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รัตนา วงศยะรา : การพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ( THE DEVELOPMENT OF READING AND SPEAKING ENGLISH
DRILL AND PRACTICE PACKAGE ON TOURIST ATTRACTIONS IN RATCHABURI PROVINCE FOR THE
NINTH GRADE STUDENTS) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. ดร. วัชรา เลาเรียนดี, ผศ. ดร. มาเรียม นิลพันธุ
และ ผศ. ดร. สมพร สุขเกษม. 333 หนา. ISBN 974 – 464 -767-1
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาชุดฝกการอานและการพูด
ภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75 / 75 3) ทดลองใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
4)
ประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย เปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดสมถะ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน 20 คน แบบแผนการทดลองคือ One
Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับการอานและการพูด และแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลโดย
ใชคาสถิติ รอยละ(%) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D) t - test แบบ dependent และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1) ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานพบวา นักเรียน และผูที่เกี่ยวของ ตองการใหมีการพัฒนาชุดฝกการอานและ
การพูดภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบหลากหลาย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี มีภาพประกอบ สี
สวยงามและนักเรียนไดฝกทักษะการอานและการพูดเพื่อการสื่อสาร
2) ผลการศึกษาชุดฝกพบวาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษประกอบดวย คําชี้แจง วัตถุประสงค
แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู ใบงานและแบบทดสอบ โดยจัดทําเปน 6 เรื่องจํานวน 6 ชุดคือ ชุดที่1 เรื่อง Ratchaburi
Attractions ชุดที่2 เรื่อง Khao Chongpran ชุดที่3 Wat Kanon Nang Yai ชุดที่4 Khao Bin Cave ชุดที่5 Damnern Saduak
Floating Market ชุดที่ 6 Visiting Ratchaburi Attractions ชุดฝกมีประสิทธิภาพ 76.10 / 80.10
3) ผลการทดลองใชชุดฝก โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง พบวา นักเรียนสนใจสามารถอาน
เรื่อง ตอบคําถาม และพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวไดระหวางฝก
4) ผลการประเมินชุดฝก พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
กอนและหลังการใชชุดฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 โดยหลังการใชชุดฝกนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการอานและการพูดสูงกวากอนใชชุดฝก และนักเรียนเห็นดวยอยางมากตอการเรียนโดยใชชุดฝกการอานและการ
พูดภาษาอังกฤษดังนี้คือ มีความคิดเห็นดานบรรยากาศ นักเรียนมีความสนุกสนาน ดานกิจกรรม นักเรียนอานและพูด
ไดอยางมีจุดหมายมากขึ้น ดานประโยชน นักเรียนนําความรูจากชุดฝกไปใชในชีวิตประจําวันได ควรมีการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนโดยใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุม
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The purposes of this research were:1)to study the fundamental data 2)to develop reading and
speaking Drill and Practice Packages to meet the efficient criterion of 75 / 75 3)to implement the Drill and
Practice Packages and 4)to evaluate and improve the reading and speaking English Drill and Practice Packages.
The samples were 20 ninth grade students of Watsamatha School, Ratchaburi Province. The research
instruments were develop reading and speaking Drill and Practice Packages, achievement tests and
questionnaires. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test dependent and content
analysis.
The results of this research were as follow :
1)The students and the involved people needed the reading and speaking English Drill and
Practice Packages related to Ratchaburi Attractions place with variety formats together with fancy color
pictures for the students to practice communicative reading and speaking English.
2)The Drill and Practice Packages of reading and speaking English were comprised of directions,
objectives, lesson plans,contents and worksheets.The Drill and Practice Package consisted of 6 packages as
follow 1) Ratchaburi Attractions 2) Khao Chongpran 3) Wat Kanon Nang Yai 4) Khao Bin Cave 5) Damnern
Saduak Floating Market 6) Visiting Ratchaburi Attractions. The Drill and Practice Packages met the efficient
criterion of 76.10 / 80.10
3) The Drill and Practice Packages were implemented with 20 nineth grade students. The
implementation revealed that the students were interested in the contents and also able to read ,answer questions
and speak better as the result of the Drill and Practice Packages.
4) The results of the evaluation and improvement of the Drill and Practice Packages revealed that
the reading and speaking English learning outcomes of the students before and after the implementation of the
Drill and Practice Package were statistically significant different at 0.05 level. The students’ opinions revealed
that the reading and speaking English Drill and Practice Packages were much appropriate and useful except the
students’ learning activities should be improved on the aspects of group processes and thinking processes .
The Drill and Practice Packages were also interesting and enjoyable.
Department of Curriculum and Instruction Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2005
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บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหา
โลกปจจุบันเปนโลกของยุคโลกาภิวัตน ความเจริญกาวหนาทางการสื่อสารและการ
คมนาคมทําใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วและการเดินทางสงผลใหประชากรโลกที่ตางชาติตาง
ภาษากันมีโอกาสและมีความจําเปนตองติดตอสื่อสาร ซึ่งประชากรโลกสวนใหญนิยมใชภาษา
อังกฤษเปนภาษากลางเพื่อการสื่อสาร ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณนี้ดวยสงผลให
ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญในสังคมไทย เพราะเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อการสื่อสารในทุกดานเชน
การประกอบอาชีพ การทองเทีย่ ว การพักผอนหยอนใจและสงผลยอนกลับไปที่การจัดการศึกษาที่จะ
ตองใหความสําคัญกับการศึกษาภาษาอังกฤษ การรูภาษาอังกฤษจะชวยสรางความสัมพันธอนั ดี
ระหวางชนชาติไทยและชนชาติอนื่ มีความไดเปรียบในดานการสือ่ สาร สามารถเขาใจความรูสึกนึก
คิด ทัศนคติและวัฒนธรรมของชนชาติอื่น ตลอดจนความกาวหนา ทางวิทยาการสมัยใหม ทันตอ
เหตุการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกและ สามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ดังนั้นในการพัฒนาคนจึงตองพัฒนาใหมี ความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
ในยุคโลกาภิวัตนเชนภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร รวมทั้งความสําคัญ
ของวิทยาการสมัยใหมควบคูกับภูมิปญญาไทย (รุง แกวแดง 2542 : 46 - 48) เด็กไทยจะตองมี
ความสามารถในการใชภาษาไดมากกวา 1 ภาษาและสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารระดับสากล
ไดดวย มีความรูความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม สามารถถายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไปสู
สังคมโลกจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ครูจึงตองมีความสามารถในการจัดการเรียน การสอนที่สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก และเทคโนโลยีและสามารถชวยใหผูเรียนพัฒนา ศักยภาพไดอยางเต็มที่ (รุง แกวแดง 2541 :
53 )
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษา
ของชาติไวในหมวด 4 มาตรา 22 - 30 ดังนี้
1. การจัดการศึกษาตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม ศักยภาพ
2. บูรณาการความรู คุณธรรมและกระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม
1

