน
-What is this picture ?

304
-Do you know where The Old City Gate is ?
- Have you ever come here ?
-When do you go to The Old City Gate?
-Who do you go with when you go to The Old City Gate?
-What do you fell about The Old City Gate ?
ขั้นกอนการอาน (Pre-reading)
2.ครูใหนกั เรียนบอกรายละเอียดเกีย่ วกับ The Old City Gate ที่นักเรียนทราบ รวมทั้ง
สถานที่รอบๆที่นักเรียนเคยพบหรือเห็นมา จากนั้นครูสรุปความรูเกี่ยวกับ The Old City Gateให
นักเรียนทราบ
3.ครูนําบัตรภาพเมือง ประตู กษัตริย บัลลังก และดาบใหนักเรียนดู จากนั้นให
นักเรียนแขงกันหาคําศัพททมี่ ีความหมายตรงกับภาพ ใครหาไดเร็วที่สุดเปนฝายชนะ
4.ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่หาไดพรอมกัน จากนัน้ ใหนักเรียนทําใบงาน A โดยให
นักเรียนจับคูคาํ ศัพทกับภาพที่มีความหมายตรงกัน
5.ครูแบงกลุมใหนักเรียนเลนเกม Scramble โดยแตละกลุมชวยกันบอกตัวอักษรที่
หายไป เติมลงในชองวางใหถูกตอง ถาบอกตัวอักษรถูก ได 1 คะแนน แตถาทายคําศัพทถูกได 5
คะแนนกลุมใดไดคะแนนมากที่สุดเปนฝายชนะ จากนัน้ ครูใหนกั เรียนรวมกันทําใบงาน B เติม
ตัวอักษรลงในชองตามคําถาม จากนั้นครูใหแตละกลุมออกมาเฉลยคําปริศนาที่หาได
ขั้นระหวางการอานและการเขียน (While reading and writing)
6.ครูสอนอานออกเสียง จากใบความรูเรื่อง The Old City Gate ใหนกั เรียนฟงและ
ฝกหัดอานตามครู
7.ครูอธิบายความหมายของเนื้อเรื่องใหนักเรียนทราบ แลวใหนกั เรียนขีดเสนใตคาํ ยาก
จากนั้นหาความหมายของคํานั้นๆโดยนักเรียนหาความหมายหรือคนหาจากพจนานุกรม
8.นักเรียนฝกอานเรื่อง The Old City Gate พรอมกันทั้งชัน้ จากนั้นฝกอานเปน
รายบุคคล
9.ครูใหนักเรียนจับกลุมกันแลวแบงเรื่อง The Old City Gate ออกเปนสวนๆ แบงให
แตละกลุมชวยกันแปลความหมาย จากนัน้ ออกมานําเสนอหนาชั้นเรียนทีละกลุม
ขั้นหลังการอานและการเขียน(Post-reading and writing)
10.ประเมินความเขาใจของนักเรียนเกีย่ วกับเรื่องที่อาน โดยการถามคําถามใหแตละกลุม
ตอบคําถาม
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11.นักเรียนฝกการถามคําถามเปนกลุม โดยใหนกั เรียนชวยกันคิดคําถามเกี่ยวกับเรื่อง
The Old City Gate แลวผลัดกันถามคําถามกับเพื่อนกลุมอื่น
12.นักเรียนทําใบงาน C โดยจับคูประโยคที่มีความสัมพันธกัน จากนั้นใหนักเรียน
ชวยกันเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
13.นักเรียนทําใบงาน D เขียนความหมายของคําศัพทที่กําหนดให จากนั้นครูใหนกั เรียน
อานและเฉลยพรอมๆกัน
สื่อการเรียนรู
1.ภาพประตูเมืองกาญจนบุรี
2.แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี
3.บัตรภาพเมือง ประตู กษัตริย บัลลังก และดาบ
4.ใบงาน A จับคูคําศัพทกบั ภาพที่มีความหมายตรงกัน
5.ใบงาน B เติมตัวอักษรลงในชองตามคําถาม
6.ใบความรูเรื่อง The Old City Gate
7.ใบงาน C จับคูประโยคที่มีความสัมพันธกัน
8.ใบงาน D เขียนความหมายของคําศัพทที่กําหนดให
9.พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
การวัดและประเมินผล
1.ประเมินความสามารถในการเขียน
-เขียนคําศัพทกับภาพที่มีความหมายตรงกัน
-จับคูประโยคที่มเี นื้อหาสนับสนุน
-เขียนความหมายของคําศัพทได
-เขียนเติมคําลงในชองวางได
2.ประเมินความสามารถของนักเรียนในการอาน
-อานเนื้อเรื่อง The Old City Gate ได
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เกณฑประเมินความสามารถการเขียน
ตัวอยางแบบประเมิน
การรวม
กิจกรรม
ลําดับ
ชื่อสกุล
ไม
ผาน
ผาน
1
2
3
4
5

การทํา
แบบทดสอบ
3

2

1

การเขียน

การอาน

5 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑการประเมินการรวมกิจกรรม
1.การตอบคําถามไดถูกตอง กลาตอบคําถาม 2.การตั้งใจเรียน 3.การใหความรวมมือภายในกลุม
4.ทํางานเสร็จตามเวลา
เกณฑผาน 3 ใน 4 ขอถือวาผาน
เกณฑการประเมินการทําแบบทดสอบทายบท
ระดับ 3 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 5-6 ขอ
ระดับ 2 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 3-4 ขอ
ระดับ 1 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 1-2 ขอ
เกณฑการใหคะแนนการเขียน
9-10
ระดับ 5 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางทีก่ ําหนดให เนื้อหา
ครบถวนนาสนใจ
7-8
ระดับ 4 สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองในไวยากรณ คําศัพท
การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอน
5-6
ระดับ 3 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถ
เขาใจได
3-4
ระดับ 2 มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหเขาใจไดยาก
1-2
ระดับ 1 สื่อสารไดนอยมาก

307
เกณฑประเมินการอานออกเสียง
4 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกตองสวนใหญ ออกเสียงคําศัพท/ประโยคไดถูกตองกับ
การออกเสียง ทําใหสื่อสารไดชัดเจน เสียงดังฟงชัดเจนดี
3 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกตองเปนสวนใหญ ออกเสียงคําศัพท/ประโยคผิดเปน
บางคํา/ประโยค กับหลักการออกเสียง แตยงั พอสื่อสารได เสียงดังฟงชัดเจนดี
2 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ถูกบาง ออกเสียงคําศัพท/ประโยคผิดมาก กับหลักการ
ออกเสียง แตยังพอสื่อสารได เสียงไมคอยดัง
1 ออกเสียงคําศัพท / ประโยค ผิดหลักการออกเสียงมาก ออกเสียงไมชัดเจน
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แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ
Unit 5 เรื่อง Place
เรื่องที่ 5 The Old City Gate

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 4 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 3-4

สาระสําคัญ
ประตูเมืองกาญจนบุรีเปนสถานที่ที่มีคามสําคัญในทองถิ่น จึงเปนเรื่องสําคัญที่นักเรียน
ควรศึกษาเพื่อนําความรูไปเผยแพรตอชุมชนและสามารถนําไปใชเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
กอใหเกิดความภาคภูมใิ จและชวยกันอนุรกั ษทองถิ่นของตนเอง
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถอานเรื่องประตูเมืองกาญจนบุรีและตอบคําถามได ฝกพูดตามบทบาท
สมมติได สอดคลองกับมาตรฐาน ต1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1,และ 4.2
จุดประสงคนําทาง
1.อานขอมูลสั้น ๆ และสรุปความรูที่ไดจากการอาน
2.ใชไวยากรณ Present Simple Tenseไดถูกตองและทําแบบฝกหัดได
3.อาน เขียนและพูดบทสนทนา การถามและใหขอมูลกับบุคคลอื่นได
4.เรียงลําดับประโยคตามลําดับเหตุการณไดอยางถูกตอง
5.ใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยหาความหมายคําศัพทไดอยางเหมาะสม
6.สามารถสรุปยอเรื่อง The Old City Gate ได
เนื้อหาทางภาษา
1.การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร : การถามและใหขอมูลแกบุคคลอื่น
2.คําศัพท behind, another, statue, north, south, east, west, nowadays,
3.โครงสราง Present Simple Tense
กิจกรรมการจัดการเรียนรู
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน (Warm up)
1.ครูทบทวนคําศัพทที่ไดเรียนมาแลวโดยชูบัตรคําศัพทใหนกั เรียนอาน พรอมทั้งบอก
ความหมาย
2.ครูเลนเกมทายภาพ โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ กลุมละ 4-5 คน ใหแตละกลุม
ทายวาภาพที่เห็นคือคําศัพทอะไร จากนั้นสงตัวแทนกลุมออกไปหาบัตรคําที่ตรงกับภาพ กลุมใดหา
ไดถูกตองและรวดเร็วที่สุดเปนฝายชนะ
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ขั้นกอนการอาน (Pre-reading)
1.ครูนําเสนอเรื่องการใช Present Simple Tense โดยครูใหนักเรียนแตละกลุมรวมกัน
ศึกษาจากใบความรู จากนัน้ ใหแตละกลุม ออกมาสรุปความรูที่ไดจากการศึกษา จากนั้นครูชว ยให
คําแนะนําและใหความรูเพิ่มเติมแกนกั เรียน
2.ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการถามคําถาม
ขั้นระหวางการอานและการเขียน (While reading and writing)
3.นักเรียนทําใบงาน E เปลี่ยนคําศัพททกี่ ําหนดใหเปน Present Simple Tense โดยให
นักเรียนทําเปนกลุมและใหแตละกลุมออกมาเฉลยคําตอบ ครูชวยตรวจสอบและแกไขความถูกตอง
ใหนกั เรียน
4.ครูสนทนาถึงการถามและใหขอมูลกับบุคคลอื่นเปนภาษาอังกฤษ ครูเขียนตัวอยาง
ประโยคบนกระดาน จากนัน้ ใหนักเรียนฝกอานตามครูทงั้ ชั้นและชวยกันสรุปความหมายของแต
ละประโยค
5.ครูแบงกลุมใหนกั เรียนศึกษาใบความรูเ กี่ยวกับการถามและใหขอมูลกับบุคคลอื่น
จากนั้นแตละกลุมฝกสนทนาตามบทสนทนาที่กําหนดให ครูเขาไปแนะนําใหนักเรียนฝกสนทนา
ไดอยางถูกตอง
6.ครูใหนักเรียนที่จับคูกนั ฝกบทสนทนา ตามตัวอยางทีก่ ําหนดให
7.ครูเลือกนักเรียนออกมานําเสนอหนาชัน้ เรียน ประมาณ 3-4 คู
8.ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับ Present Simple Tense และการถามและ
ใหขอมูลกับบุคคลอื่น
9.นักเรียนทําใบงาน F เรียงลําดับประโยคตามลําดับเหตุการณ
ขั้นหลังการอานและการเขียน(Post-reading and writing)
10.ครูใหนักเรียนอานเรื่อง The Old City Gate พรอมกันทั้งชั้นแลวชวยกันแปล
ความหมายอีกครั้ง
11. นักเรียนทําใบงาน G ตอบคําถามจากเรื่อง The Old City Gate จากนั้นครูให
นักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ
12.นักเรียนทําใบงาน H เขียนสรุปเรื่อง The Old City Gate
13.นักเรียนทําใบงาน J เขียนบรรยายเกีย่ วกับThe Old City Gate จากนั้นใหอาสาสมัคร
ออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน
14.นักเรียนทําแบบทดสอบทายบท
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สื่อการเรียนรู
1.บัตรคําศัพท
2.บัตรภาพ
3.ใบความรู เรื่องการใช Present Simple Tense
4.ใบงาน E เปลี่ยนคําศัพททกี่ ําหนดใหเปน Present Simple Tense
5.ใบความรูเกีย่ วกับการถามและใหขอมูลกับบุคคล
6.ใบงาน F เรียงลําดับประโยคตามลําดับเหตุการณ
7.ใบงาน G ตอบคําถามจากเรื่อง The Old City Gate
8.ใบงาน H เขียนสรุปเรื่อง The Old City Gate
9.ใบงาน J เขียนบรรยายเกี่ยวกับThe Old City Gate
10.แบบทดสอบทายบท
การวัดและประเมินผล
1.ประเมินความสามารถในการเขียน
-เขียนโครงสรางประโยค Present Simple Tense ได
-เขียนเติมคําลงในชองวางได
-เขียนสรุปยอเรื่อง The Old City Gate ที่อานได
-เขียนสรุปบทความที่อานได
2.ประเมินความสามารถของนักเรียนในการอาน
-อานเนื้อเรื่อง The Old City Gate ได
-ตอบคําถามทายเรื่อง The Old City Gate ได
เกณฑประเมินความสามารถการเขียน
ตัวอยางแบบประเมิน
การรวม
การทํา
การเขียน
การพูด
ลําดั
กิจกรรม แบบทดสอบ
ชื่อสกุล
บ
ผา ไม
3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 1
น ผาน
1
2
3
4
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เกณฑการประเมินการรวมกิจกรรม
1.การตอบคําถามไดถูกตอง กลาตอบคําถาม 2.การตั้งใจเรียน 3.การใหความรวมมือภายในกลุม
4.ทํางานเสร็จตามเวลา
เกณฑผาน 3 ใน 4 ขอถือวาผาน
เกณฑการประเมินการทําแบบทดสอบทายบท
ระดับ 3 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 5-6 ขอ
ระดับ 2 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 3-4 ขอ
ระดับ 1 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 1-2 ขอ
เกณฑการใหคะแนนการเขียน
9-10
เกรด 5 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางทีก่ ําหนดให เนื้อหา
ครบถวนนาสนใจ
7-8
เกรด 4 สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองในไวยากรณ คําศัพท
การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอน
5-6
เกรด 3 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถ
เขาใจได
3-4
เกรด 2 มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหเขาใจไดยาก
1-2
เกรด 1 สื่อสารไดนอยมาก

เกณฑประเมินการพูด
4 คะแนน พูดสื่อสารไดตรงประเด็นและเขาใจชัดเจน พูดไดถูกตองตามหัวขอเรื่อง มีความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค กลาแสดงออก คลองแคลว
3 คะแนน พูดสื่อสารไดตรงประเด็นและเขาใจชัดเจน พูดไดถูกตองตามหัวขอเรื่อง ไมมีความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค กลาแสดงออก คลองแคลว มีขอผิดพลาดบาง
2 คะแนน พูดสื่อสารไดเขาใจ เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง ไมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ไม
กลาแสดงออก ไมคลองแคลว พูดแบบทองจํา
1 คะแนน พูดไดไมตรงประเด็น ตะกุกตะกัก ไมกลาแสดงออก
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
The Development of Communicative English Reading and Writing
Skills Exercises by using Local Information in Kanchanaburi
For Ninth Grade Students

Unit 1 : Wat Chaichumpolchanasongkram (Wat Tai)

By
Acharawan Sirirat
Anuban Watchaichumpolchanasongkram School
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คํานํา
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูล
ทองถิ่นเมืองกาญจนบุรีชุดนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนสื่อเสริมการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ตองการใหโรงเรียนนํา
แหลงเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่นมาสอนนักเรียน เพื่อใหเกิดความตระหนักมีจิตสํานึก
รักทองถิ่นของตน ดานการจัดการเรียนการสอนสอดคลองใน 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน
และเขียน แตเนนทักษะการอานและการเขียน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเนนการปฏิบัติ
จริงทั้ งในห องเรีย นและนอกหองเรียนเพื่ อ ให นั ก เรีย นสามารถใชทั กษะการสื่ อสาร
ไดดวย

อัจฉราวรรณ ศิรริ ัตน
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
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คําชี้แจง
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูล
ทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบฝกที่ 1 เรื่อง วัดไชย
ชุมพลชนะสงคราม ประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อเรื่องยอวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม แบบฝกหัด 8 แบบฝก ไวยากรณเรื่อง Past Simple Tense บทสนทนา
เกี่ยวกับการแนะนําตนเองตอผูอื่น แบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนศึกษาตามขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการสอน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นกอนการสอน (Pre – reading) ขั้นการ
เรียนการสอน (While – reading and writing) ขั้นหลังการสอน (Post – reading and
writing) โดยมีรูปภาพประกอบในบทเรียนและคําอธิบาย ใชเวลาเรียน 4 ชั่วโมง
บทบาทนักเรียน มีดังนี้
1. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
2. ศึกษาวัตถุประสงคของแบบฝกแตละแบบฝกและขอบขายเนื้อหาเรียนรู
3. จั ด กลุ ม เรี ย น กลุ ม ละ 3 คน กํ า หนดหน า ที่ ร ว มกั น ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท
เนื้อเรื่องและทําแบบฝกหัดหลังจากครูสอนแลว
4. หลังจากนักเรียนเรียนและทําแบบฝกหัดโดยการตรวจทานและชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
5. ทํ า แบบทดสอบท า ยบทเรี ย นแต ล ะแบบฝ ก เพื่ อ ประเมิ น ความรู ข อง
นักเรียน
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แบบทดสอบกอนเรียน เรื่องวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
แบบทดสอบกอนเรียน เปนขอสอบแบบปรนัย(ตัวเลือก) 6 ขอ และ แบบเติมคํา 5 ขอ
รวม 11 คะแนน
A. Choose the best answer.
1.Where is Wat Tai located ?
a. In the north of the old city gate
b. In the south of the old city gate
c. In the east of the old city gate
d. In the west of the old city gate
2. What is the new name of the river that Kwae Noi and Kwae Yai join together ?
a. Kwae River
b. Rundy river
c. Chaopaya river
d. Mae Klong river
3. Was Wat Chaichumpol chanasongkram built in Ayuthaya period ?
a. No, it wasn’ t.
b. Yes, it was.
c. No, it isn’ t.
d. Yes, it is.
4. Who sent his son to survey the area to fight Burma ?
a. King Rama I
b. King Rama II
c. King Rama III
d. King Rama VI
5. Tourist : Excuse me. ………………………………………………………………
Student : Yes. You can walk about 300 meters and turn left . You can see
the sign.
a. My name is Yupa.
b. Could you tell me where Wat Tai is?
c. Where is Wat Tai?
d. What do you want to do?
6. Tourist : How do I go there ?
Student : Many ways. From the bus station the best way is ……………….
Tourist : Thank you very much.
a. by bus
b. by plane
c. by bicycle
d. by motorcycle
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B. Situation
At the bus station. A tourist wants to go to Wat Tai. He is talking to a
student.
A. Then, What ?
B. How shall I start ?
E. How long does it take ?

C. You’re welcome.
D How can I go to Wat Tai ?

Tourist : Excuse me. ……7……………………………………….
Student : Yes, you can walk. It’s very near here .
Tourist : …………………8………………………………………
Student : Oh!!! It takes only 15 minutes
Tourist : ……………………9…………………………………...
Student : Walk across the street at the intersection. The police station is on your left
hand.
Tourist : ……………………10……………………………………
Student : Walk straight ahead until you see the Old City Gate.
Tourist : Thank you very much. You’re very helpful.
Student : ……………………11…………………………………….
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แบบเฉลย แบบฝกที่ 1 Wat Chaichumpol chanasongkram กอนเรียน

แบบฝกที่ 1 Wat Chaichumpol chanasongkram
Pre-test
A. 1. b
2. d
4. a
5. b
B. Situation
7. How can I go to Wat Tai?
8. How long does it use?
9. How shall I start?
10. Then What?
11. You’ re welcome.

3. b
6. a
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จุดประสงค Unit 1 : Wat Chaichumpolchanasongkram ( Wat Tai )
1.นักเรียนสามารถอานเนื้อเรื่องยอที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
2.ใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ( Dictionary) ในการคนหาความหมายของคําศัพท
ในบทอานได
3. นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเนื้อเรื่องได
4. นักเรียนเติมคําลงในชองวางตามรูปแบบที่กําหนดใหได
5. นักเรียนสามารถจับคูประโยคที่มีเนื้อหาสัมพันธกันได
6. นักเรียนศึกษาโครงสราง Past Tense (เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต) และเขียน
ประโยคในรูปอดีตได
7. นักเรียนสามารถสนทนาตามแบบฝกที่กําหนดใหเพื่อใชในการสื่อสารได
8. นักเรียนเขียนรายละเอียดของเนื้อเรื่องและเขียนเรื่องยอ ๆ ได
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Reading and Writing Practice

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เปนวัดเกาแกตั้งแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยามีประวัตินาสนใจควรแกการศึกษาหาความรู
และนั ก เรี ย นเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จวั ด แห ง นี้ ซึ่ ง เป น
สถานที่สําคัญทางศาสนาแหงหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ควรทะนุบํารุงรักษาไว ปจจุบันนี้วัดไชยชุมพลชนะ
สงครามเปนอารามหลวงชั้นตรี

320

Pre - reading
A. Discuss in your group and answer the questions
1.
2.
3.
4.
5.

Do you know where Wat Tai is?
Have you ever come here?
When do you go to the temple?
Who do you go with to the temple?
What do you take to the temple?

B. Write 13 districts of Kanchanaburi
1 . Amphur Muang
2……………………………………………………………….
3……………………………………………………………….
4……………………………………………………………….
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5………………………………………………………………
6………………………………………………………………
7……………………………………………………………..
8……………………………………………………………
9……………………………. ……………………………..
10…………………………………………………………..
11…………………………………………………………..
12……………………………………………………………
13…………………………………………………………….
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C. Identity main ideas by matching the topic sentences in A with the
supporting sentences in B
A
B
1.Kanchanaburi comprises 13 districts …….a. A town of ancient community,
…………………………………………. three pagoda pass, precious stones, the Rive
Kwae
2.The boundaries of Kanchanaburi are bridge, mineral and waterfall resources.
as follows:……………………………… …….b. North : close to Tak and Uthaithani
East : close to Suphanburi and
Nakhon Phathom.
West : close to Myanmar.
South : close to Ratchaburi.
3. The salogan of Kanchanaburi is………….c. Ampur Muang, Bo Ploy,Lao
………………………………………… Khwan, Phanom Tuan, Sai Yok,
Sangkhlaburi, Sri Sawat, Thamaka, Tha
Muang, Thong Phaphum, Dan MakhamTia
Nong Pru and Huay Kra Chao.
4. Kanchanaburi is blessed with
…….d. Nong Pladuk railway station in
beautiful attractions
Thailand to Thanbyuzayat in Myanmar.
including…………………….
5.The Bridge over the River Kwae is ……..e. natural wonders and archeological
part of the 415 kms. Death Railway and historical remains, more important wit
starting from……
comfortable and convenient accommodatio
services as well as other facilities.
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While Reading
Wat Chaichumpolchanasongkram or Wat Tai is in the south of the old city
gate and near the Maeklong River, which is Kwae Noi and Kwae Yai float and mix
together in front of the old city gate, Tombon Bantai, Amphur Muang
Kanchanaburi.
Wat Tai was built in Ayuthaya period because of the style of the old
stupa. Before the Thai army fought the Burmese army, they usually came to the Wat
Tai to rest. King Rama I took the Thai army to fight the Burmese army and won
in the Nine Battle War. Then he gave the new name “Wat
Chaichumpolchanasongkram” in B.C. 1755. At that time there were the famous
holy abbots such as, Hluong Pu Plian, Hluong Pu Kan and Pra Palad Ju. They
made the holy Buddha and gave to the soldiers to protect them.
Notice : Wat Chaichumpolchanasongkram - วัดไชยชุมพลชนะสงคราม, Maeklong - แมกลอง
Kwae Noi – แควนอย, Kwae Yai - แควใหญ,
Hluong Pu Plain – หลวงปูเปลี่ยน
Hluong Pu Kan – หลวงปูกาน , Pra Palad Ju - พระปลัดจู

Hloung Plu Plain (หลวงปูเปลี่ยน)