2
3. เนื้อหาความรูและประสบการณเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับ
สังคม ทักษะทางดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานภาษาและทักษะในการประกอบอาชีพ
4. แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู จัดเนือ้ หาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับความ
สนใจและความถนั ด ของผู เ รี ย น โดยคํานึ ง ถึ ง ความแตกต า งระหว า งบุ ค คลให มีการฝก ทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ และประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรูตา ง ๆ อยางไดสดั สวนและสมดุลกัน สงเสริมใหผสู อนสามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนรูไ ปพรอมกันจากสือ่ การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ การเรียนรูเ กิดขึน้ ไดทุกเวลาทุกสถานที่
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานหนึ่งใน 8 กลุม
สาระการเรียนรูพื้นฐานที่กําหนดใหเปนองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่จะเสริมสรางพื้นฐาน
ความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค สําหรับกลุมภาษา
ตางประเทศกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษในทุกชวงชัน้ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 : 1) การเรียนภาษา
ตางประเทศแตกตางจากการเรียนสาระการเรียนรูอ นื่ เนือ่ งจากผูเ รียนไมไดเรียนภาษาเพือ่ ความรูเ กีย่ ว
กับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพือ่ ใหสามารถใชภาษาเปนเครือ่ งมือในการติดตอสือ่ สารกับผูอื่นไดตาม
ความตองการในสถานการณตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวัน และการงานอาชีพ
การที่ผูเรียนจะใช
ภาษาไดถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา ดังนั้นในการจัดการเรียน
การสอนภาษาทีด่ ี ผูเ รียนจะตองมีโอกาสไดฝก ทักษะการใชภาษาใหมากทีส่ ดุ
ทัง้ ในหองเรียนและ
นอกหองเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตองสอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของ
ภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมใหหลากหลาย ทัง้ กิจกรรม การฝกทักษะทาง
ภาษา และกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย อันจะนําไปสูการ
เปนผูเรียนที่พึ่งตนเองได (Learner–Independence) และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต (Lifelong
Learning)ทั้งดานการใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู ในการเรียนวิชา
อื่น ๆ รวมทั้งเพื่อการศึกษาตอและในการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนจุดหมายสําคัญประการหนึง่ ของการ
ปฏิรปู การเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 :2 ) ซึง่ สอดคลองกับคํากลาวของ
อัญชลี แจมเจริญ และจินตนา สุขมาก (2532 : 4) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษวา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชกันแพรหลายทั่วโลก เปนกุญแจแหงคลังความรูและเปนสื่อสําคัญ
ในการติดตอกับตางประเทศ ภาษาอังกฤษมีความสําคัญและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน การซื้อ
– ขาย สินคาจะมีฉลากภาษาอังกฤษกํากับอยูดวย ภาษาอังกฤษชวยใหมีพื้นฐานในการศึกษาตอ
และชวยในการศึกษาความรูเพิ่มเติมในวิชาอื่น ๆ ทุกวันนี้ตําราวิชาการทั้งหลายที่มีคุณคานั้น
สวนใหญเขียนเปนภาษาอังกฤษ ผูร ภู าษาอังกฤษยอมไดเปรียบในการศึกษาคนควา เชนเดียวกับ อรพิน
พจนานนท (2537 :3) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษไววา ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล
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ที่สามารถใชไดกับคนเกือบทุกชนชาติ ภาษาอังกฤษเปนบันไดสูความกาวหนาทางวิชาการ การ
แลกเปลี่ยนความรูหรือวิทยาการใด ๆ ยอมตองอาศัยภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษมีประโยชนในชีวิต
ประจําวัน สินคาจากตางประเทศของทุกประเทศ คําแนะนําในการใชสินคาตาง ๆ จะมีภาษา
อังกฤษควบคูอยูกับภาษาอื่นเสมอ ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือไปสูตลาดแรงงานในตางประเทศ
คนไทยที่ตองการไปทํางานในตางประเทศ จะตองมีความรูภาษาอังกฤษพอที่จะสื่อสารไดภายใน
ชุมชนและเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ประกอบดวย สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communication ) หมายถึง การใชภาษา
ตางประเทศเพื่อทําความเขาใจแลกเปลี่ยน นําเสนอขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็น เจตคติ
อารมณ และความรูสึกในเรื่องตาง ๆ ทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและ
วัฒนธรรม (Cultures) หมายถึง ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู พฤติกรรมทาง
สังคม คานิยม และความเชือ่ ทีแ่ สดงออกทางภาษา สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกบั กลุม สาระการ
เรียนรูอ นื่ (Connections)หมายถึง ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูที่
สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก (Communities)
หมายถึง ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในชุมชน เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
และการเรียนรูตลอดชีวิต
ป จ จุ บั น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารตระหนั ก ถึ งความจําเปน และเห็นความสําคัญในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน ใหมีทักษะในดาน
การฟง พูด อานและเขียน เพื่อใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย ไดถูกตองตามสถานการณที่ใช (Cognitive Linguistic Function) การเขาสูสังคม
และวัฒนธรรม (Socio Culture Function) ใหความเขาใจวัฒนธรรมอันหลากหลาย เพือ่ การเขาสู
สังคมของเจาของภาษาไดอยางเหมาะสม และสามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยสูสังคมโลกได ดัง
นั้น หลักสูตรจะตองยืดหยุนใหทองถิ่นไดพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพผูเรียน และสถานภาพความ
ตองการของทองถิ่น (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 2539 : 1) เชนเดียวกับที่ ดอลล (Doll 1992 : 22 ,
อางถึงใน ประเทือง แมลงภู 2537 : 1) ไดกลาวไววา แนวโนมการจัดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในศตวรรษที่ 21 นัน้ เปนหลักสูตรทีเ่ ปดโอกาสใหโรงเรียนจัดโปรแกรม
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความตองการของทองถิน่ โดยใหครูผสู อนมี
โอกาสปรับปรุงและเลือกแนวการสอนไดดวยตนเองเพื่อชวยใหนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางการศึกษาสูง
สุด และบรรลุวัตถุประสงคทางการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรกําหนดมากที่สุด
จากวัตถุประสงคดังกลาวที่มุงเนนใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได
นั้นมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ดาน คือ
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1. ความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองตามหลักภาษาศาสตร (Linguistic or
Grammatical Competence)
2. ความสามารถทางภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic Competence)
3. ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความ (Discourse Competence)
4. ความสามารถในการใชกลวิธใี นการสือ่ ความหมาย
(Pragmatic or Strategic
Competence)
วิธีสอนทีน่ ยิ มใชในปจจุบนั ไดแกวธิ สี อนตามแนวการสอนเพือ่ การสือ่ สาร (Communicative
Approach) โดยที่บทเรียนและสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ ควรมีเนื้อหาของภาษาที่มีความใกลเคียงกับ
สถานการณจริง ในชีวิตประจําวันของผูเรียน (Authentic text ) และนํามาใชในกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อฝกฝนประสบการณทางภาษาในการสื่อสารภายใตสถานการณจริง เนนการใชภาษา
มากกวาการเขาใจวาภาษาคืออะไรและเปนอยางไร แนวทฤษฎีการสอนเพื่อการสื่อสารจะชวยใหผู
เรียนไดรบั ประสบการณการใชภาษา เพือ่ นําไปใชจริงในชีวติ ประจําวัน เนือ่ งจากการใชภาษาเพือ่ การ
สือ่ สารเปนการใชภาษาระหวางผูร บั สารและผูส ง สาร เพือ่ ใหการสือ่ สารถูกตองเหมาะสมเปนทีย่ อมรับ
ในสังคม อาจกลาวไดวาแนวความคิดเกีย่ วกับความสามารถในการสือ่ สารนีพ้ ฒ
ั นามาจากความคิดของ
ชอมสกี้ (Chomsky 1965 : 4, อางถึงใน ทันทิวา สุรวัตร 2540 : 3) ที่วาทุกคนมีความสามารถที่จะ
เขาใจภาษา (Competence) และ ความสามารถในการแสดงออกทางภาษา (Performance)
แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในปจจุบัน มีจุดเนนที่การสงเสริมใหนักเรียน
สามารถนําความรูที่เรียนไปใชใหเกิดประโยชนในการสื่อสารในสถานการณจริงได ผูสอนจึงควร
ตองใชภาษาอังกฤษในชัน้ เรียนใหมากทีส่ ดุ เพือ่ เปนแบบอยางแกนกั เรียน สเวน (Swain 1984 : 7 – 18,
อางถึงใน ทันทิวา สุรวัตร 2540 : 4) ใหความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตอง
ตามหลักภาษาศาสตร (Linguistic or Grammatical Competence) คือการใชภาษาครบทุกทักษะ
โดยมีองคประกอบทางภาษาไดแก เสียง ศัพทและไวยากรณ เปนแกนในการสื่อสาร ความสามารถ
ทางภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic Competence) คือความสามารถ ที่จะใชภาษาอยางถูกตอง
ตามระเบียบปฏิบัติของสังคม ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความ (Discourse
Competence)คือมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีของความสัมพันธระหวางประโยคและความสามารถ
ในการใชกลวิธใี นการสือ่ ความหมาย (Pragmatic or Strategic Competence) คือความรูเ กีย่ วกับการปรับ
ตัวเขากับสถานการณ ตลอดจนการใชกริยาทาทาง สีหนา ทาทางและน้ําเสียงในการสื่อความหมาย
ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวการสอนนั้น แบบเรียนและสื่อการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นจึงมีการนําเนื้อหาของภาษา ที่มีความใกลเคียงกับสถานการณจริงใน
ชีวิตประจําวันของผูเรียน มาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อฝกฝนประสบการณทางภาษา
ในการสื่อสารภายใตสถานการณจริง (Finocchiaro and Brumfit 1983 : 90)
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การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ทักษะการพูดมีความสําคัญมาก
นอกจากจะชวยใหผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางถูกตองแลว ยังเปนพื้นฐานที่นําไปสูการอานและ
การเขียนอีกดวย นอกจากนี้การสื่อความหมายดวยคําพูดเปนการสื่อความหมาย ที่สะดวกและใช
กันมากที่สุด นั่นคือสามารถเปลงเสียงออกมาไดอยางรวดเร็วและสามารถแสดงสีหนาหรือ ทาทาง
ประกอบไดและยังไดขอมูลยอนกลับจากผูฟงในทันที (อรุณี วิริยะจิตรา 2532 :155) ซึ่ง เออร (UR
1968 : 120, อางถึงใน ชุลีพร เพียรชาง 2544 : 2) ไดกลาววาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ไดแก ฟง พูด
อาน และเขียน ทักษะพูดเปนทักษะที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง เนื่องจากวา เปนทักษะที่แสดงใหเห็น
วา ผูพูดมีความรูในภาษานั้นไดอยางชัดเจน แครอลล (Caroll 1977 : 1) กลาววา ความสามารถที่
จะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาทีส่ องมากทีส่ ดุ คือ ความสามารถในการพูดไดอยาง
คลองแคลว และความสามารถในการเขาใจภาษาทีพ่ ดู โดยเจาของภาษา
ชอเพชร เสียงสมวงศ (2529 : 100)ไดสรุปผลจากการวิจัยเรื่องปญหาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เรื่องที่มีปญหามากคือ การฝกทักษะการ
พูด การสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษ และจากผลสํารวจของหนวยสันติภาพอเมริกา
ประจําประเทศไทย (EFL Conference Research Manual 1991 : 3, อางถึงใน เยาวภา ลอยทะเล
2544 : 3) ที่สํารวจจากอาสาสมัครหนวยสันติภาพอเมริกา ที่ปฏิบัติหนาที่สอนนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนตน ทั่วประเทศพบวา ทักษะการพูด เปนทักษะที่ออนที่สุดของนักเรียนไทย โดยมีสาเหตุ
จากหองเรียนที่ใหญ และจํานวนนักเรียนมาก ทําใหโอกาสในการฝกพูดมีไมทั่วถึง ครูไมพูดภาษา
อังกฤษในชัน้ เรียน อีกทัง้ วัฒนธรรมไทยบางประการมีขอ จํากัด ใหผเู รียนไมกลาแสดงออกอยางอิสระ
ทักษะการอานเปนอีกทักษะหนึ่งที่สําคัญควรแกการพัฒนา เพื่อใหนักเรียนสามารถอาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมกับสภาพสังคมแตจากผลการ
วิจัยเกี่ยวกับการอานของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ผานมาพบวา ระดับความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนยังอยูในเกณฑไมนาพอใจ เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใชในการ
เรียน จิระวัฒน หวังประกอบกุล ( 2536 : 1) กลาวไวสอดคลองกันวาทักษะการอานของนักเรียน
มัธยมศึกษายังไมประสบผลสําเร็จเทาทีค่ วร ทัง้ ทีเ่ รียนภาษาอังกฤษติดตอกันมาหลายป แตนักเรียนไม
เขาใจเรื่องที่อานจับใจความรายละเอียดของเรื่องไมได นอกจากนั้น ศิริพรรณ กาจกําแหง (2538 :
2) กลาวถึงความสามารถในการใชภาษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนวามีความสามารถในการ
อานอยูในระดับต่ําและยังตองปรับปรุงแกไข และโคดี (Coady 1979 : 56) ใหขอสังเกตวา นักเรียน
ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ทีไ่ มประสบความสําเร็จในการอานเพราะอานทุกคํา พึง่
พจนานุกรมเปนสวนใหญ กระบวนการอานจึงชาและไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสรุปไดวาการจัด
การเรียนการสอนอาน ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร

6
ปญหาการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาจากบทความและงานวิจัยของบุคคล
ตาง ๆ เชน สินีนาถ สัตยมาศ (2528 :26) ประสิทธิ์ นรศาศวัต (2526 : 80) พัชรี ชินธรรมมิตร
(2530 : 48-51) สรุปไดวา ปญหาในการสอนประการหนึ่งมีสาเหตุมาจากการใชวิธีการสอนที่ยัง ไม
เหมาะสมของครู เชน ครูสวนมากยังใชวิธีสอนแบบเดิมคือ ครูเปนศูนยกลาง ครูยังใชภาษาไทย
ในการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งวิธีการสอนแบบนี้เปนการสอนแบบสื่อสารทางเดียว ผูเรียนมีสวนรวม
ในการเรียนการสอนนอยมาก ทําใหเกิดความเบื่อหนายในบทเรียนและมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ ขาดแรงจูงใจและขาดความกระตือรือรน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และไมกลาแสดง
ออก นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนที่มีมากเกินไป ผูเรียนขาดการ ฝกหัดทางภาษา
ที่จะนําไปใชในการสื่อสารอยางเพียงพอ (ธํารง ชูทพั 2535 :15, อางถึงใน ศศิวมิ ล กังลี่ 2544 :2) และ
ปญหาดานสื่อการสอน ก็เปนสาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ (พูนทรัพย นาคนาคา 2536 : 3)โดยเฉพาะในสังคมที่เรียนรูภาษาตางประเทศที่มิไดใชภาษา
นั้นเปนภาษาแมและไมใช ภาษาอังกฤษในการสิ่อสารในชีวิตประจําวัน ดังเชนที่ประเทศไทย
เปนตน รวมทั้งการขาดสื่ออุปกรณการเรียนการสอน (ดวงเดือน แสงชัย 2533, อางถึงใน ศศิวิมล
กังลี่ 2544 : 3)
จากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผานมาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่
ยังไมนาพอใจ กลาวคือนักเรียนไมสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดเทาที่ควร (สุมิตรา อังวัฒนกุล
2537:106 –107) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติมีสมรรถนะ
ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคิดเปนรอยละ43.33 อยูในเกณฑออนมาก (เนาวรัตน ทองคํา
2539) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มาลินี จันทวิมล (2535: 16 – 20) ที่วาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในแตละระดับยังไมดีเทาที่ควร และยังไมเอื้ออํานวยตอการนําไป
ประกอบอาชีพ ในดานการนําภาษาอังกฤษไปใช จากงานวิจัยพบวา ความสามารถในการพูดของ
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ที่ทํางานในธุรกิจทองเที่ยวสวนใหญอยูในระดับหนึ่งกลาว
คือสามารถสือ่ สารไดโดยใชภาษาทาทางประกอบแตไมถกู ตองตามหลักไวยากรณ (สาลี่ ศิลปสธรรม
2536, อางถึงใน มานพ พุมจิตร 2544 : 3) และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดราชบุรี ในปพุทธศักราช 2538 (กรมวิชาการ 2539 : 45 – 53) โดย
สํานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการพบวา ผลการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดานความรู ความคิดระดับประเทศในวิชา
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 34.74 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินพบวา ความ
สามารถทางภาษาอังกฤษ อยูในระดับปรับปรุง และจากรายงานการประเมินคุณภาพ การศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ปพุทธศักราช 2540 ของสํานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ พบวาในวิชาภาษาอังกฤษมีนักเรียนประมาณรอยละ 91.13 มีความรูอยูใน
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ระดับปรับปรุงรอยละ 8.87 อยูในระดับพอใช ในดานทักษะการเขียนและจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ป 2544 และ 2545 ของ
นักเรียนโรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3ในวิชาภาษาอังกฤษไดคะแนนเฉลี่ย
รอยละ48.462 และ49.107 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาเกณฑและตองปรับปรุง ปญหาดังกลาวเกิดจากการ
ที่นักเรียนไดเรียนในสิ่งที่ไกลตัว จึงไมสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได (สุดสายใจ ชาญณรงค
2540 : 2)
จากจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มุงพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ (ขอ 7) เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปน
พลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
(ขอ 8) มี จิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม (ขอ 9) รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชน
และสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริใหมีการ สงเสริม
ใหเยาวชนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตน ดวยวิธีการสืบคน รวบรวมอยางเปนระบบและนํามา
ประยุกตใชในสังคมปจจุบัน การเรียนรูเรื่องราวในทองถิ่นของตนนั้นเปนหนทางหนึ่ง ที่จะปลูก
นิสัยรักถิ่นใหเกิดขึ้นในจิตใจมนุษย มีความรักและศรัทธาในทองถิ่นของตน และชวยกันพัฒนา
ทองถิ่นของตนใหมีความเจริญกาวหนาและนาอยูสําหรับทุกคน ทองถิ่นแตละทองถิ่นนั้นตางก็มี
ตํานานมีความเปนมามีภูมิปญญา มีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเปนของตนเอง มีความแตกตางกัน
ไปตามสภาพภูมิศาสตรในแตละภาค สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่นาเรียนรูทั้งสิ้น
จังหวัดราชบุรี เปนจังหวัดหนึ่งของไทย ที่มีแหลงทองเที่ยวหลายแหงและหลากหลาย
ทั้งประเภทธรรมชาติ ไดแก ถ้ําเขาบิน ถ้ําจอมพล คางคาวรอยลานที่เขาชองพราน โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ไดแกเมืองโบราณคูบัว ถ้ําฤาษีเขางู พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี ศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมมนุษยไดแกตลาดน้ําดําเนินสะดวก หนังใหญวัดขนอน จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
เปนตน จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศของจังหวัดราชบุรีจึงมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันตก อาจกลาวไดวาราชบุรีเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวมากเปน
ระดับกลางรองจากจังหวัดเพชรบุรีและกาญจนบุรีเลยทีเดียว
ป จ จั ย ที่ สําคั ญ ในการพั ฒนาใหจังหวัดราชบุรีกลายเปน แหลงทอ งเที่ยวที่สามารถนํา
รายไดเขาจังหวัดมากเปนอันดับหนึ่งของภาคอื่น ๆ ไดก็คือ สถานที่ทองเที่ยว ซึ่งสถานที่ทองเที่ยว
ในจังหวัดราชบุรีมีมากมายหลายประเภทแตที่นักทองเที่ยวนิยมทองเที่ยวกันมากคือ ตลาดน้ํา
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ดําเนินสะดวก ซึ่งเปนเอกลักษณของจังหวัด รองลงมาไดแกถา้ํ เขาบิน สวนรุกขชาติถา้ํ จอมพล และถ้าํ
คางคาว - เขาชองพราน ( สํานักงานจังหวัดราชบุรี 2538 : 38 )
การบูรณาการสาระความรูตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง จากความสําคัญของการอนุรักษ
เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น จากจุดมุงหมายการเรียนรูภาษาอังกฤษและปญหาการเรียนรูภาษา
อังกฤษ ดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนพิจารณาเห็นวาการที่จะแกปญหาการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหอยางเหมาะสมกับสังคมปจจุบันก็คือการแกไขดวยการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางใหมและจะตองพยายามแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาใชเพื่อชวยแก
ปญหา ปรับปรุงและสงเสริมการจัดการศึกษาใหสนองตอบตอความตองการและการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ( ทิศนา แขมณี 2526 : 9) เนื่องจาก เปนสาเหตุหนึ่งที่สงผลตอการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน ซึ่งควรจะไดรับความสนใจ เอาใจใสมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาความคิดเห็น
ของนักการศึกษา นักวิชาการ และผลจากการวิจัยพบวาการพัฒนาสื่อการเรียนรูประกอบการเรียน
การสอนเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาใชแกปญหาดังกลาวไดตามแนวคิดของนักการศึกษาเกีย่ วกับ
คุณคาหรือประโยชนของชุดฝกทักษะ จอหน ดิวอี้ ( John Dewey 1970:46)ไดใหทัศนะในเรื่องการ
เรียนการสอนไววาบุคคลจะเจริญงอกงามทุกดานตองสอนใหเรียนรูดวยการกระทํา (Learning by
doing) การสอนควรคํานึงถึงหลักการสําคัญ คือการใหผูเรียนเปนผูกระทําหรือผูปฏิบัติซ้ํา ๆ ใหมาก
ที่สุดเทาที่จะมากได (กิ่งดาว พุทธพันธ 2534 : 14) ซึ่งสอดคลองกับ ศศิธร สุทธิแพทย ( อางถึงใน
ประสงค รายณสุข 2532 : 52) กลาววา สิ่งหนึ่งที่จะชวยการสอนของครูใหประสบผลสําเร็จคือ
แบบฝกหัด ยุพา ยิ้มพงษ (2532 : 15) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไวดังนี้ 1) เปนสวน
เพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ 2) ชวยเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น แตทั้งนี้
จะตองอาศัยการสงเสริม และความเอาใจใสของครูผูสอนดวย 3) ชวยในเรื่องความแตกตางระหวาง
บุคคล 4) การฝกชวยเสริมใหทกั ษะทางภาษาคงทน ลักษณะการฝกทีจ่ ะชวยใหเกิดผลนีไ้ ดแก 4.1
ฝกทันทีหลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูในเรื่องนั้น 4.2 ฝกซ้ํา ๆ หลาย ๆ ครั้ง 4.3 เนนเฉพาะใน
เรือ่ งทีฝ่ ก 5) การใหนกั เรียนทําแบบฝกจะชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือจุดบกพรองของเด็กได 6) แบบฝก
หัดที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดแรงงาน และเวลา ในการตระเตรียมสราง
แบบฝก รัชนี ศรีไพรวรรณ (2527 : 189) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกทางภาษาวา 1) ทําให
เขาใจบทเรียนดีขึ้น 2) ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน 3) ฝกใหเด็กมีความ
เชื่อมั่นและสามารถประเมินผลงานของตนเองได 4) ฝกใหเด็กทํางาน มีความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2535 : 3) กลาววา “แบบฝกหัดมีไวใหผเู รียน
ไดฝก ปฏิบตั เิ พือ่ ชวยเสริมใหเกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียน” การฝกทักษะทางภาษานั้นจะ
อาศัยเฉพาะแบบเรียนและแบบฝกหัดในแบบเรียนเพียงอยางเดียวนับวายังนอยเกินไป การสราง
แบบฝกหัดมีประโยชนตอผูสอนและผูเรียนหลายดาน ดังนี้ 1) เปนอุปกรณชวยลดภาระในการ
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ผลิตสื่อใชเองของครูไดมากระดับหนึ่ง 2) ชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น 3)
ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในทางจิตใจมากขึ้น 4)
ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน 5) เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจบบทเรียนแลว 6) ชวยให
นักเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง 7) ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจน
8) ชวยใหนักเรียนพักผอนไดเต็มที่ นอกเหนือจากที่เรียนในเวลาเรียน 9) ชวยประหยัดแรงงาน
และเวลาของครู 10) ชวยใหนกั เรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง วนิดา สุขวนิช (2536 : 36) กลาว
ถึงประโยชนของแบบฝก ไวดังนี้ 1) แบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระเบียบ เปนอุปกรณการ
สอนที่ชวยลดภาระของครูไดมาก 2) แบบฝกชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจาก
นักเรียนมีความสามารถ ทางดานภาษาแตกตางกัน การใหนักเรียนทําแบบฝกที่เหมาะสม กับความ
สามารถ ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น 3) แบบฝกชวยเสริมใหทักษะ
ทางภาษาคงทน โดยมีการฝกซ้ําหลาย ๆ ครั้ง 4) แบบฝกเปนเครื่องชวยใหนักเรียนไดฝกฝน
ทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น 5) แบบฝกชวยเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนแต
ละครั้ง 6) แบบฝกชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง 7) การใหนักเรียนทําแบบฝกหัด
ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจน ซึ่งจะชวยใหครูสามารถปรับปรุงแกไข
ปญหานั้น ๆ ไดทันทวงที 8) แบบฝกที่จัดทําขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูในหนังสือจะชวยใหนักเรียน
ไดฝกฝนอยางเต็มที่ 9) แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดเวลา ในการที่
ตองเตรียมแบบฝกหัดอยูตลอดเวลาในดานผูเรียนไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกหัดจากตําราหรือ
กระดานดํา ทําใหผูเรียนมีโอกาสฝกฝนทักษะตาง ๆ มากขึ้นและแบบฝกทําใหผูเรียนสามารถมอง
เห็นความ กาวหนาของตนเอง ยุภาภรณ ชาวเชียงขวาง (2537 : 16) กลาวถึงประโยชนของแบบฝก
วาแบบฝกเปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลด
ภาระของครูไดมากเพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางมีระบบระเบียบ แบบฝกชวยเสริมทักษะ
ทางการใชภาษา เปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะการใชภาษาไดดีขึ้น ชวยในเรื่องความแตก
ตางระหวางบุคคล แบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้
แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทนโดยฝกทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ ฝกซ้ํา
หลาย ๆ ครั้ง และเนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก อดุลย ภูปลื้ม (2539 : 24 – 25) ไดกลาวถึง
ประโยชนของชุดฝกหัดไวดังนี้ 1) ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น 2) ชวยใหผูเรียนจําเนื้อ
หาบทเรียนไดคงทน 3) ทําใหผเู รียนเกิดความสนุกสนาน 4) ทําใหนกั เรียนทราบความกาวหนาของตน
เอง 5) สามารถนําชุดฝกหัดมาทบทวนเนื้อหาเดิมไดดวยตนเอง 6) ทําใหผูสอนสามารถทราบ
ความบกพรองของนักเรียน
จากแนวคิดของนักวิชาการและประโยชนของแบบฝกผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดฝก
การอานและการพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดราชบุรี เพื่อเปนการตอบสนองตอ
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น ความภาคภูมิใจ
ในทองถิ่นของตนและเพื่อใหนักเรียนมีการเรียนรูแบบบูรณาการและที่สําคัญคือเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษดานการอานและการพูด
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ในการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ ว
ที่สําคัญในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา/สรางชุดฝกดังนี้ จากการศึกษาผลการวิจัย
พบวา มีกระบวนการในการพัฒนาที่คลายคลึงกัน นักวิชาการและนักการศึกษาที่ศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกตาง ๆ ไดเสนอหลักการ แนวคิดและขั้นตอนในการสรางหรือพัฒนาชุดฝก
ไวดังนี้
เสงี่ยม โตรัตน ( 2538 : 49 ) ที่ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการสอน ดังนี้
1. วิเคราะห ความตองการของผูเรียน
2. วิเคราะหเปาหมายของรายวิชา
3. สํารวจเอกสารในทองตลาด หากมีความพอใจในแบบเรียน ก็สามารถนํามาใชได
หรือปรับปรุงเพิ่มเติม
4. หากไมพอใจในแบบเรียนในทองตลาดใหพัฒนาขึ้นมาใหม
5. พิจารณาขั้นตอนการสราง โดยพิจารณาถึงเวลา แหลงขอมูล
อุปกรณอํานวย
ความสะดวก และความสามารถของตัวครู
กาญจนา คุณารักษ (2539 : 11) กลาวถึงขั้นตอนในการออกแบบการเรียนการสอน
หรือการสรางแบบฝกวา มีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห (analysis) ซึ่งเปนกระบวนการระบุวาอะไรคือสิ่งที่ตองเรียน
2. การออกแบบ (design) ซึ่งเปนกระบวนการของการระบุวาจะเรียนอยางไร
3. การพัฒนา ( development) เปนกระบวนการของการจัดการและผลิตวัสดุอุปกรณ
4. การนําไปใช (implementation) เปนกระบวนการของการกําหนดโครงการในบริบท
ของโลกแหงความเปนจริง
5. การประเมินผล (evaluation) เปนกระบวนการของการตัดสินใจตกลงใจตอความ
เพียงพอของการเรียนการสอน
ซึ่งแนวคิดตาง ๆ ดังกลาว คลายคลึงกับขั้นตอนการสรางแบบฝก ของซีลสและกลาสโกว
(Seel and Glasgow 1990 : 3) โดยไดอธิบายขั้นตอนไวดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไป ทั้งเกี่ยวกับตัวผูเรียนและลักษณะเนื้อหาที่ผูเรียนตองการ
เพื่อจะไดเลือกสื่อที่มีความเหมาะสม
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ขั้นที่ 2 สรางหรือออกแบบหลังจากวิเคราะหขอมูลในขั้นที่ 1 แลวนําผลการวิเคราะห
มาสรางหรือกําหนด รูปแบบการสอน
ขัน้ ที่ 3 พัฒนาเครือ่ งมือ เมือ่ สรางรูปแบบการสอนหรือแบบฝกเสร็จแลวกอนนําไปใช
ควรมีการปรับปรุงแกไข รวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีสอนเพื่อใหมีความเหมาะสม
ขั้นที่ 4 ทดลองใชเครื่องมือ เมื่อปรับปรุงแกไขเสร็จแลวจึงนําไปใชในการทดลอง
ขั้นที่ 5 ประเมินผล ทําการประเมินผล เพื่อจะไดทราบวาผูเรียนไดบรรลุจุดประสงค
หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 : 174) ไดเสนอขั้นตอนการ
สรางแบบฝกไวสอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษาทานอื่น ๆ ดังนี้ ศึกษาปญหาและความ
ตองการ โดยศึกษาจากการผานจุดประสงคการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพรอมกับการ
วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปนปญหาออกเปนเนื้อหายอย เพื่อใชในการสรางแบบทดสอบและ
บัตรฝกหัดดวยการพิจารณาวัตถุประสงครูปแบบและขั้นตอนการใชชุดแบบฝกหัด จากนั้นสราง
แบบทดสอบ ซึ่งมีแบบทดสอบเชิงสํารวจ แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยขอบกพรอง แบบทดสอบความ
กาวหนาเฉพาะเรื่อง เฉพาะตอน แบบทดสอบที่สรางขึ้นสอดคลองกับเนื้อหา และทักษะที่วิเคราะห
ไว แลวจึงเริ่มสรางบัตรฝกหัด เพื่อใชพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ ในแตละบัตรจะมีคําถามให
นักเรียนตอบ การกําหนดรูปแบบขนาดของบัตร พิจารณาตามความเหมาะสม แลวมีการสรางบัตร
อางอิงเพื่อใชอธิบายคําตอบหรือแนวทางการตอบแตละเรื่อง การสรางบัตรอางอิงนีอ้ าจทําเพิม่ เติม
เมือ่ นําบัตรฝกหัดไปทดลองแลวจึงสรางแบบบันทึกความกาวหนา เพื่อใชผลการทดสอบหรือผลการ
เรียนโดยจัดทําเปนตอนเปนเรื่อง เพื่อใหเห็นความกาวหนาเปนระยะ ๆ สอดคลองกับแบบทดสอบ
ความกาวหนา จากนั้นนําเอาบัตรฝกหัดไปทดลองใชเพื่อหาขอบกพรองคุณภาพของบัตรฝกหัด
แลวจึงปรับปรุงแกไขไดฉบับที่สมบูรณ ขั้นตอนสุดทายคือการรวบรวมเปนชุดจัดทําคําชี้แจง คูมือ
การใช สารบัญ เพื่อใชประโยชนตอไป ทั้งนี้สอดคลองกับผลวิจัยของ อารีย วาศนอํานวย (2545:
บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ ตามแนวการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ าง
การอานกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกการอานเพือ่ ความเขาใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธิดารัก ดาบพลออน (2542 : บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การสรางแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน ดวยการใชแบบฝกสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตลอดจนผล การวิจัยของ มานพ พุมจิตร (2544 : บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดหนองแก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวา

12
การใชภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ สูงกวากอนการใช
แบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเห็นไดวาแบบฝกเปนสิ่งที่สามารถชวยเสริมความรู
และทักษะใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี
จากแนวคิด จากผลการวิจัย ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหเปนขั้นตอนในการ
พัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝก
การอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมี ขั้นตอนการพัฒนาชุดฝกทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ดังนี้
1. การศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน ศึกษาวิเคราะหแนวความคิด ทฤษฎี งานวิจยั ศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับสาระแหลงทองเที่ยว ศึกษาขอมูลแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี ศึกษาความตองการของผูเรียนผูสอน และผูที่เกี่ยวของ ศึกษา วิเคราะหเนื้อหาสําหรับการ
พัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยพัฒนาชุดฝกซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ คําชี้แจง วัตถุประสงค
แผนการเรียนรู ใบความรู ใบงาน และแบบทดสอบ นําชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบ
ความถูกตองและปรับปรุงแกไข ตรวจสอบชุดฝกโดยผูเชี่ยวชาญดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง
( IOC) หาประสิทธิภาพชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว E1/E2 ดวย
การทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการทดลองรายบุคคล (Individual Tryout) จํานวน
3 คนนําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข แลวจึงนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน
9 คน โดยการทดลองกลุมยอย (Small Group Tryout ) พรอมปรับปรุงแกไข สรางแผนการจัดการ
เรียนรู โดยการสรางคํานึงถึงจุดประสงค และเนื้อหาที่กําหนดไวในหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งใน
แผนการจัดการเรียนรูประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียน สื่อการเรียนรู
(ชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี) และการวัดผล
นําแผนการสอนไปใหคณะกรรมการวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจแกไข แลวนําไปทดลอง
สอนเพื่อหาประสิทธิภาพ กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 20 คน จากนัน้ นําไปแกไขแลวนํามา
ทดลองสอนกับกลุมตัวอยาง
3. การทดลองใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรี ดวยการทดสอบกอนเรียน ทดลองใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แลวจึงทดสอบหลังเรียน นําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข 4) การ
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ประเมิ น ชุ ด ฝ ก การอ า นและการพู ด ภาษาอั ง กฤษเกี่ ย วกั บ แหล ง ท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ราชบุ รี
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดฝกการอานและ
การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเทีย่ วในจังหวัดราชบุรี โดยสรุปขัน้ ตอนในการสรางชุดฝกการ
อาน และการ พูด ภาษาอังกฤษ ดังแผนภูมทิ ี่ 1 (หนา 14)
วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึก ษาข อมู ลพื้นฐานในการพั ฒนาชุด ฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. เพื่อพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ใน
จังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75 / 75
3. เพื่อทดลองใชชุดฝกการอาน และการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
4. เพื่อประเมินและปรับปรุงแกไขชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกีย่ วกับแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน ดวยชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ ศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชชดุ ฝกการอานและการพูดเกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ ว
ในจังหวัดราชบุรี
ขอคําถามของการวิจัย
1. ข อมู ลพื้ นฐานในการพัฒนาการเรีย นรูโดยใชชุ ด ฝ กการอ านและการพู ดภาษา
อังกฤษโดยฝกเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี เปนอยางไร
2. ชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 มีองคประกอบอะไรบาง และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75 / 75 หรือไม
3. การทดลองใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดําเนินการเปนอยางไร
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยชุดฝก
การอานและการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันหรือไม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียน
การสอนโดยใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีอยู
ในระดับใด.
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ขั้นที่ 1
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน

ขั้นที่ 2
การพัฒนาชุดฝก

ขั้นที่ 3
การทดลองใชชุดฝก

- ศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
- ศึกษาขอมูลแหลงทอง
เที่ยวในจังหวัดราชบุรีจาก
ผูเชี่ยวชาญ และเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบ
ขอบขายเนื้อหา กิจ
กรรมการเรียนรูของชุดฝก
- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารผลการวิจัยการ
พัฒนาชุดฝกการอานและ
พูด
- ศึกษาความคิดเห็นของผู
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระ รูปแบบกิจ
กรรมการฝกอานและพูด
- ผูบริหาร
- ครูภาษาอังกฤษ
- ผูมีความรูเกี่ยวกับแหลง
วัทตองเที
ถุป่ยระสงค
ว ของการวิจัย
- ผูเชี่ยวชาญ

-พัฒนาชุดฝก(ฉบับราง)
ซึ่งประกอบดวยคําชี้แจง
วัตถุประสงค , แผนการ
เรียนรู,ใบความรู, ใบงาน
แบบทดสอบ

-ทดลองใชชุดฝกกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3โรงเรียน
วัดสมถะจํานวน 20คน
หาคาประสิทธิภาพ
แบบกลุมใหญ

-ตรวจสอบโครงรางของ
ชุดฝก โดยอาจารยที่
ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาชุดฝก
ดานภาษาอังกฤษ และ
แหลงทองเที่ยว ดวยวิธี
การหาคา IOC
ปรับปรุงชุดฝก
(ฉบับราง)
-หาประสิทธิภาพของ
ชุดฝก ( รายบุคคล)
ปรับปรุงชุดฝก
(ฉบับราง )
-หาประสิทธิภาพของชุด
ฝก ( กลุมยอย)
-ปรับปรุงแกไขชุดฝก
(ฉบับราง)

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

ขั้นที่ 4
การประเมินและ
การปรับปรุง
- ผลสัมฤทธิ์ในการ
อานและพูด เรื่อง
แหลงทองเที่ยว
- ความคิดเห็นที่มี
ตอชุดฝกของ
นักเรียน