Hloung Plu Kan and Pra Parad Ju
(หลวงปูกาน และ พระปลัดจู)
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In King Rama II reign, he sent his son, Somdet Prajaulukter
Kommahluongjedsadapodin, to survey the area to fight Burma again. This is
where he usually set the battle. When it was time he was to become King Rama
III, he told Praya Dadaeng, who was the governor of MuangKan, to build the
city gate to prevent the Burmese army from entering in B.C. 1831. Now Wat
Chaichumpolchanasongkramwas to be the royal temple.
Notice : King Rama III – รัชกาลที่ 3,
Praya Dadaeng - พระยาตาแดง
Somdet Prajaulukkter Kommahluongjedsadabodin – สมเด็จพระเจาลูกเธอ กรมหลวงเจษฎาบดินทร
( Source : กาญจนบุรีศรีภูมิภาคตะวันตก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว . 2543
กาญจนบุรี 2003. สมาคมธุรกิจทองเที่ยวกาญจนบุรีและสํานักงานการทองเที่ยวแหประเทศไทย, บริษัทลีโอแลน
เซ็ท จํากัด. 2546)
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D. Find the meaning in Thai
float stay on the water ลอยตามน้ํา
together ………………………………………….
build ………………………………………….
period ………………………………………….
because ………………………………………….
style …………………………………………….
royal …………………………………………….
battle …………………………………………….
army …………………………………………….
survey ……………………………………………..
area ……………………………………………..
flight ……………………………………………..
become ……………………………………………..
governor……………………………………………
prevent …………………………………………..
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Language Focus
Past Simple Tense
รูปกริยาใชใน tense นี้ คือ กริยาชองที่ 2 และไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไมวา
ประธานจะเปนเอกพจนหรือพหูพจน เชน
He went
- They went
She sang
- We sang
It walked
- Dang and Ladda walked
การเติม ed ที่คํากริยา
1. กริยาสวนใหญมีรูป past tense ดวยการเติม ed เชน
walk - walked
reach - reached
play - played
end - ended
มีกริยาบางคําเติม ed โดยการเปลี่ยนแปลง มีขอสังเกต คือ
2. กริยาที่ลงทายดวย e อยูแลว คงเติมเฉพาะ d เชน
hope - hoped
move - moved
die - died
pursue - pursued
3. กริยาที่ลงทายดวย y เปลี่ยน y เปน i แลวเติม ed เชน
cry - cried
rely - relied
hurry - hurried
study - studied
แตถาหนา y เปนสระใหเติม ed ไดโดยไมตองเปลี่ยนแปลง เชน
play - played
enjoy - enjoyed
stay - stayed
obey - obeyed
4. กริยาพยางคเดียว มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ตองเพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวกอน
เติม ed เชน hop - hopped
beg - begged
plan - planned
nod - nodded
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คํากริยาสองพยางค ออกเสียงหนักที่พยางคทาย ซึ่งมีสระตัวเดียวและตัวสะกดตัว
เดียว ตองเพิ่มตัวสะกดกอนเติม ed เชน
open - opened
cover - covered
refer - referred
occur - occurred
กริยาที่ลงทายดวย l ตัวเดียว และมีสระพยางคทายตัวเดียวตองเพิ่ม l กอนเติม ed
เชน
travel - travelled
fulfil - fulfilled
control - controlled
ที่มา : เลิศ ภิญโญ ,Standard Grammar & Expression 2-3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักพิมพวัฒนาพานิช
, 2539) , หนา 105.

E. Write the verb in Simple Past Tense
1.
2.
3.
4.
5.

I ( finish) ………………. my homework at ten o’ clock last night.
Ladda ( cry ) …………… a lot last night.
These students ( study ) ………………….. very hard yesterday.
Mr. Brown ( fly ) ………………….. to London last week.
They ( stand ) ………………….. waiting for the bus for an hour.
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F. Change the verb to Past Simple, Past Participle and make the sentences
Infinitive

is, am

Past Simple

Past Participle

was

been

ประโยคตัวอยางการใช
Sentence Simple
I was at home yesterday.

build

............................

.................................... ........................... .........................

come

...........................

.................................... .....................................................

fight

..........................

.................................... .....................................................

make

............................

.................................... .....................................................

give

..........................

.................................... .....................................................

send

...........................

.................................... .....................................................

take

...........................

.................................... .....................................................

tell

..........................

.................................... .....................................................

win

..........................

.................................... .....................................................
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Language Function

Self – Introduction ( การแนะนําตนเองตอผูอื่น )
Good morning Good afternoon Good evening
Hello / Hi My name is ………………………. or I’ m ……………
Responding ( การตอบรับ)
Hello / Hi How do you do ? หรือ Nice / Glad to meet you.
Thanking and Responding to Thanks (การขอบคุณและการตอบรับ)
Thanking
Thanks.
Thanks a lot.
Thanks so much.
Thank you.
Thank you very much.
Thank you very much for ………….

Responding to thanks
You’ re welcome.
Don’ t mention it.
Don’ t worry about it.
That’ s OK.
That’ s all right.
My pleasure. Not at all.
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Situation (ตัวอยางบทสนทนา)

Jook :
Jik :
Jook :
Jik :
Jook:

Good morning .
Hello. My name is Jik.
Nice to meet you Jik. I’m Jook.
Nice to meet you Jook.
Tomorrow I will go to Wat
Chaichumpolchanasongkram .
Would you like to come with me ?
Jik : Tomorrow ? I can’ t go, I will go to Tri Yok
Noi waterfall. Thank you very much.
Jook : You’ re welcome. Bye.
Jik : Bye.

ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนฝกบทสนทนาตามตัวอยาง
ใหเปลี่ยนแปลงชื่อเปนของนักเรียน โดยครูเดินตรวจสอบความถูกตองของ
การสนทนาและสุมนักเรียนมาสาธิตการสนทนา ประมาณ 3 - 4 คู
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Post reading

G. Complete the following sentences. (You can find the words in the
text)
1. Wat Chaichumpolchanasongkram is in .................... ........................................
of the old city gate.
2. The old stupa was built in ....................... .................................
3. ......................... .................. ........ gave the new name of Wat Tai in1755.
4. ................... ............... was a governor of Kanchanaburi and built the city gate.
5. There were many holy abbots such as .................................................................
.......................................................................................................................................

Pratham Kunaporn ( พระธรรมคุณาภรณ)

พระอุโบสถเกาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
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H. Write the details in the column. (Look at column C )
Names of Places
Wat Chaichumpol chanasongkram

Administration is divides
into………………………………

Boundaries
……………………………………
………………………….…………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………….

……………………………….……
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Slogan is
……………………………………
….…………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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Evaluation

A. Choose the best answer
1. Who gave the new name to Wat Tai?
a. King Rama I
b. King Rama II
c. King Rama III
d. King Rama VI
2.What is the name of the river that flows past Wat Tai?
a. Kwae Noi
b. Kwae Yai
c. Maeng Nom Kwae d. Mae Klong River
3.Was Praya Dadaeng the governor of MuangKan?
a. No, he wasn’ t.
b. Yes, he was.
c. No, he isn’ t.
d. Yes, he is.
4.Why did King Rama I give Wat Tai a new name?
a.Because there was a holy abbot there. b.Because he won the Burma war.
c.Because it was a good name.
d.Because many tourists visited.
5.……………, could you tell me how to get to Wat Tai?
a. Excuse me.
b. Good bye.
c. May I help you. d. Yes, please.
6. Tim : Thank you very much for your kindness.
Tan : ……………..
Tim : Bye.
Tan : Bye.
a. Thank you.
b. You’re welcome.
c. See you.
d. All right.
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B. Fill in the blank .

You’re welcome
beautiful gate
on the right side

Excuse me
Thank you very much

Jen : _______7_____ can you tell me how to get to Wat Tai?
Bing : Sure, from here you walk straight ahead for about 500 meters. You will
see the school _______8__________. Cross the street and walk down
the short road and you will see a _______9_______. This is Wat Tai.
Jen : __________10_________ for your kindness.
Bing : ______11_________, enjoy your visit to Wat Tai.
Jen : Bye
Bing : Bye
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แบบเฉลย แบบฝกที่ 1 Wat Chaichumpol chanasongkram หลังเรียน

แบบฝกที่ 1 Wat Chaichumpol chanasongkram
Post -test
A. 1. a
2. d
4. b
5. a
B. Situation
7. Excuse me.
8. on the right side
9. beautiful gate
10. Thank you very much
11. You’ re welcome.

3. b
6. b
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
The Development of Communicative English Reading and Writing
Skills Exercises by using Local Information in Kanchanaburi
For Ninth Grade Students

Unit 2 : The JEATH War Museum

By
Acharawan Sirirat
Anuban Watchaichumpol chanasongkram School
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คํานํา
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูล
ทองถิ่นเมืองกาญจนบุรีชุดนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนสื่อเสริมการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ตองการใหโรงเรียนนํา
แหลงเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่นมาสอนนักเรียน เพื่อใหเกิดความตระหนักมีจิตสํานึก
รักทองถิ่นของตน ดานการจัดการเรียนการสอนสอดคลองใน 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน
และเขียน แตเนนทักษะการอานและการเขียน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเนนการปฏิบัติ
จริงทั้ งในห องเรีย นและนอกหองเรียนเพื่ อ ให นั ก เรีย นสามารถใชทั กษะการสื่ อสาร
ไดดวย

อัจฉราวรรณ ศิรริ ัตน
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
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คําชี้แจง
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูล
ทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี แบบฝกที่ 2 เรื่อง พิพิธภัณฑอักษะ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อเรื่องยอเกี่ยวกับพิพิธภัณฑอักษะ แบบฝกหัด
12 แบบฝก ไวยากรณการใชคําสันธานและคําบุรพบท บทสนทนาการกลาวขอโทษ
ขออภัย แบบทดสอบทายเรื่อง นักเรียนศึกษาตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอน 4
ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมกอนการสอน (Warm up) ขั้นกอนการสอนอาน (Pre –
reading) ขั้นระหวางการอานและการเขียน (While – reading and writing) ขั้นหลัง
การอานและการเขียน (Post – reading and writing) และมีรูปภาพประกอบในบทเรียน
และคําอธิบาย แตละแบบฝกใชเวลาสอน 4 ชั่วโมง
บทบาทนักเรียน มีดังนี้
1. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
2. ศึกษาวัตถุประสงคของแบบฝกแตละแบบฝกและขอบขายเนื้อหาเรียนรู
3. จั ด กลุ ม เรี ย น กลุ ม ละ 3 คน กํ า หนดหน า ที่ ร ว มกั น ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท
เนื้อเรื่องและทําแบบฝกหัดหลังจากครูสอนแลว
4. หลังจากนักเรียนเรียนและทําแบบฝกหัดโดยการตรวจทานและชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
5. ทํ า แบบทดสอบท า ยบทเรี ย นแต ล ะแบบฝ ก เพื่ อ ประเมิ น ความรู ข อง
นักเรียน
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แบบทดสอบกอนเรียน เรือ่ งพิพิธภัณฑอักษะ
แบบทดสอบมี 2 ขอ ขอที่ 1 เปนแบบปรนัย(เลือกตอบ) จํานวน 6 ขอ 6 คะแนน
ขอที่ 2 เปนแบบอัตนัย เขียน 5 คะแนน
1. Was the JEATH museum established by Abbot of Wat Chaichumpol
chanasongkram ?
a. Yes, he was.
b. Yes, it was.
c. No, he was not.
d. No, it was not.
2. How many countries were there in the World War II in Asia ?
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
3. What did Japan want to do in Thailand ?
a. It wanted to kill the prisoners. b. It wanted to travel to Burmar.
c. It built the railway pass to Burmar. d. It wanted to build the bridge.
4. What does the JEATH War Museum building look like ?
a. A house.
b. A hut.
c. A temple .
d. A boat.
5. Tourist : .......................................................................
Student : It’s 30 baht.
a. How many tickets do you want? b. How far is the museum ?
c. How much is the ticket ?
d. Who built the museum ?
6. Tourist : Do you know what in the hut is?
Student : ………………………It contains photos and art facts of
real situations.
Tourist : Thank you.
a. You’re welcome
b. Yes, I do.
c. No, I don’ t.
d. Here’s your change.
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B : Work in groups of 3 to make the brochure inviting the tourist visit the
JEATH War Museum.

341
แบบเฉลย แบบฝกที่ 2 The JEATH War Museum กอนเรียน

แบบฝกที่ 2 The JEATH War Museum

A.

1. b
4. b

2. b
5. c

3. c
6. b
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จุดประสงค Unit 2 : The JEATH War Museum
1.นักเรียนสามารถใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ( Dictionary) ในการคนหา
ความหมายของคําศัพทในบทอานได
2. นักเรียนสามารถจับคูธงชาติกับชื่อประเทศได
3. นักเรียนเติมคําลงในชองวางตามรูปแบบที่กําหนดใหได
4. นักเรียนสามารถจับคูประโยคที่มีเนื้อหาสัมพันธกันได
5. นักเรียนศึกษาโครงสราง Conjunction ( คําสันธาน) และ Preposition
(คําบุรพบท) และสามารถแยกชนิดของคําสันธานและคําบุรพบทได
6. นักเรียนสามารถสนทนาตามแบบฝกที่กําหนดใหเพื่อใชในการสื่อสารได
7. นักเรียนเขียนรายละเอียดของเนื้อเรื่องและเขียนเรื่องยอ ๆ ได
8. นักเรียนสามารถเขียนใบโฆษณาเชิญชวนนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
อักษะได
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Reading and Writing Practice

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ อั ก ษะเชลยศึ ก เป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่ ร วบรวม
รูปภาพและสิ่งของเครื่องใชในสงครามโลกครั้งที่ 2 แสดง
ถึ ง เรื่อ งราวเหตุ ก ารณ ที่ เกิ ด ขึ้น ในสงครามเอเชี ย บู ร พา
ระหว า งเชลยศึ ก สั ม พั น ธมิ ต รกั บ ทหารญี่ ปุ น ในการ
กอสรางทางรถไฟไปประเทศพมา
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JEATH War Museum

Pre - reading
A : Find the meaning of the following words.
1. involve = To become connected (เกี่ยวของ )
2. museum ………………………
3. establish ………………… 4. abbreviation ……………………
5. project ………………… 6. destroy …………………………
7. prisoner…………………… 8. construct ………………………
9. realistic …………………… 10. environment ……………………
11. controller………………… 12. system………………………….
13. force…………………….. 14. collection……………………….
15. concern………………… 16. contain………………………….
17. artifact………………… 18. situation…………………………
19. pistol…………………… 20. transportation…………………..
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B : Write the full name of these countries in the World War II.
E………………………………..

JAPAN
A………………………….

and

T………………………….

H ………………………………

C : Match the country with the flag.
1. England

2. Thailand

a.

b.

3. America

4. Australia

A………………………………..

c.

d.

5. Holland

e.

6. Japan

f.
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D : Match column A and column B.
A
1. ……. The JEATH War Museum
was established…………………
2. ……. The JEATH War Museum
building is…………………
3. ……. The P.O.W.S. were
forced………………………
4. ……. The museum contains
photos and artifacts of real
situations…………
5. ……. This bomb was meant to
stop the transportation of the
Japanese army ……………………

B
a. between Burma and Thailand.
b. and how prisoners lived while working
on the death railway.
c. by the Japanese army to construct the
death railway linking Thailand to Burma.
d. a realistic construction of an actual
P.O.W.S hut.
e. in 1977 by Cheif Abbott of Wat
Chaichumpol chanasongkram.

While reading
Read the text about JEATH War Museum carefully.

JEATH War Museum
The JEATH War Museum was established in 1977 by the chief Abbot
of Wat Chaichumpol chanasongkram and is now run by the temple. The museum got
its name for the abbreviations of the names of the 6 countries that were involved,
J for Japan, E for England, A for America and Australia, T for Thailand and H
for Holland. Put all the letters together and you have the JEATH War Museum.
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Japan were the controllers of the rail road project, while Thailand was the country
they were trying to destroy. England, America, Australia and Holland made up the
prisoners of war also known as the P.O.W.S. They were the ones who constructed the
railroad.
The JEATH War Museum
building is a realistic construction
of an actual P.O.W.S. hut although
it is not the actual thing, the
museum does a great job of
showing people the type of
environment the P.O.W.S. lived
in while they constructed the rail system. They were forced by the Japanese army
to construct the death railway linking Thailand to Burma. Inside the museum you will
find a collection of various items concerned with the construction of the death railway
by the P.O.W.S. in the second world war during 1942 to 1943. It contains photos
and artifacts of real situations and how prisoners lived while working on the death
railway. These items include but are not limited to pistols, knives and helmets. Within
the museum you can also see a large bomb that was used to destroy the bridge over the
River Kwae and the rail way. This bomb was meant to stop the transportation of the
Japanese army between Burma and Thailand.
( Source : สํานักงานทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรีดินแดนตะวันตก. 2546)
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E. Extensive reading : Match each paragraph and its main point.
Paragraph
Its main point
1
…….. a. A large bomb was used to destroy the bridge.
2
…….. b. There are many photos about prisoners lived while working
on the death railway.
3
…….. c. The construction of hut in JEATH War Museum is
4
realistic.
5
…….. d. Japan wanted to destroy England, America, Australia and
Holland.
…….. e. JEATH is from the name of 6 countries in the World
War II.

F. : Put the words into the right sentences.
A. established
B. forced
C. realistic
D. contain
E. destroy
1. The JEATH War Museum building is a …………construction of a hut.
2. P.O.WS ……………….. the death railway.
3. The chief abbot of Wat Chaichumpol chanasongkram ……………….
The JEATH War Museum.
4. Japanese army tried to ……………………the P.O.W.s build the Bridge
over the River Kwae.
5. The museum ………………….. photos and artifacts of real situation.
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G. Choose the best answer.
1. What does “they” mean in line…5 ?
a. Thailand
b.
c. America
d.
2. What does “they” mean in line…6 ?
a. hut
b.
c. railway
d.
3. What does “it” mean in line …10 ?
a museum
b.
c. soldier
d.
4. What does “they” mean in line …14 ?
a. army
b.
c. prisoners
d.
5. What does “it” mean in line …1?
a. temple
b.
c. knives
d.

Japan
English
P.O.W.S.
road
prisoner
Japanese
death railway
people
photos
museum

Language Focus
Conjunction
คํา Conjunction ( สันธาน ) คือ คําที่ใช
เชื่อมคําหรือประโยคเขาดวยกัน แบงออกไดเปน 2
ชนิด คือ
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1. Co-ordinate Conjunction เปนคําเชื่อมที่ใชเชื่อมขอความที่มีใจความ
ทัดเทียมกัน แบงออก 4 แบบ คือ
1.1 and และ คําที่มีความหมายเหมือน and ไดแก both……..and, as
well as, not only……. but also, and also,
and …… too
1.2
but
ใชเชื่อมใจความซึ่งมีความขัดกันหรือตรงขามกัน คําที่มี
ความหมายเหมือน but ไดแก yet, while, whereas, on the other hand,
nevertheless (อยางไรก็ตาม), however
1.3 or ใช or เชื่อมใจความซึ่งเลือกอยางใดอยางหนึ่งในสองอยาง ถา
อยางหนึ่งจริง อีกอยางก็ไมจริง คําเชื่อมที่มีความหมายเหมือน or
ไดแก
either…..or (อยางไรอยางหนึ่ง) neither……nor (ไมทั้งสองอยาง) or else (หรือ
มิฉะนั้น) otherwise ( มิฉะนั้น)
1.4 so ใชเชื่อมขอความที่เปนเหตุเปนผลแกกัน คําที่มีความหมายเหมือน
so ไดแก therefore (เพราะฉะนั้น) consequently (และดวยเหตุนั้น) accordingly
(ดวยเหตุนั้นจึง) ขางหนาคําเชื่อมเหลานี้ตองมีเครื่องหมาย ( ; ) สวน so ใช ( , )
2. Subordinate Conjunctions ไดแก
2.1 คําแสดงคําถามที่นํามาใชเปนคําเชื่อม เชน where, when, whose,
how เปนตน
2.2 คํา relative pronoun ( that, which, as)
2.3 that (แปลวา “วา”) because, whether, before, if, after, as soon
as(ทันทีที่), While(ในขณะที่), as far as , as if (ราวกับวา), since (เพราะวา ,
ตั้งแต), although, though, However, even if เปนตน
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Preposition
คํา Preposition (คําบุรพบท) คือ คําที่ใชวางขางหนา noun คํานาม หรือ
pronoun คําสรรพนาม เพื่อแสดงความสัมพันธกับคําอื่น ๆ ไดแก
in ใชกับ เดือน ป ฤดู เวลาที่บงวามีความยาว สถานที่ที่เปนเมือง ประเทศ
on ใชกับ วันและวันที่ สถานที่
at ใชกับ เวลา สถานที่เปนจุดหรือตําบล
beside (ขางๆ) , next to (ถัดไป), near(ใกล), far from (หางจาก), in
front of (ขางหนา), behind (ขางหลัง), opposite(ตรงกันขาม), before (กอน), after
(หลัง), untilจนกระทั่งใชกับเวลา
(ที่มา : Standard Grammar & Expression 2-3 . เลิศ, ภิญโญ และสาธร โรงพิมพสํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด
กรุงเทพฯ, 2539)

H. Write the conjunction and preposition words from the text into
the blank.
Conjunction
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Preposition
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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Language Function
Apology (การกลาวขอโทษ ขออภัย)
ใหนักเรียนฝกอานประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง
Excuse me !
I’ m sorry.
Pardon!
Pardon me!
Forgive me !
Do apologize.
Certainly.
Not at all.
That’ s all right.
It’ s OK.
Right.
Of course.
Never mind.
Excuse me, please.
Excuse me, would you please ……, sir?
Oh, I’ m sorry.
Sorry I’ m late.
Sorry , I can’ t understand.
Sorry , I don’ t mean to say that.
Pardon me, what did you say?
Would you forgive me for my mistake ?

I. Put the word or phrase in the conversation.
Situation : John is asking the way to the post office.
John : ……………… ………., please.
Could you tell me the way to the post office ?
Tik : ……………………….. Take to the small bus and
get off when you see the second red light.
John : ………………………. for your kindness.
Tik : …………………………..
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I. Check the box for how this past event made you feel.
Did this make you happy ?
Did this make you angry ?
Did this make you afraid?

Did this make you sad ?
Did this make you excited ?
Did this make you sick?

J. Transfer information : Put the sentences in the correct order.
1. names of/ museum/ for/ The/ the/ the/ 6 countries/ abbreviations of/ its
name for/ got .
The museum got its name for the abbreviations of the names of
the 6 countries .
2. The/ an/ a/ is/ realistic/ building/ JEATH Museum/ construction of/
actual / P.O.W’s / hut.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. who ones/ constructed/ the ones/ the railway/ They/ were.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4.This bomb/ the Japanese/ was meant/ between/ Thailand/ Burma/ and/
army/ to stop/ or/ transportation.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5. they/ Thailand/ the country/ was/ were/ to destroy/ trying.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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K : Main ideas and details : Match each of the beginning of the
sentences (group A) with its ending (group B) to complete each
sentence.
A
1. The Jeath museum is ……………
2. The chief Abbott of Wat
Chaichumpol stablished……………

3. The P.O.W.S. were forced by the
Japanese army………………………
4. Inside the museum contains
photos…………………………………
5. You can also see a large bomb
that……………………………………

B
…….. a. and artifacts of real
situations.
…….. b. the name of 6 countries that
were involved Japan, England,
America, Australia, Thailand and
Holland.
…….. c. to construct the death
railway linking Thailand to Burma.
…….. d. was used to destroy the
bridge over the River Kwae and the
rail way.
…….. e. the JEATH museum in
1977.
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L : You can put the information into the map about JEATH Museum.
JEATH museum

JEATH from 6 countries :

Inside the museum

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………….
……………………………….

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………..

Situation…………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………….
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A : Choose the best answers.