ไมผาน
ผลการประเมิน
ปรับปรุงแกไข

ผาน
ชุดฝกการอานและ
การพูดภาษาอังกฤษ
ฉบับสมบูรณ
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สมมติฐานการวิจัย
1. ชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75 / 75
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานการอานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับแหลง ทอง
เทีย่ วในจังหวัดราชบุรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการใชชุดฝกการอานภาษา
อังกฤษ แตกตางกัน
3. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษเกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ ว
ในจังหวัดราชบุรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ
แตกตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของ
การวิจัยไวดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาอําเภอโพธาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 11 โรงเรียน
จํานวน 335 คน
2. กลุมตั ว อย างที่ ใช ในการวิจั ยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3
โรงเรียนวัดสมถะ ( สมถวิทยาคาร) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 อําเภอโพธาราม
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรตน ชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3.2 ตัวแปรตาม
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ในการอานและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
3.2.2 ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ ชุ ด ฝ ก การอ า นและการพู ดภาษา
อังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
4. เนื้อหา หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดราชบุรี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หนวยการเรียนรูPlaces
( My Community) Tourist Attractions ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Transportation , History , Material
Resources ( Brochure, Leaflet ) , Mapping
5. ระยะเวลาในการใชหลักสูตร ระยะเวลาที่ใชในการทดลองการพัฒนาชุดฝกการอาน
และการพูดภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปที่ 3 คือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โดยใชเวลาในการทดลอง สัปดาหละ 4 ชั่วโมง
จํานวน 3 สัปดาห รวมระยะเวลา 12 ชั่วโมง
ขอตกลงเบื้องตน
การพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เนนในเรื่องการอานภาษาอังกฤษมากกวาการพูดภาษาอังกฤษ
นิยามศัพทเฉพาะ
คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีดังตอไปนี้
การพัฒนาชุดฝก หมายถึง กระบวนการสรางสื่อการเรียนรูสําหรับใหนักเรียน ได
เรียนรูและฝกทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี โดย
ดําเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้นดังนี้ คือ การศึกษาขอมูลพื้นฐาน การพัฒนาชุดฝก การทดลองใช
ชุดฝก และการประเมินและปรับปรุงชุดฝกที่พัฒนาขึ้น เพื่อนํามาเปนชุดฝกฉบับสมบูรณ
การพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ในจังหวัด
ราชบุรี หมายถึง สื่อการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนรูปแบบหรือเพื่อใชฝกใหผูเรียนเกิดทักษะใน
การอาน การพูด ภาษาอังกฤษเกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ วในจังหวัดราชบุรี ไดแก วัดขนอนหนังใหญ
ถ้าํ เขาบิน เขาชองพราน ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ซึ่งประกอบดวย คําชี้แจง วัตถุประสงค แผน
การเรียนรู (ประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผล
และบันทึกผลหลังการเรียน) ใบความรู ใบงานและแบบทดสอบ
ประสิทธิภาพของชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรี หมายถึง คุณภาพชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรี ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยดําเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้น ดังนี้คือ การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
การพัฒนาชุดฝก การทดลองใชชุดฝก การประเมิน และปรับปรุงชุดฝกที่พัฒนาขึ้น เพื่อนํามา
เปนชุดฝกฉบับสมบูรณตามเกณฑประสิทธิภาพที่กําหนด 75 / 75 โดย
75 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนที่นักเรียนไดรับความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี ไดรอยละ 75
75 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนไดรับความรูความเขาใจจากการ
ใชชุดฝกในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง หลังการใชชุดฝกรอยละ 75
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน หมายถึง คะแนนผลการเรียนรูของนักเรียนที่ไดจากขอ
ทดสอบการอานเกี่ยวกับ แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีของนักเรียนไดอยางถูกตอง สามารถ
ตอบไดวาแหลงทองเที่ยวอยูที่ไหน มีความสําคัญอยางไร การเดินทางไปไดทางใดบาง ซึ่งวัดโดย
ใชแบบทดสอบ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการพูด หมายถึง คะแนนผลการเรียนรูของนักเรียนที่ไดจากการพูด
ภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักการใชภาษาและเหมาะสมกับสถานการณโดยจะเนนทางดานการ
ออกเสียง การนําเสนอเรื่อง ความคลองแคลว ทาทางประกอบการสนทนา ซึ่งวัดโดยใชแบบ
ทดสอบ
ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3
ที่เปนกลุมตัวอยางที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ในดานบรรยากาศ กิจกรรมการเรียนการสอนและประโยชนใน
การนําไปใช ซึ่งวัดโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้งหมดในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิ จัยเรื่อง “ การพั ฒนาชุด ฝก ทั กษะการอา นและการพู ดภาษาอังกฤษเกี่ ยวกับ
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ” ผูวิจัยไดกําหนด
สาระสําคัญประกอบดวยหัวขอตามลําดับตอไปนี้คือ
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) พุทธศักราช 2544
3. การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
5. ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
6. แบบฝก
7. แหลงทองเที่ยวจังหวัดราชบุรี
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 :สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี
มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ
จึงกําหนดจุดหมาย ซึง่ ถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใ หผเู รียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดงั ตอไปนี้
1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา
3. มีความรูอันเปนสากล รูเ ทาทันการเปลีย่ นแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยา
ศาสตร มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีคิด วิธีการ
ทําให เหมาะสมกับสถานการณ
4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการ
สรางความคิด การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
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5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค
7. เขาใจประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรกั ษภาษาไทย ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมปิ ญ
 ญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม
โครงสราง
ระดับชวงชั้น กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้นตามระดับพัฒนาการของผูเรียน คือ
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 –3
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 –6
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 –3
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 -6
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ความสําคัญ
ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้เพื่อประโยชนใน
การติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม และเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อให
สามารถนําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ
เขาใจความแตกตางทางการเมืองและ
วัฒนธรรมในฐานะ ที่เปนพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตนการเรียนภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียน
มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสมและมั่นใจมี
เจตคติที่ดีตอการใชภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ มีความเขาใจและภาคภูมิใจในภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และสามารถถายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไปสูสังคมโลก
วิสัยทัศน
การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ
คาดหวังวา เมื่อผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องตั้งแตชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ผูเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศสามารถใชภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ
แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งมีความรูความเขาใจ
ในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทย ไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค
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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)
คุณภาพของผูเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดใหสาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษาตางประเทศ
เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการ
ทํางานอยางสรางสรรค เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร
ซึ่งเปนคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การที่จะทําใหผูเรียนเกิดคุณภาพไดตามที่คาดหวังดังกลาว หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดกําหนดองคความรู กระบวนการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ผูเรียนพึงมี
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแลว ไวเปนกรอบสําหรับแตละชวงชั้นดังนี้
ชวงชั้นที่ 3 ( จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 )
1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศ แลกเปลี่ยน และนําเสนอขอมูลขาวสารสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลแสดงความรูสึกนึกคิดและความคิดรวบยอดโดยใชน้ําเสียงทาทาง
ในรูปแบบ ที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
2. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการฟง – พูด - อาน – เขียน ในหัวขอเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม และความสัมพันธกับบุคคล
เวลาวาง สวัสดิการ การซื้อ– ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพการเดินทางทองเที่ยว การ
บริการสถานที่ ภาษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ 2,100-2,250 คํา
(คําศัพทที่เปนนามธรรมมากขึ้น)
3. ใชประโยคผสม (Compound sentence) และประโยคซับซอน(Complex
sentence) ที่ใชสื่อความหมายตามบริบทตาง ๆในการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
4. อาน เขียน ขอความที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียงทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการที่มีตัวเชื่อมขอความ (Discourse markers)
5. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาษาตามบริบทของขอความที่พบตามระดับชั้น
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6. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษการสืบคนขอมูลความรูในวิชาอื่น ๆ ตาม
ความสนใจและระดับชั้น
7. ฝกฝนการใชภาษาตางประเทศทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อการแสวงหาความรู
เพิ่มเติมอยางตอเนื่องและเพื่อความเพลิดเพลินและเปนพื้นฐานในการทํางานและประกอบอาชีพ
สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประกอบดวย
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 : เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟง
และอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ
มาตรฐานต1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
แสดงความรูสึก และความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีและการจัดการทีเ่ หมาะสมเพือ่ การ เรียนรูต ลอดเวลา
มาตรฐาน ต 1.3 : เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล ความ
คิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพมีสุนทรียภาพ
สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 : เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษา และวัฒนธรรมไทย นํามาใชอยางมีวิจารณญาณ
สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1 :. ภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น และ เปน พื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน
สาระที่ 4 :ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 : สามารถใชภาษาตางประเทศ ตามสถานการณตา ง ๆ ทัง้ ใน
สถานศึกษาชุมชนและสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 : สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู
การทํางานการประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) พุทธศักราช 2544
ความนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหบุคคล มีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ การจัดการ
ศึ กษาอบรม ของรั ฐ ต องคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน
ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวน
การเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิด
จากการจัดสภาพแวดลอม สังคมแหงการเรียนรู และมีปจ จัยเกือ้ หนุนใหบคุ คลเกิดการเรียนรูอ ยาง
ตอเนือ่ งตลอดชีวติ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวม
กับผูอื่นไดอยางมีความสุข เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู ใหเปนไปอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอและใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่
เกี่ยวกับสภาพปญญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 9 ป
การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรูและความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลัก
ผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ
ของตนเองกับกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมทั้งความรูเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข ความรูแ ละทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรู
ความเข า ใจและประสบการณเ รื่ อ งการจั ด การ การบํารุ ง รั ก ษาและการใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช ภูมิปญญา ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและ
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ดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ การดํารง
ชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูม าใชปอ งกันและแกปญ
 หา จัดกิจกรรมใหผเู รียนไดเรียน
รูจ ากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน เกิดการใฝรูอยางตอ
เนื่องผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู อํานวยความสะดวกเพื่อให ผูเรียน
เกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเ รียน และจัดการเรียนรูใ หเกิดขึน้ ไดทกุ เวลา ทุกสถานที่
และสามารถเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณไดทุกระบบการศึกษา
เพื่อใหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว สถานศึกษาตองมีการ
ประสานสัมพันธและรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังจําเปนตอง
สนับสนุน สงเสริมดานการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา ใหครอบ
คลุมหลักสูตรและกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาไปสูความเปนสากล ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ
จะไดจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมือการใชหลักสูตร แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถาน
ศึกษา คูมือครู เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระตาง ๆ แนวทางการวัดและประเมินผล การจัด
ระบบแนะแนวในสถานศึกษา การวิจัยในสถานศึกษาและการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการ
เรียนรู
ตลอดจนเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรใหประชาชนทั่วไป ผูปกครองและผูเรียนมี
ความเขาใจและรับทราบบทบาทของตนในการพัฒนาตนเองและสังคม
วิสัยทัศนของโรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร)
โรงเรี ย นวั ด สมถะ (สมถวิ ท ยาคาร) มุ ง เน น ให นั กเรียนแตละระดับมีคุ ณ ลักษณะ
อันพึงประสงคโดยเนนใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อานคลองเขียนคลองในวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการคิดคํานวณ เปนเลิศในการใชคอมพิวเตอร ครูเปนครูมืออาชีพ ชุมชน
มีสวนรวมจัดการศึกษา
สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้เพื่อประโยชนใน
การติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม และเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อให
สามารถนําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ
เขาใจความแตกตางทางการเมืองและ
วัฒนธรรมในฐานะ ที่เปนพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตนการเรียนภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียน
มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสมและมั่นใจมี
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เจตคติที่ดีตอการใชภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ มีความเขาใจและภาคภูมิใจในภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และสามารถถายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไปสูสังคมโลก
ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายปชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ต1.1: เขาใจกระบวนการฟง และการอาน สามารถตี
ความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. เขาใจ ภาษาทาทาง น้ําเสียง ความรูสึกของ
ผูพูด รวมทั้งเขาใจคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา
คําอธิบาย ที่พบในสื่อจริง