Evaluation

1. Who was involved in the death railway ?
a. Japan
b. America, Australia
c. England
d. A, B and C
2. Where did the death railway run ?
a. Nongpladuk to Kanchanaburi
b. Burma to Thailand
c. Kanchanaburi to Burma
d. Nongpladuk to Burma
3. Was the JEATH War Museum established in 1977 ?
a. Yes, he was
b. No, he was not
c. Yes, it was
d. No, it was not
4. Why was the JEATH War Museum built ?
a. Because it’s as a reminder of how terrible the war is .
b. Because it’s a business.
c. Because they want the tourist to visit.
d. Because they show the history of world war.
5. Tourist : How much is the ticket ?
Seller : …………………………
Tourist : Here it is.
Seller : Thank you.
a. You’re welcome
b. Thirty baht per a person.
c. It’s a ticket.
d. Here’s your change.
6. If you sell the ticket at the museum, what do you say when the tourist want to
buy some tickets ?
a. Good morning. What do you want? b. Hello. Can I help you?
c. Thank you, Would you want something? d. Good-bye. See you.
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B : ใหนักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนโดยเลาใหเพื่อนฟงวาวันนี้ไป ทัศนศึกษา
The JEATH War Museum มาไดพบเห็นอะไรบาง
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
แบบเฉลย แบบฝกที่ 2 The JEATH War Museum หลังเรียน
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
แบบฝกที่ 2 The JEATH War Museum
............................................................................................................................................
Post-test
............................................................................................................................................
A. 1. d
2. d
3. c
............................................................................................................................................
4. d
5. b
6. b
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
The Development of Communicative English Reading and Writing
Skills Exercises by using Local Information in Kanchanaburi
For Ninth Grade Students

Unit 3 : The Kanchanaburi War Cemetery

By
Acharawan Sirirat
Anuban Watchaichumpol chanasongkram School
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คํานํา
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูล
ทองถิ่นเมืองกาญจนบุรีชุดนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนสื่อเสริมการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ตองการใหโรงเรียนนํา
แหลงเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่นมาสอนนักเรียน เพื่อใหเกิดความตระหนักมีจิตสํานึกรัก
ทองถิ่นของตน ดานการจัดการเรียนการสอนสอดคลองใน 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน
และเขียน แตเนนทักษะการอานและการเขียน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเนนการปฏิบัติ
จริงทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเพื่อใหนักเรียนสามารถใชทักษะการสื่อสารได

อัจฉราวรรณ ศิรริ ัตน
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
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คําชี้แจง
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูล
ท อ งถิ่ น เมื อ งกาญจนบุ รี แบบฝ ก ที่ 3 เรื่ อ งสุ ส านสหประชาชาติ ประกอบด ว ย
แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อเรื่องยอ แบบฝก 8 ขอ ไวยากรณเรื่อง คําสรรพนาม บท
สนทนาเรื่องการแนะนําบุคคลอื่นใหรูจักกัน แบบทดสอบหลังเรียน การจัดกิจกรรมการ
สอน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมกอนการสอน (Warm up) ขั้นกอนการสอนอาน
(Pre – reading) ขั้นระหวางการอานและการเขียน (While – reading and writing)
ขั้นหลังการอานและการเขียน (Post – reading and writing) และมีรูปภาพประกอบใน
บทเรียนและคําอธิบาย แบบฝกใชเวลาสอน 4 ชั่วโมง
บทบาทนักเรียน มีดังนี้
1. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
2. ศึก ษาวั ต ถุ ป ระสงค ข องแบบฝ ก แต ล ะแบบฝ ก และขอบข ายเนื้ อ หา
เรียนรู
3. จัดกลุมเรียน กลุมละ 3 คน กําหนดหนาที่รวมกันศึกษาคําศัพท เนื้อ
เรื่องและทําแบบฝกหัดหลังจากครูสอนแลว
4. หลั ง จากนั ก เรี ย นเรี ย นและทํ า แบบฝ ก หั ด โดยการตรวจทานและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
5. ทําแบบทดสอบทายบทเรียนแตละแบบฝกเพื่อประเมินความรูของ
นักเรียน

361

แบบทดสอบกอนเรียน
แบบทดสอบมี 2 ขอ ปรนัย 6 ขอ 6 คะแนนและอัตนัย 1 ขอ 5 คะแนน รวม 11 คะแนน

A : Choose the best answer
1. Where is the Kanchanaburi War Cemetery located?
a. Near the bridge
b. On Saeng Chuto Road
c. Downtown Kanchanaburi d. On Singapore Road
2. How many allied prisoners died during the construction of the Death
Railway?
a. 16,000
b. 49,000
c. 100,000
d. 150,000
3. Where were the prisoners of war brought to Thailand?
a. The eastern route
b. The western route
c. The northern route
d. The southern route
4. How many forced laborers died during the construction of the Death Railway
and the Bridge over the River Kwae?
a. 16,000
b. 10,000
b. 49,000
d. 94,000
5. What country forced the prisoners and laborers to build the railway and
invaded Thailand ?
a. America
b. Australia
c. Dutch
d. Japan
6. Why did they take the prisoner to Kanchanaburi?
a. Because they wanted them to sight seeing around.
b. Because the prisoners wanted to visit.
c. Because Japanese wanted them to build the railway.
d. Because Thai wanted to show the beautiful town.
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B : Put the right word in a conversation and make the map
Situation: Miss Jen is a tourist. She asks Manop about the direction to
the cemetery.
Jen
: …………7… Can you tell me how to go to the Donrak cemetery ?
Manop : Sure. On the map we are here . In front of …………8…………..
You can walk straight to the traffic light and ………9….. Walk about 21
meters you can see the second ……………10……….. cross and walk
straight about 1 kilometer. You can see the cemetery in the front.
Jen
: Can I go to another way ?
Manop : Yes, you can go by ……………11…………
Jen
: Thank you very much about your pleasure.
Manop : You’re welcome. Bye.
Jen
: Bye-bye.
a. the bus station
b. motorcycle
c. Excuse me
d. traffic light
e. turn right
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Pre-test
A. 1. b
4. c
B. 7. c
10. d

2. a
5. c
8. a
11. b

3. d
6. c
9. e
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จุดประสงค Unit 3 : The Kanchanaburi War Cemetery
1.นักเรียนสามารถถามคําถามเพื่อคนหาคําตอบได
2. นักเรียนสามารถใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ( Dictionary) ในการคนหา
ความหมายของคําศัพทในบทอานได
3. นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเนื้อเรื่องได
4. นักเรียนเติมคําลงในชองวางตามรูปแบบที่กําหนดใหได
5. นักเรียนสามารถอานเรื่องและเรียงลําดับประโยคตามเหตุการณที่เกิดและ
ตอบคําถามได
6. นักเรียนศึกษาการใชคําสรรพนาม (Pronoun) และทําแบบฝกทายบทได
7. นักเรียนสามารถสนทนาตามแบบฝกที่กําหนดใหเพื่อใชในการสื่อสารได
8. นักเรียนเขียนคําไวอาลัยหนาหลุมฝงศพได
9. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบทายเรื่องได
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Reading and Writing Practice

สุสานสหประชาชาติมีอยู 2 สุสาน
สุสานแรกอยูที่หนาสถานีรถไฟดอนรัก เรียกวา
สุสานดอนรัก อําเภอเมืองกาญจนบุรี และสุสานที่
สอง อยูที่บริเวณเขาปูน มีชื่อเรียกวา
สุสานเขาชองไก เขตอําเภอเมืองกาญจนบุรีดวย
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The Kanchanaburi War Cemetery at Donruk

Pre-reading
A : 20 questions.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Is
Is
Is
Is
Is
Is
Is
Is

it
it
it
it
it
it
it
it

an animal ?
Yes / No
a fruit ?
Yes / No
food ?
Yes / No
a thing ?
Yes / No
a place ?
Yes / No
big or small ?
……………………
a famous place ?
……………………
in the town ?
…………………...
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B : Find the meaning of the following words.
1. cemetery = set aside for the burial of dead people ( ที่ฝงศพ)
2. contain .....................................................................................................................
3. remain ......................................................................................................................
4. prisoner ....................................................................................................................
5. army .........................................................................................................................
6. war............................................................................................................................
7. death.........................................................................................................................
8. invasion ....................................................................................................................
9. rush ..........................................................................................................................
10. construction............................................................................................................
11. alternative ..............................................................................................................
12. labored....................................................................................................................
13. route ......................................................................................................................
14. impress ...................................................................................................................
15. complete.................................................................................................................
16. submarine...............................................................................................................
17. aircraft ....................................................................................................................
18. burial ......................................................................................................................
19. estimate ..................................................................................................................
20. force .......................................................................................................................
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C : Main ideas and details Matching column A with column B
A
1. Kanchanaburi War Cemetery is on
Sang Chuto
Road,…………………………….

B
…….a. died during the construction
of the Death Railway and Bridge
over the River Kwae.

2. The Thai cemetery contains the
remains of 6,982 war
prisoners……………………

…….b. which is an alternative to the
sea route to Rangoon via Singapore
and the strait of Malacca .

3. Japan followed the invasion to
Thailand during World War
II…………………………

…….c. who lost their lives during
their captivity by the Japanese army.

4. Laborers were also used to complete ……d. brought to Thailand by the
Southern route, and included the
the rush construction of the railway
British, Dutch, Australian and
who were……….....
America prisoners.
5. An estimated 16,000 Allied prisoners …….e. opposite the railway station.
of war and 49,000 forced
laborers,……….
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While reading
Kanchanaburi war cemetery is located on Sangchuto road, opposite the railway
station. It’s far from Bangkok about 132 kms. to the cemetery. You can go by car,
bus, train or motorcycle. This cemetery contains the remains of 6,982 war prisoners
who lost their lives during the captivity of the Japanese army that forced them to build
the Bridge over the River Kwae and the Death Railway. The Japanese, following their
invasion of Thailand during World War II, brought the British, Dutch, Australian and
American prisoners to Thailand by the Southern route. Impressed Laborers were also
used to complete the rush construction of the railroad, which is an alternative to the sea
route, to Rangoon via Singapore and the Strait of Malacca since the sea route was
being closed in by Allied submarines and aircrafts burial. An estimated 16,000 Allied
prisoners of war and 49,000 forced laborers died during the construction of the Death
Railway and Bridge over the River Kwae .
(Source : สํานักงานทองเที่ยวประเทศไทยภาคกลาง เขต 1 : วารสารกาญจนบุรี 2003. กาญจนบุรี,
2546.สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี : กาญจนบุรีดินแดนตะวันตก. กาญจนบุรี, 2546. )
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D . Extensive reading : Match each paragraph and its main point
Paragraph
Its main point
1
……. a. The history of prisoners who lost their lives.
2
……. b. The number of prisoners died during the construction of
the Death Railway and Bridge over the River Kwae.
3
…….. c. The War Cemetery location.
4
…….. d. Why the death railway was needed
5
…….. e. The country that forced the prisoners to build the death
railway and invaded Thailand.

E : Intensive reading : Choose the best answer.
1. Where is the railway station ?
a. It is near the cemetery.
b. It is behind the cemetery.
c. It is in front of the cemetery.
d. It is opposite the cemetery.
2. How do tourists go to Kanchanaburi ?
a. By bus
b. By car
c. By train
d. A , B and C
3. Where were the prisoners from ?
a. Rangoon
b. Singapore
c. Malacca
d. A, B and C
4. How many prisoners died in the Second World War in Kanchanaburi ?
a. 16,000
b. 49,000
c. 6,982
d. 22,982
5. What does “them” mean ? in line 4.
a. prisoners
b. Japanese
c. railway
d. army
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F : Identify meaning of the text , True or False.
…………1.
…………2.
…………3.
…………4.
…………5.

Is Kanchanaburi war cemetery located opposite the railway station?
Did the Americans force the POWS. to build the death railways ?
Were Impressed laborers used to help build the death railway?
Did 1,000,000 people die building the death railway?
Is the death railway an alternative route to the sea route?

Language Focus
Pronoun คําสรรพนาม
มีรูป 4 รูป คือ
Subject Form Object Form
หนาที่ประธาน หนาที่ กรรม
I
me
You
you
We
us
They
them
He
he
She
her
It
it

Subject
ประธาน
I know Bill.
You know Bill.
We know Bill.
They know Bill.
He knows Bill.
She knows Bill.
It knows Bill.

Bill
Bill
Bill
Bill
Bill
Bill
Bill

กรรม
Object
knows me.
knows you.
knows us.
knows them.
knows him.
knows her.
knows it.

G. Write Pronoun in the sentences.
1. I met John, but Suda didn’ t meet ……………………………..
2. I wrote a letter, but I didn’ t send ……………………………..
3. Bill was at the party last night. I saw …………………. there.
4. Paul and Judy went shopping yesterday. I saw …………………
5. That girl has a lot of problems. I feel sorry for………………..
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Possessive Adjective Possessive Pronoun
แสดงความเปนเจาของ
mine
my
This is my book.
our
ours
This book is mine.
yours
your
These are his pens.
his
his
These pens are his.
her
hers
That is your bag.
its
its
That bag is yours.
theirs
their
จากตารางขางบนจะเห็นไดวาคําวา Possessive Adjective ตองใชประกอบ
ขางหนาคํานาม สวน Possessive Pronoun ใชไดลอย ๆ

H. Write Possessive Adjective and Possessive Pronoun(คําแสดงความเปน
เจาของ) in the sentences.
1.
2.
3.
4.
5.

This is her umbrella, and that umbrella is ……………. too.
These are not their rulers but those books are …………..
Bruce has many cars, and the red sport car is…………. too.
Nipon lost his pen. He wants to borrow …………….. pen.
I meet the black dog. Is it ……………. or not ?

Intensive Form ( Self Form )
Personal Form
เอกพจน I – me
You – you
He - him
She - her
It - it

Possessive Form
my - mine
your - yours
his - his
her - hers
its - its

Intensive Form
myself ตัวฉันเอง
yourself ตัวคุณเอง
himself ตัวเขาเอง
herself ตัวเธอเอง
itself
ตัวมันเอง
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Personal Form
พหูพจน We - us
They - them
You - you

Possessive Form
our - ours
their - theirs
your - yours

Intensive Form
ourselves ตัวพวกเราเอง
themselves ตัวพวกเขา
เอง
yourselves ตัวพวกคุณเอง
คํา self เปนคําสรรพนาม อาจใชในประโยค ได 3 วิธี ดังนี้
1. ใชคํา self แสดงการกระทําตอตนเอง
ประธาน และ คํา self จะตองเปนสิ่งเดี่ยวกัน ตัวอยางเชน
He saw himself in the mirror. เขาเห็นตัวเขาเองในกระจก
I talk to myself. ฉันพูดกับตัวฉันเอง
2. ใชคํา self แสดงการเนน
เมื่อตองการการเนนประโนของประโยค จะวางคํา self ไวหลังประธานหรือ
วางไวทายประโยคก็ได
Tom himself saw the accident. หรือ Tom saw the accident himself.
ทอมเห็นอุบัติเหตุดวยตัวเขาเอง
เมื่อตองการเนนคําอื่น ตองวางไวติดกับคํา ๆ นั้น
We talked to the principal ourselves.
พวกเราพูดกับอาจารยใหญดวยตัวพวกเราเอง
3. ใช by + คํา self เพื่อแสดงความหมายวา โดยลําพัง โดยไมมีใครชวย
Eric made the table by himself. อีริคทําโตะดวยตัวของเขาเอง
I. Write Intensive form( คําสรรพนามแสดงการกระทําดวยตนเอง) in the sentences
1. The little girl hurt ……………………when she fell from the bicycle.
2. We enjoyed ……………………….at the concert last night.
3. The policeman …………………… shot the thief.
4. The dog hurt …………………….when it jumped over the fence.
5. I want to cut my hair by………………
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Language Function
Introducing People to Other People การแนะนําบุคคลอื่นใหรูจักกัน
Nice to meet you.(too)
How do you do ?
My name is ……………. and this is my friend……………..
Hope to see you. Good bye.
ฝกสนทนาตามบทสนทนาที่กําหนดให
Somchai introduces Wilai to Michael at the
party.
Somchai : Wilai, This is Michael.
Wilai : ……………………….., Michael.
Michael : Hello. Nice to meet you.
Wilai : Hello. Nice to meet you too.
Michael : What’s your name again , please ?
Wilai : I am Wilai, W-I-L-A-I.
Michael : Thank you. Hope to see you again.
Wilai : I hope so. Bye Michael and Somchai.
Michael : Bye.
Somchai: Bye. See you.
ใหนักเรียนจับคูฝกบทสนทนาตามแบบฝกที่กําหนดใหและครูเลือกนักเรียน
ออกมาสนทนาหนาชั้นเรียนอีกครั้ง โดยระหวางนักเรียนจับคูฝกสนทนา ครูเดินดูและ
ใหคําแนะนํา
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Post reading

J : Look for the information in the text to complete this diagram.
Name of place
The Kanchanaburi War Cemetery
Location
is situated on …………….. ………
…………………………………….
and far from Bangkok about
………… km.
You can get there by
…………………..………….……..
………………………………….…

Cemetery
There are ……………. graves.
Nation prisoners
are……………..……………….
………………............................
and………………………………
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J : Write a tomb stone (เขียนคําไวอาลัยหนาหลุมศพโดยจดจากสถานที่จริง
เมือออกไปศึกษานอกสถานที่

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เกณฑการใหคะแนนการเขียน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
9 – 10 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางที่กําหนดให เนื้อหาครบถวน
นาสนใจ
7–8
สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองทางไวยากรณ คําศัพท การสะกดคําหรือ
เครื่องหมายวรรคตอน
5–6
สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถเขาใจได
3–4
มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหสื่อสารเขาใจยาก
1–2
สื่อสารไดนอยมาก

377

Evaluation ( Post-test)
A : Choose the best answer
1. Who is POWS. ?
a. Thai
b. The prisoners
c. Japanese
d. The army
2. What does “them” mean in the 4 line ?
a. The prisoners
b. The soldiers
c. Japanese soldiers
d. The people
3. A : …………………………………………………………...
B : There are 6,982 war prisoners in the Donruk cemetery.
a. How many prisoners are there in the cemetery?
b. How do you go to Donruk cemetery?
c. Who is in Donruk cemetery ?
d. When do you visit Donruk cemetery?
4. How did they take many prisoners and labors to Kanchanaburi ?
a. By plane
b. By bus
c. By ship
d. By train
5. Student : Good morning. …………………………………
Tourist : Yes, please. You can tell me where the cemetery is?
a. What’s happen?
b. How do I go there ?
c. Can I help you?
d. Are you an American?
6. Student : …………………………………………………….
Tourist : Thank you very much.
a. It’s near the police station. b. It’s in front of the school.
c. It’s behind the guest house. d. It’s opposite the train station.
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B. Write the conversation about you and the tourist who wants to
know the way to the cemetery. ( 5 sentences)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

เกณฑการใหคะแนนการเขียน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
9 – 10 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางที่กําหนดให เนื้อหาครบถวน
นาสนใจ
7–8
สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองทางไวยากรณ คําศัพท การสะกดคําหรือ
เครื่องหมายวรรคตอน
5–6
สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถเขาใจได
3–4
มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหสื่อสารเขาใจยาก
1–2
สื่อสารไดนอยมาก
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Post-test
A. 1. b
4. d

2. a
5. c

3. a
6. d
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
The Development of Communicative English Reading and Writing
Skills Exercises by using Local Information in Kanchanaburi
For Ninth Grade Students

Unit 4 : The Bridge Over The River Kwae

By
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คํานํา
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูล
ทองถิ่นเมืองกาญจนบุรีชุดนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนสื่อเสริมการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ตองการใหโรงเรียนนํา
แหลงเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่นมาสอนนักเรียน เพื่อใหเกิดความตระหนักมีจิตสํานึกรัก
ทองถิ่นของตน ดานการจัดการเรียนการสอนสอดคลองใน 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน
และเขียน แตเนนทักษะการอานและการเขียน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเนนการปฏิบัติ
จริ งทั้งในหองเรีย นและนอกห องเรี ยนเพื่อ ให นั ก เรีย นสามารถใชทั กษะการสื่ อสาร
ไดดวย

อัจฉราวรรณ ศิรริ ัตน
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
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คําชี้แจง
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูล
ท อ งถิ่ น เมื อ งกาญจนบุ รี แบบฝ ก ที่ 4 เรื่ อ ง สะพานข า มแม น้ํ า แคว ประกอบด ว ย
แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อเรื่องยอเกี่ยวสะพานขามแมน้ําแคว แบบฝก 8 ขอ เนื้อเรื่อง
เกี่ยวกับสะพานขามแมน้ําแคว ไวยากรณเรื่อง Active- Passive Voice สนทนาเกี่ยวกับ
เสนอการใหความชวยเหลือ แบบทดสอบทายบทเรียน กิจกรรมการสอน 4 ขั้นตอน
ไดแก ขั้นเตรียมกอนการสอน (Warm up) ขั้นกอนการสอนอาน (Pre – reading)
ขั้นระหวางการอานและการเขียน (While – reading and writing) ขั้นหลังการอานและ
การเขียน (Post – reading and writing) และมีรูปภาพประกอบในบทเรียนและคําอธิบาย
ใชเวลาสอน 4 ชั่วโมง
บทบาทนักเรียน มีดังนี้
1. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
2. ศึก ษาวั ต ถุป ระสงค ข องแบบฝ ก แต ล ะแบบฝ ก และขอบข ายเนื้ อ หา
เรียนรู
3. จั ดกลุ มเรียน กลุมละ 3 คน กําหนดหนาที่ร วมกัน ศึกษาคําศัพท
เนื้อเรื่องและทําแบบฝกหัดหลังจากครูสอนแลว
4. หลั ง จากนั ก เรี ย นเรี ย นและทํ า แบบฝ ก หั ด โดยการตรวจทานและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
5. ทําแบบทดสอบทายบทเรียนแตละแบบฝกเพื่อประเมินความรูของ
นักเรียน
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แบบทดสอบกอนเรียน
แบบทดสอบมี 2 ขอ ปรนัย 6 ขอ 6 คะแนน และ อัตนัย 1 ขอ 5 คะแนน

1. What is another name of World War II ?
a. The American War
b. The Japanese War
c. The Great Pacific War d. The Terrible War
2. How long did the prisoners build the bridge ?
a. 1 year
b. 2 year
c. 3 year
d. 4 year
3. Did Japanese army sign a contract with Thai government to build the
railway ?
a. Yes, they did.
b. Yes, she did.
c. No, they didn’ t.
d. No, he didn’ t.
4. Which group was not considered of be part of the prisoners of war?
a. Dutch
b. American
c. Australian
d. Canadian
5. Why did Japanese army want to build the railway ?
a. Because he wanted to across the Kwae Yai river.
b. Because he wanted to pass through Burma.
c. Because there are many prisoners.
d. Because he wanted to be a great country.
6. Tourist : Do you know where the prisoners was taken from ?
Student : ……………………………………………
Tourist : I see. I have one question.
Student : Yes.
a. They are from Malaya. b. They are from Singapore.
c. They are from Java
d. Right a, b and c
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B. Draw The Bridge over The River Kwae and write the details
about 5 sentences.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
เกณฑการใหคะแนนการเขียน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
9 – 10 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางที่กําหนดให เนื้อหาครบถวน นาสนใจ
7 – 8 สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองทางไวยากรณ คําศัพท การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอน
5 – 6 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถเขาใจได
3 – 4 มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหสื่อสารเขาใจยาก
1 – 2 สื่อสารไดนอยมาก
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แบบเฉลย แบบฝกที่ 4 The Bridge over The River Kwae กอนเรียน

Pre-test
A. 1. c
4. d

2. a
5. d

3. a
6. d
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จุดประสงค Unit 4 : The Bridge Over The River Kwae
1. นักเรียนสามารถอานคําศัพทและบอกความหมายได
2. นักเรียนสามารถใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ( Dictionary) ในการคนหา
ความหมายของคําศัพทในบทอานได
3. นักเรียนสามารถอานเรื่องและตอบคําถามได
4. นักเรียนเติมคําลงในชองวางตามรูปแบบที่กําหนดใหได
5. นักเรียนสามารถจับคูรูปภาพกับคําศัพทได
6. นักเรียนสามารถจับคูประโยคที่มีความหมายสัมพันธกันได
7. นักเรียนสามารถเขียนชื่อประเทศที่รวมในสงครามโลกครั้งที่ 2 และวาด
ธงชาติได
8. นักเรียนศึกษาโครงสรางประโยค Active และ Passive Voice และทํา
แบบฝกหัดได
9. นักเรียนสามารถสนทนาตามแบบฝกที่กําหนดใหเพื่อใชในการสื่อสารได
10. นักเรียนเขียนรายละเอียดของเนื้อเรื่องและเขียนเรื่องยอ ๆ ได
11. นักเรียนทําแบบทดสอบทายบทเรียนได

387

Reading and Writing Practice

สะพานขามแมน้ําแคว เปนสถานที่สําคัญในสมัยสงคราม
มหาเอเชียบูรพา ( สงครามโลกครั้งที่ 2 ) ที่ทหารญี่ปุนได
เกณฑเชลยศึกสงครามมากอสรางทางรถไฟ เพื่อเปน
Bridge
RiverตKwae
เสนThe
ทางไปยั
งพมา จึงOver
ทําใหเกิดthe
สะพานประวั
ิศาสตรที่
รูจักกันไปทั่วโลกถึงทุกวันนี้
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Questions : You can discuss with your friends and answer the questions.
1.
2.
3.
4.
5.

What do you see in the picture?
What is its name?
Where is it?
Who built the bridge?
Why did they have to build this bridge?
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Pre - Reading
A : Match the words with the pictures.

a. The train engine

b. The POWS.

c. The bridge

d. The museum

e. The Bomb
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B : Find the meaning of the words from a dictionary. This is a race on
who can do it fastest.
bridge
during
great
construction
complete
contract
government
strategic
border
system
length
region
forced
transport
prisoner
comprise
cruel

= to build a bridge across (สะพาน)
= …………………………………………………………
= …………………………………………………………
= …………………………………………………………
= …………………………………………………………
= ………………………………………………………..
= ……………………………………………………….
= ……………………………………………………….
= ……………………………………………………….
= ……………………………………………………….
= ……………………………………………………….
= ………………………………………………………
= ………………………………………………………
= ………………………………………………………
= ………………………………………………………
= ………………………………………………………
= ………………………………………………………
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C : Identify main ideas and the supporting sentences.
ใจความหลัก (The main idea) ของขอความหรือบทความ สวนมากจะอยูเปน
ประโยคแรกหรือประโยคที่ 1 ของขอความ เรียกวา ประโยคหลัก ( topic sentence )
ซึ่งจะกลาวถึง จุดสําคัญและควบคุมรูปแบบของประโยคที่จะเขียนขยายความตอไป
ประโยคตอมาจะมีรายละเอียดตางขยายความ ประโยคหลัก ประโยคเหลานี้ เรียกวา
ประโยคสนับสนุน ( supporting sentences) บางครั้งขอความหรือบทความอาจจะไมมี
ประโยคสนั บ สนุ น หรื อ ขยายความ ถ า ประโยคหลั ก มี ค วามหมายชั ด เจนหรื อ มี
รายละเอียดจากประโยคอื่น ๆ ที่ผูอานจะเขาใจและเดาวาขอความหรือบทความไดวา
อะไรเปนใจความหลักของเรื่อง

Match column A with Column B
A. Topic sentences or main ideas
1. The Bridge over the River Kwae
was build during the Great Pacific
War……………………………
2. The railway began at Nongpladuk
station about 5 kilometers from
Banpong railway station,…………
3. Prisoners of war taken from…
4. The prisoners of war comprised
British, Australian, Dutch,
American………………………..
5. The railway construction was
very laborious……………………

B. Supporting sentences or details
A. and it crossed the River Kwae Yai at
Ban Thamakam, in Muang district of
Kanchanaburi province.
B. Malaya, Singapore, Java and other
countries in Pacific region were forced to
build the railway.
C. when Japan was at war with the United
States of America and England.
D. and difficult as the lines had to go
through thick jungle and high mountains,
and dangerous animals were everywhere.
E. and other allied soldiers, as well as
Malay, Chinese, Vietnamese, Indian,
Burmese and Javanese laborers all in all
nearly two hundred thousand
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While reading
Reading the text about the Bridge over the River Kwae
The Bridge over the River Kwae was built during the Great Pacific War when
Japan was at war with the United States of America and England. It later became a part
of World War II. The construction of the bridge began on October, 2485 B.E. (1942
A.D) and was completed in October, 2486 B.E. (1943 A.D.) On the 16 th of September,
2485 B.E. (1942 A.D) the Japanese army signed a contract with the Thai government
to build a strategic railway from Thailand to Burma (now Myanmar). The railway
began at Nongpladuk station about 5 kilometers from Banpong railway station, and it
crossed the River Kwae Yai at Ban Thamakham, in Muang district of Kanchanaburi
province. The railway was laid northward passing through Kanchanaburi for about 4
kilometers along the River Kwae Yai, then at the bridge it made a sharp curve going
along the River Kwae Noi and passing through the Thai – Burmese border at Three
Pagodas Pass before connecting with the Burmese railway system at Thanbyuzayat
station. The total length of the railway was 415 kilometers. 300 kilometers of the rail
way is found in Thailand and 115 kilometers in Burma.
Prisoners of war taken from Malaya,
Singapore, Java and other countries in the
Pacific region were forced to build the
railway. They were transported by train
from these areas to Banpong station. From
there they had to walk for 51 kilometers to
get to Kanchanaburi. The prisoners of war
comprised British, Australian, Dutch,
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Holland, American and other allied soldiers, as well as Malay, Chinese, Vietnamese,
Indian, Burmese and Javanese laborers. All in all there were nearly two hundred
thousand prisoners of war. The railway construction was very laborious and difficult
as the lines had to go through thick jungle and high mountains. And dangerous animals
were everywhere. One of the most difficult parts was the construction of The Bridge
Over the River Kwae. The arduous task continued days and nights amidst hunger,
cruelty and dangerous diseases like malaria. The brutality of the situation took over
100,000 lives of prisoners of war and laborers. Hence, the rail way is called, The
Death Railway.
( Source : Local Reading Materials for Thai Students of English สถานบันพัฒนาภาษาอังกฤษอิงลิช สแควร สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ.กาญจนบุรี พรสวรรคการพิมพ, 2549๗

D : True or False (circle the correct answer T or F)
1. T / F
2. T / F
3. T / F

The construction of the bridge began in October, 1942
The Thailand – Burma Railway is still in operation today.
The steel spans used in the construction of the bridge were
transported from Indonesia.
Japan surrendered on the 15 th of August. 1945.
In Thailand The railway began at a place called Nongpladuk

4. T / F
5. T / F
station.
E: Circle what is not included from the group.
6. A. Japanese B. British
C. Dutch
7. A. Burma
B. Indonesia
C. Thailand
8. A. Build
B. Construct
C. Assemble
9. A. Troops
B. Soldiers
C. Prisoners
10. A. brutality B. cruel
C. kindness

D.
D.
D.
D.
D.

Australia
America
Dismantle
Marines
merciless
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Language Focus

Active and Passive Voice
ประธาน (subject) ในภาษาอังกฤษมีความเกี่ยวของกับกริยา (verb) สองอยาง คือ
1. ประธานเปนผูกระทําอาการของกริยานั้น (performs the action) เชน
He killed a snake.
2. ประธานเปนผูถูกกระทําโดยอาการของกริยานั้น (receives the result
of the action) เชน A snake was killed by him.
กริยาซึ่งประธานเปนผูถูกกระทํา เรียกวา อยูใน passive voice กริยาคือ was
killed ตางก็อยูในประโยค passive voice
จะเห็นวา กริยา passive ประกอบดวยสองสวน คือ verb to be + past
participle (กริยาชองที่ 3) การเปลีย่ นประโยคจาก active voice เปน passive voice
จะตองให verb to be อยูใน tense เดียวกับกริยาของประโยคเดิม สําหรับกริยาชองที่ 3
(past participle) นั้นไมมีการเปลี่ยนแปลง
กริยาในประโยค active
kill
killed
is killing
was killing
were killing
has killed
had killed

กริยาในประโยค passive
is (are) killed
was (were) killed
is (are) being killed
was (were) being killed
were (was) being killed
has (have) been killed
had been killed
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หลักการเปลี่ยนประโยค Active เปน Passive
ขั้นที่ 1 นํา กรรม (object) มาเปน ประธาน (subject)
ขั้นที่ 2 เปลีย่ นกริยาเปน verb to be + กริยาชองที่ 3
ขั้นที่ 3 นํา subject เดิมมาเปน object หลัง by
(ที่มา : Standard Grammar & Expression 2-3 เลิศ, ภิญโญ และสาธร สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด กรุงเทพฯ, 2539)

F: Change the following sentences from active to passive.
Ex. Dang writes a letter. A letter is written by Dang.
1. Dang buys a pencil.
………………………………………………………………………………
2. The teacher is teaching English.
……………………………………………………………………………….
3. The black dog is biting a boy.
………………………………………………………………………………
4. Jen will break a cup.
………………………………………………………………………………
5. He will correct the exercise.
…………………………………………………………………………
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Language Function
Offering ( การเสนอความชวยเหลือ)
ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงคําตอไปนี้
Can I help you ?
What can I do for you ?
Let me get it for you?
Shall I get you a chair ?
Won’ t you have some cake ?
Yes, please. That would be very nice.
Yes, do you have any pens ? Thanks a lot.
No, thank you.
It’ s all right. Thank you.
No, thanks. I don’ t need anything right now.
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G.ใหนักเรียนจับคูฝกสนทนาตามบทสนทนา และออกนําเสนอหนาหองเรียน
Mr. Watson : Good evening. My name ’s…………………
Student : Good evening, Sir. I’m ………… Can I help you?
Mr. Watson : Yes, please. I’m here on business, but I’ll be free
tomorrow. Where do you suggest I go in one day ?
Student : I suggest you go to Kanchanaburi to see the Bridge over The
River Kwae.
Mr. Watson : That would be very nice. I saw the movie last year.
Student : That’s good. I will be your guide for this trip.
We will meet at 8.00 am. tomorrow morning.
Mr. Watson : It’ s all right. See you tomorrow. Bye.
Student
: Bye.

Post reading
H : Circle Yes or No
1. Yes / No Was the bridge over the River Kwae built the Great Pacific War?
2. Yes / No Was the bridge built from Thailand to Japan?
3. Yes / No Were Prisoners of war taken from Malaya, Singapore, Java and
other countries?
4. Yes / No Did the diseases kill the prisoners like malaria?
5. Yes / No Was the railway of the bridge opened on 15th August 2488 B.E.
(1945 A.D.) ?
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I : Look for the information in the text to complete this diagram.
Name of Place
The Bridge over The River Kwae

Location
situated in…………….
Amphur………………
………………………..
Province.
We can go there by
……………..…………
………………………..
and……………….. .
…………………………

The prisoners of war
comprised……………
…………………………
…………………………
…………………………
.………………………..
…...……………………
……………………and
………………………

Other interesting
details
- The railway began at
………………………
station in Panpong,
and it crossed………
………………..river
at Tambon…………
in Muang district of
…………………….
and passing through
the Burmar.
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Evaluation
A. Answer the questions.
1. Where did the death railway begin?
a. Nongpladuk station.
b. Burma station.
c. Banpong station.
c. Bangkok Noi station.
2. When did the construction of the bridge begin?
a. October , 2486 BE (1943 A.D) b. January 1979
c. October, 2485 BE (1942 A.D) d. March , 2485 BE (1942 A.D)
3. Who did the Japanese army sign a contract with to build the death railway?
a. People of Kanchanaburi. b. Burmese.
c. American.
d. Thai government.
4. How long did it take to build the bridge over the River Kwae ?
a. 6 months
b. 5 years
c. 1 year
d. 9 months
5. Why does the Bridge over The River Kwae become a famous place ?
Because …………………….
a. it was built in the second world war. b. it’ s a fantastic bridge.
c. it is very beautiful bridge.
d. it’ s a strong bridge.
6. Tourist : Where did the railway start and finish ?
Student : …………………………………………..
Tourist : I understand. Thank you very much for your kindness.
a. It started from Nongpladuk station to Kwae Yai river.
b. It started from Nongpladuk station to Ban Thamakam.
c. It started from Nongpladuk station to Kwae noi river.
d. It started from Nongpladuk station to Thanbyuzayat station in Burmar.
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B: Describe the details the Bridge over The River Kwae . (from column I)

..................................................................................................................
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

เกณฑการใหคะแนนการเขียน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
9 – 10 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางที่กําหนดให เนื้อหาครบถวน
นาสนใจ
7–8
สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองทางไวยากรณ คําศัพท การสะกดคําหรือ
เครื่องหมายวรรคตอน
5–6
สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถเขาใจได
3–4
มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหสื่อสารเขาใจยาก
1–2
สื่อสารไดนอยมาก
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Post-test
A. 1. a
4. d

2. c
5. c

3. d
6. a
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
The Development of Communicative English Reading and Writing
Skills Exercises by using Local Information in Kanchanaburi
For Ninth Grade Students

Unit 5 : The Old City Gate

By
Acharawan Sirirat
Anuban Watchaichumpolchanasongkram School
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คํานํา
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชขอมูล
ทองถิ่นเมืองกาญจนบุรีชุดนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนสื่อเสริมการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ตองการใหโรงเรียนนํา
แหลงเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่นมาสอนนักเรียน เพื่อใหเกิดความตระหนักมีจิตสํานึกรัก
ทองถิ่นของตน ดานการจัดการเรียนการสอนสอดคลองใน 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน
และเขียน แตเนนทักษะการอานและการเขียน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเนนการปฏิบัติ
จริ งทั้งในหองเรีย นและนอกห องเรี ยนเพื่อ ให นั ก เรีย นสามารถใชทั กษะการสื่ อสาร
ไดดวย

อัจฉราวรรณ ศิรริ ัตน
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
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คําชี้แจง
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูล
ท อ งถิ่ น เมื อ งกาญจนบุ รี แบบฝ ก ที่ 5 เรื่ อ ง ประตู เ มื อ งกาญจนบุ รี ประกอบด ว ย
แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อเรื่องยอ แบบฝก 7 ขอ ไวยากรณเรื่อง Present Simple
Tense บทสนทนาเรื่อง การถามและใหขอมูลผูอื่น บทอาน แบบทดสอบทายบท
กิจกรรมตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมกอนการ
สอน (Warm up) ขั้นกอนการสอนอาน (Pre – reading) ขั้นระหวางการอานและการ
เขียน (While – reading and writing) ขั้นหลังการอานและการเขียน (Post – reading
and writing) และมีรูปภาพประกอบในบทเรียนและคําอธิบาย แตละแบบฝกใชเวลา
สอน 4 ชั่วโมง
บทบาทนักเรียน มีดังนี้
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน
2. นักเรียนศึกษาวัตถุประสงคของแบบฝกแตละแบบฝกและขอบขาย
เนื้อหาเรียนรู
3. จัดกลุมเรียน กลุมละ 3 คน กําหนดหนาที่รวมกันศึกษาคําศัพท เนื้อ
เรื่องและทําแบบฝกหัดหลังจากครูสอนแลว
4. หลังจากนักเรียนฝกการอานเนื้อเรื่องและทําแบบฝกหัด แลกเปลี่ยน
แบบฝกตรวจทานและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
5. ทําแบบทดสอบทายบทเรียนแตละแบบฝกเพื่อประเมินความรูของ
นักเรียน
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แบบทดสอบกอนเรียน เรือ่ ง The Old City Gate
แบบทดสอบมี 2 ขอ ปรนัย 6 ขอและ อัตนัย 1 ขอ รวม 11 คะแนน
1. Where is the old city gate ?
a. It’s near Wat Tai school. b. It’s opposite the market.
c. It’s behind the holy pillar. d. It’s on the river.
2. How many years was the old city gate built ?
a. 75 years
b. 95 years
c. 125 years
d. 175 years
3. Was the old town set in Ban Thasao ?
a. Yes, it did.
b. Yes, it is.
c. No, it did not.
d. No, it is not.
4. Why did King Rama I move the old town to Pak Praek ?
a. Because it’s near Bangkok.
b. Because it’s a good location.
c. Because people wanted to move .
d. Because there is a big river.
5. Jen : Could you tell me who on the throne is ?
Student : Sure. He’s ……………………………..
a. King Rama I
b. King Rama II
c. King Rama III
d. King Rama IV
6. Jen : I know there are two temples in the north and in the south.
Student : Yes, there are. …………………………………………………..
Jen : Ok. See you.
Student : See you. Bye.
a. Is there any question ?
b. They are Wat Nau and Wat Tai.
c. You can go there by motorcycle rent. d. It is near the girl’s school.
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B. Write the conversation about the way to The Old City Gate
from your school. ( 5 sentences)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
เกณฑการใหคะแนนการเขียน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
9 – 10 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางที่กําหนดให เนื้อหาครบถวน นาสนใจ
7 – 8 สามารถสื่อสารสิ่งที่จําเปนได มีขอบกพรองทางไวยากรณ คําศัพท การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอน
5 – 6 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองพอสมควร แตยังสามารถเขาใจได
3 – 4 มีขอมูลจํานวนมากที่บกพรองทําใหสื่อสารเขาใจยาก
1 – 2 สื่อสารไดนอยมาก
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Pre-test
A. 1. c
4. b

2. d
5. c

3. a
6. b
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จุดประสงค Unit 5 : The Old City Gate
1. นักเรียนสามารถจับคูคําศัพทกับภาพได
2. นักเรียนสามารถใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ( Dictionary) ในการคนหา
ความหมายของคําศัพทในบทอานได
3. นักเรียนสามารถอานเรื่อง เรียงลําดับประโยคตามเหตุการณในเรื่องและ
ตอบคําถามได
4. นักเรียนเติมคําลงในชองวางตามรูปแบบที่กําหนดใหได
5. นักเรียนศึกษาโครงสรางประโยค Present Simple Tense และทําแบบฝกหัด
ได
6. นักเรียนสามารถสนทนาตามแบบฝกที่กําหนดใหเพื่อใชในการสื่อสารได
7. นักเรียนเขียนรายละเอียดของเนื้อเรื่องและเขียนเรื่องยอ ๆ ได
8. นักเรียนทําแบบทดสอบทายบทเรียนได
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Reading and Writing Practice

ประตูเมืองกาญจนบุรี สรางขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 3 สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ยาย
จากเมืองกาญจนบุรีเกา ตําบลทาเสามาอยูที่
ปจจุบัน เมือ่ ปพุทธศักราช 2374
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The Old City Gate

By
Acharawan Sirirat
Anuban Watchaichumpolchanasongkram School

411

The Old City Gate
Pre-reading
A : Match each picture with the word.
1. ……………. city
a.

2. …………….. gate
b.

3. ……………… king

c.

4. ……………… throne

d.

5. ……………… sword

e.
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B : Try and figure out the sentence from the questions given.
1. What is this?
I

t

i

s

t

h

e

g

a

t

e

t

o

w

n.

2. What is the name?
3. Do you know his name?
4. Is this a throne?
5. Can you use the sword?

C : Identify main ideas Match column A with column B .
A
1. The old city gate is located on Lak
Muang Road…………………..
2. When King Rama I was a king
…………………………………………….
3. The gate town has……………………
4. King Rama III statue sat……………

B
…….a. four forts with eight gates.

……. b. on the throne and there is a
sword on his lap.
……. c. Kwae Noi and Kwae Yai ……
…….d. near the meeting point of the
Kwae Yai and Kwae Noi rivers.
5. There are two rivers that come together …….e. he relocated to Kanchanaburi
town at Pak Praek.
in front of the town…………………
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While reading

The old city gate is located on Lak Muang Road

behind the holy pillar
building and near the
community city building. On
the gate there is a year
“2374” and on the another side there is a King Rama III statue is sitting on the
throne. In the history Muang Kanchanaburi set on Ban Thasuo . When King
Rama I was King, he relocated to Kanchanaburi town at Pak Praek about 18
kms. Away from the old town, they built four forts with eight gates around the
town. To the north there is “ Wat Taewasungkaram” or “Wat Nua” and to the
south “Wat ChaiChumpol chanasongkram” or “Wat Tai”. In B.E. 2374 King Rama
III built the brick walls and finished the gate in 2376 (1833). Now days many
people come to pray for King Rama III.

Notice : Lak Muang - หลักเมือง, Ban Thasuo - บานทาเสา, Pak Praek - ปากแพรก,
Wat Taewasungkaram - วัดเทวสังฆาราม, Wat Hnua - วัดเหนือ,

( Source : กาญจนบุรีศรีภูมิภาคตะวันตก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว . 2543
กาญจนบุรี 2003. สมาคมธุรกิจทองเที่ยวกาญจนบุรีและสํานักงานการทองเที่ยวแหประเทศไทย, บริษัทลีโอแลนเซ็ท จํากัด.
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D. Find the meaning of the following words.
locate = To learn the position or ( ที่ตั้งของ)
holy……………………………………………………………………
pillar……………………………………………………………………
communicate…………………………………………………………..
building…………………………………………………………………
throne…………………………………………………………………..
history…………………………………………………………………
relocate………………………………………………………………..
fort…………………………………………………………………….
build…………………………………………………………………..
brick…………………………………………………………………..
finish………………………………………………………………….
pray……………………………………………………………………
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Language Focus

Present Simple Tense (เหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน)
รูปกริยาใน tense นี้ คือ กริยาชองที่ 1 ถาประธานเปนเอกพจน กริยาตอง
เติม s (ยกเวนประธาน I และ You) เชน
ประธานพหูพจน
ประธานเอกพจน
They sing.
He sings.
We play.
She plays.
I run.
It sleeps.
You jump.
การเติม s ที่คํากริยา
1. กริยาที่ลงทายดวย o, ss, x, z, ch, sh , เติม es
go - goes
pass - passes
fix - fixes
buzz - buzzes
reach - reaches
wash - washes
2. กริยาที่ลงทายดวย y เปลี่ยน y เปน i แลวเติม es
try - tries
rely - relies
carry - carries
hurry - hurries
3. แตถาหนา y เปนสระ คงเติมเพียง s เทานั้น
buy - buys
play - plays
( Source : Standard Grammar & Expression. เลิศ, ภิญโญและสาธร. สํานักพิมพวัฒนาพาณิช กรุงเทพฯ, 2539)
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E : Write the present t verb from in to the blank
1. My friend (live) ……………….in ElPaso.
2. Ladda (go) ……………………. to school every day.
3. The students (wear) ………………..the unitform .
4. People (like) …………………..to watch TV at home.
5. Many men (pass) ………………..to be a soliders.

Language Function
การถามและใหขอมูลกับบุคคลอื่น (Asking for and giving factual
information)
ประโยคที่ใช
Excuse me, could you tell me ………………………..?
Excuse me, do you know …………………………….?
Could you tell me …………………………………….?
การขอรองและตอบรับ
Can I help you ?
What can I do for you ?
Let me get it for you.
Yes, please. That would be very nice.
Thanks a lot. No, thank you.
It’s all right. Thank you.
No, thanks. I don’t need anything right now.
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บทสนทนา ( Situation)
Mr. Kipling : Excuse me, could you tell me the way to the JEATH War
Museum.
Suda
: Certainly. I’m going that way myself. Come with me.
Mr. Kipling : That’ s very kind of you. Were you born here ?
Suda
: Yes, I was born here.
Mr. Kipling : Well, I think Kanchanaburi is a nice town .
Suda
: Yes, we have many beautiful places here. Have you seen The
Old City Gate or not ?
Mr. Kipling : No, I just came here this morning.
Suda
: OK. I can take you to sight seeing around Kanchanaburi today.
Mr. Kipling : It’s very kind of you.

ใหนักเรียนจับคูฝกพูดบทสนทนาตามตัวอยางที่กําหนดให ครูเลือกนักเรียน
ออกมานําเสนอหนาหองเรียน ประมาณ 3- 4 คู

F : Extensive reading : Match each paragraph and its main point
Paragraph
1
2
3
4
5

Its main point
……. a. King Rama III rebuilt the gate town.
……. b. The location and interesting places near the gate town.
……. c. The history about old town and the location
……. d. The interesting detail on each side of the gate.
……. e. The important temple in the north and south.
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Post-reading
G : Complete this diagram
The Old City Gate

Location is on …………………..
in …………………….
It is located
near…………………………
……………..……and………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

The interesting details
- King Rama …….. moved the town
from …………… to ……………..
- The town has …………. Forts and
………………. gates.
- There are two important temples, in
the south is Wat………........................
and in the north is
Wat………………….. ……………….
- King Rama …….. built the……….
…………….. from ………………..
and finished in ……………………
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Evaluation
Choose the best answer.
1. Where is The Old City Gate location ?
a. Lak Muang Rd
b. Kwae Noi
c. near the bridge
d. in the town
2. How far is Kanchanaburi to Ban Thasuo ?
a. 10 km
b. 13 km
c. 15 km
d. 18 km
3. Who moved the old town to Kanchanaburi ?
a. King Rama I
b. King Rama II
c. King Rama III
d. King Rama IV
4. What does “he” refer to in the line 4?
a. King Rama I
b. King Rama II
c. King Rama III
d. King Rama IV
5. When was the gate finished ?
a. 2374
b. 1833
c. 2376
d. 1832
6. Jen : ……………………………………………..
Tan : Turn left and walk about 500 meter .That is The old city gate.
a. How can I go to Kanchanaburi?
b. Where is the old city gate?
c. What are you doing now?
d. When did you come to Kanchanaburi?
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B : Write the details about The Old City Gate (from the text)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Post-test
A. 1. a
4. a

2. c
5. c

3. a
6. b
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู

นางอัจฉราวรรณ ศิริรัตน
8 แสงชูโต ซอย4 ตําบลทาลอ อําเภอทามวง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตําบลบานใต
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2547

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2519 – 2540
พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน

สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทพลศึกษา
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับราชการครูจัตวา และครูตรี
โรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อําเภอเมือง กาญจนบุรี
รับราชการครู คศ.2
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