สาระการเรียนรู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
- ภาษาทาทาง น้าํ เสียง ความรูส กึ ของผูพ ดู
- คําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนําที่พบใน
สื่อจริง

2. อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการ - บทอ า นที่ มี ค วามยากง า ยเหมาะสมกั บ
อานออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน
ระดับชั้น
- หลักการอานออกเสียง
3. เขาใจและตีความสื่อที่ไมใชความเรียง ( Non - - สื่อที่ไมใชความเรียง
text Information ) ในรูปแบบตางๆ โดยถายโอน - ขอความ
เปนขอความที่ใชถอยคําของตนเอง
4.เขาใจตีความ และแสดงความคิดเห็น ขอความ - ขอความ ขอมูล และ ขาวสารจากสื่อ
ขอมูลและขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพในชีวิต
สิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
ประจําวัน
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มาตรฐานการเรียนรู ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยน
ขอมูล ขาวสาร แสดงความรูส กึ และความคิดเห็น โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการทีเ่ หมาะสมเพือ่ การ
เรียนรูต ลอดชีวติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. ใชภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อสรางความ
สัมพันธระหวางบุคคลและสามารถดําเนินการ
สื่อสารอยางตอเนื่องโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยู
ในแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
2. ใชภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความ
ตองการของตน การเสนอความชวยเหลือและ
บริการแกผูอื่น และวางแผนในการเรียน โดยใช
สื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา

3. ใชภาษา เพื่อขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆใน
ชีวิตประจําวันและสิ่งที่ตนสนใจ สรางองคความ
รู จ ากสื่ อ การเรี ย นทางภาษาและผลจากการฝ ก
ทักษะตาง ๆ
4. ใชภาษา เพื่อแสดงความรูสึกของตนเกี่ยวกับ
เรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ทั้งในอดีต
ปจจุบันและอนาคต โดยใชประโยชนจากสื่อการ
เรียนทางภาษาและผลจากการฝกทักษะตาง ๆ

สาระการเรียนรู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
- ภาษาที่ใชสื่อสารตามมารยาทสังคม
- ภ า ษ า ที่ ใ ช ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร โ ด ย ใ ช
เทคโนโลยีจากแหลงเรียนรูตางๆทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
- ภาษาที่ ใ ช ใ นการค น คว า และสื บ ค น
ขอมูล
- ภาษาที่ใชแสดงความคิดเห็น ความ
ตองการ
- ภาษาที่ใชเสนอความชวยเหลือและการ
ใหบริการผูอื่น
- ภาษาที่ใชวางแผนในการเรียน
- ภาษา เพื่ อ ขอและให ขอมูล อธิ บาย
บรรยาย เปรียบเทียบ เรื่องรางในชีวิต
ประจําวัน ประสบการณของตนเองและสื่อ
ที่ตนสนใจ
- ภาษา ที่ ใ ช แ สดงความรู สึ ก เกี่ ย วกั บ
เหตุการณทั้งในอดีต ปจจุบันและ อนาคต
- ภาษาที่ใชในการใหเหตุผล
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มาตรฐาน ต 1.3 : เขาใจกระบวนการพูด การเขียนและสื่อสารขอมูล
ความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรคมีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นําเสนอขอมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับ - ภาษาที่ใชในการนําเสนอขอมูล เรื่องราว
ประสบการณและเหตุการณหรือเรื่องทั่วไป
รายงานเกี่ยวกับประสบการณและเหตุการณ
หรือเรื่องทั่วไป
2. นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประสบการณ - ภาษาที่ใชแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สวนตน หรือเหตุการณตาง ๆ
ประสบการณสวนตัว หรือเหตุการณตาง ๆ
3. นําเสนอความคิดเห็นที่มีตอเหตุการณตาง ๆ ใน - ภาษาที่ใชแสดงความคิดเห็นที่มีตอ
ทองถิ่นและสังคมโลกอยางสรางสรรค
เหตุการณ ในทองถิ่นและสังคมโลก
4. นําเสนอบทเพลง บทละครสั้น(skit) เหตุการณ - ภาษาที่ใชในการนําเสนอบทกวี บทเพลง
บทกวีหรือขอมูลจากสื่อประเภทตาง ๆ ตามความ บทละครสั้น (skit) ขอมูลจากสื่อประเภท
ตาง ๆ
สนใจดวยความสนุกสนาน
สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 :
เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาละเทศะ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. ใชภาษาและทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสม - ภาษาและทาทาง
กับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจาของภาษา - ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล
- วัฒนธรรมของเจาของภาษา
2. รูที่มาและเหตุผลของงานประเพณี วันสําคัญ - งานประเพณี วันสําคัญของชาติ ศาสนา
ของชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
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มาตรฐาน ต 2.2 : เขาใจความเหมือนความแตกตางระหวางภาษาและวัฒน
ธรรมของเจาของภาษา และวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. เขาใจความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับ
ภาษาไทยในเรื่อง คํา วลี สํานวน ประโยค และ
ขอความที่ซับซอน และนําไปใชอยางถูกตองและ
เหมาะสม
2. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรมของเจาของภาษา กับของไทยที่มีอิทธิ
พลตอการใชภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม
3.เห็ น ประโยชน ข องการรู ภ าษาอั ง กฤษในการ
แสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ
4.เห็ น คุณ คาและเขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ

สาระการเรียนรู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
- คํา วลี สํานวน ประโยค ขอความที่
ซับซอน อยูในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- วัฒนธรรมตางประเทศ / วัฒนธรรมไทย

- ภาษาที่ใชในการแสวงหาความรู การ
เขาสูสังคม และอาชีพ
- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม

5. ตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมที่ - ภาษาและวัฒนธรรม
เรียนและนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมมาประยุกตในการพัฒนาตนเอง ครอบ
ครัว ชุมชนและสังคม
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สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐานการเรียนรู ต 3.1 : ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. เขาใจและถายทอดเนื้อหาสาระ ภาษาอังกฤษที่ - เนื้อหาสาระ ที่เปนภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวของ
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ จากแหลง กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
ขอมูล ที่หลากหลาย
2 ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูที่เกี่ยว - ภาษาในการแสวงหาความรูที่เกี่ยวของกับ
ของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ดวยวิธีการที่ กลุม สาระการเรียนรูอื่น
หลากหลาย

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 : สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตาง ๆ ภายใน
สถานศึกษาและชุมชนดวยวิธีการและรูปแบบที่
หลากหลาย
2. ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ กับ
บุคคลภายในสถานศึกษาและชุมชน

สาระการเรียนรู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
- ภาษาตามสถานการณตาง ๆ ภายใน
สถานศึกษาและชุมชน
- ภาษาที่ใชในการสื่อสารกับบุคคลภาย
ใน สถานศึกษาและชุมชน
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มาตรฐาน ต 4.2 : สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู
การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือและการอยูรวมกันในสังคม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. ใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการทํางานและ
สมัครงานในสถานการณจําลองหรือสถานการณ
จริง
2. ใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุขโดยรูจักควบคุมตนเอง รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น แสดงความคิดเห็นของตน
อยางเหมาะสมและเจรจาโนมนาวตอรองอยางมี
เหตุผล
3. ใชภาษาอังกฤษเฉพาะดานเพื่อการสื่อสาร การ
จัดการดานการเรียน การศึกษาตอและ/หรือดาน
อาชีพ
4. ใชภาษาอังกฤษเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของชุมชน ทองถิ่นหรือประเทศชาติ ใน
การสงเสริมหรือสรางความรวมมือในสังคม

สาระการเรียนรู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
- ภาษาที่ใชสื่อสารในการทํางาน และ
สมัครงาน
- ภาษาที่ใชในการปฏิบัติงาน
- ภาษาที่ ใ ช ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น
โนมนาวเจรจาตอรอง

- ภาษาเฉพาะดานเพื่อการสื่อสารการจัด
การดาน การเรียน
- ภาษาที่ใชในการศึกษาตอและอาชีพ
- ภาษาที่ใชในการประชาสัมพันธ ขอมูล
ขาวสารของชุมชน ทองถิ่น ประเทศชาติ

วิสัยทัศน
การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
คาดหวังวา เมื่อผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องตั้งแตชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ผูเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศสามารถใชภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ
แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่อง
ราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรม
ไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค

สาระการเรียนรูพื้นฐาน
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Unit 1: Myself
1.1 Personal Development
- Mental / Physical
1.2 Opinions
- Social Policy
- Local Issues Related to Students
1.3 Expectation
- Personal
- Peers
- Adults
Unit 2: Interests / Opinion
2.1 Places to Go
- Parks
- Shopping Centers
- Festivals
- Holiday Travel
- Movies
- Museums
- Exhibitions
- Conserts
Unit 3: Health
3.1 Emotional Causes
- Cause and Effect of Various Feelings
Unit 4: Tourist Attractions
- Transportation
- History
- Meterial Resources
- Mapping
Unit 5: People
5.1 Relationships
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Unit 6: Culture
6.1 General Information
Unit 7: Places
7.1 Thailand’s Ecosystem
Unit 8: Foreign Culture
8.1 Eastern Culture & Western Culture
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันไดมุงเนนเพื่อการสื่อสารเปนสําคัญ ซึ่งวิธี
สอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร เปนวิธีสอนที่ทําใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใชในการ
สื่อสารไดจริง ไดมนี กั การศึกษาและนักภาษาศาสตรไดใหความหมายเกีย่ วกับการเรียนการสอนภาษา
เพือ่ การสือ่ สารไวดังนี้
เทเลอร (Tayler 1979 : 70) กลาววา แนวการสอนเพื่อการสื่อสารคือ การสอน ที่เปด
โอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับภาษาที่จะเรียน กลาวคือเรียนรูภาษาดวยการใชภาษา
มากกวาเรียนดวยการศึกษาโครงสรางทางภาษา
อรุณี วิริยะจิตรา (2532 : 48) ใหความหมายวา เปนการสอนภาษาที่เนนหนาที่ของ
ภาษาโดยเอาภาษามาแยกแยะวาทําหนาที่อะไรบางแลวจึงสอนการใชภาษาแบบนั้น ๆ แกผูเรียน
เปนการนําเอาภาพรวมของภาษามาใหผูเรียนไดรับรู
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 34) ใหความหมายวา เปนการเรียนการสอนที่ไมไดให
ผูเรียน ไดเรียนรูเฉพาะรูปแบบหรือโครงสรางของภาษาเทานั้น แตเปนการเนนใหผูเรียนสามารถ
นําความรู ไปใชไดจริงในสถานการณตาง ๆ
นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารดังนี้
ชุลีพร เพียรชาง (2544 : 10) กลาววาในการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร ความคลอง
ในการใชภาษา (Fluency) จะสําคัญกวาความถูกตองของภาษา (Accuracy)
ออลไรท (Alwright 1978 : 167) กลาววาถาความสามารถในการสื่อสารคือจุดมุงหมาย
สําคัญในการเรียนการสอนภาษาแลว ผูเรียนควรมีโอกาสไดใชภาษาเพื่อการสื่อสารแบบตาง ๆ
ในชวงการเรียนภาษาดวย
ลิตเติลวูด (Littlewood 1990 : 35 ) ไดใหความเห็นวา การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communicative approach) เนนเรือ่ งหนาทีข่ องภาษามากกวารูปแบบของภาษา การเรียนภาษาไมได
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เรียนแตเฉพาะกฎไวยากรณเทานั้น แตผูเรียนจะตองมีความสามารถในการที่จะสื่อความหมายให
ผูฟงเขาใจและยังไดแนะนําใหมีการบูรณาการการสอภาษาอังกฤษแบบเกาและแบบใหม เขาดวยกัน
การเรียนการสอนแบบเกาเนนในเรื่องระบบไวยากรณ ซึ่งเรายังคงตองสอนกอน
หลังจากนั้น
เราควรจะสอนใหผูเรียนสามารถนําเอาความรูเรื่องไวยากรณมาใชในสถานการณจริง
ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมดวย
ดี เอช ไฮมส (D.H. Hymes 1981 : 13 – 14) ไดเผยแพรคําวา ความสามารถในการ
สื่อสาร (Communicative competence) ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการใชหรือการตีความภาษาที่
ตลอดจนมีความสามารถที่จะใชภาษาไดอยาง
เกิดขึ้นในการสนทนาไดอยางถูกตองเหมาะสม
ถูกกาลเทศะ กลาวคือ รูวาเมื่อไรควรพูด เมื่อไรควรนิ่งฟง และควรพูดอะไร กับใคร เมื่อไร
ณ สถานที่ใด และอยางไร
ครัมช ซี (Krarmsch C 1986 : 366 – 372) กลาวถึง การใชภาษาเพื่อสื่อสารวา เปน
ปฏิสมั พันธทปี่ ระกอบดวยการปรับทาที เพือ่ ใหการสือ่ ความหมายทีต่ อ งการบรรลุผล เชนการ ปรับ
เปลีย่ นคําพูด เพื่อใหคําพูดนั้นมีผลตอผูฟงตามเจตนาของผูพูด จึงตองมีการคาดเดาคําตอบของผู
ฟง อีกทั้งความเขาใจผิดตาง ๆ อันอาจเกิดขึ้นได นอกจากนั้นผูพูดตองแสดงเจตนา ของตน
ใหชัดเจน และ มีความพยายามที่จะสื่อความหมายโดยมีพื้นฐานมาจากความเขาใจที่เกี่ยวกับเจตนา
การรับรู และ สิ่งที่ผูพูดคาดการณไวลวงหนา
จากความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สรุปไดวา เปนการเรียนการสอน
ที่ไมไดเรียนแตเฉพาะโครงสรางของภาษาเทานั้น แตเปนการใหผูเรียนนําเอาโครงสรางของภาษา
มาใช ใ นการสื่ อ สารได จ ริ ง และมุ ง เน น ให นั ก เรี ย นมี โ อกาสได ใ ช ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมดวยความคลองแคลว ตลอดจนมีความสามารถในการใช
หรือตีความภาษาในการสนทนาไดอยางถูกตองเหมาะสม ใชภาษาไดอยางถูกกาละเทศะ
ลักษณะของกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมนัน้ เปนกุญแจสําคัญในการเรียนการสอนเพือ่ การสือ่ สาร เพราะเปนการเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดฝกใชภาษา ซึ่งมีผูรูไดเสนอแนะลักษณะของกิจกรรมเพื่อการสื่อสารไวดังนี้
ฮารเมอร (Harmer 1983 : 44 – 46) และ ซาวิยอง (Savignon 1991 : 32) ไดสรุป
ลักษณะสําคัญของกิจกรรมเพื่อการสื่อสารไว 6 ประการ ดังนี้
1. ความตองการในการสื่อสาร (Desire to Communicate) กิจกรรมที่จะใหผูเรียน
กระทําเพื่อฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารตองสรางความตองการที่จะสื่อสารใหกับผูเรียน ถึงแมผูเรียน
จะถูกบังคับใหสื่อสารแตผูเรียนตองมีความรูสึก หรือเห็นความจําเปนในการสื่อสาร
2. จุดประสงคของการสื่อสาร (Communicative Purpose) กิจกรรมที่ใหผูเรียนทําตอง
ใหผูเรียนไดใชภาษาเพือ่ จุดประสงคของการสือ่ สารทีแ่ ทจริง มากกวาจะใหฝก ใชตวั ภาษา และกิจกรรม
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นัน้ ควรจะมีชองวาง (Gap) ซึ่งอาจเปนชองวางของขอมูล (Information Gap) หรือชองวางของความ
คิดเห็น (Opinion Gap) เพื่อใหผูเรียนพยายามเชื่อมชองวางดังกลาวในขณะกําลังสื่อสาร
3. เนื้อหาไมใชรูปแบบของภาษา (Content not Form) ขณะผูเรียนกําลังทํากิจกรรม
ความสนใจของผูเรียนตองอยูที่สิ่งที่จะพูด (What to say )ไมใชอยูที่วาจะพูดอยางไร (How to say)
ผูเรียนตองมีขอมูล (Massage) ที่ตองการจะสื่อสารเสมอ
4. ความหลากหลายของภาษา (Variety of Language) กิจกรรมนัน้ ตองเปดโอกาสให
ผูเ รียนไดใชภาษาหลายรูปแบบไมใชเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ผูเรียนควรมีความรูสึกในการ
ใชภาษา ที่ไมมีการเตรียมตัวมากอน (Improvise) และใชแหลงขอมูลใดใดก็ไดที่ผูเรียนเปนผูเลือก
5. ไมมีการแทรกแซงจากผูสอน (No Teacher Intervention) กิจกรรมนั้นผูเรียน
จะมีปฏิสัมพันธกันเองระหวางผูเรียนมากกวากับผูสอน ผูสอนไมไปเกี่ยวของแมจะเปนการแกไข
ขอผิดพลาดหรือการประเมินการรวมกิจกรรมของผูเรียน ผูสอนควรจะประเมินผลสุดทายของ
กิจกรรมเมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นลง การประเมินตองดูที่การบรรลุจุดประสงคของการสื่อสาร
ไมใชการใชภาษาที่ถูกตอง
6. ปราศจากการควบคุมโดยสื่อ เอกสารหรือวัสดุที่จะฝก (No Materials Control)
กิจกรรมที่จัดตองไมกําหนดภาษาที่ผูเรียนตองใช ผูเรียนควรมีโอกาสที่จะเลือกที่จะสื่อสารอะไร
และอยางไรดวยตนเอง
จอหนสัน ( Johnson 1982 : 163 –172 ) ไดกลาวถึงลักษณะกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
ไว 5 ประการ ดังนี้
1. หลักการถายโอนขอมูล (The Information Transfer Principle)
ในชีวิตประจําวันของคนเรานั้น
มักจะตองมีการถายโอนขอมูลอยูเสมอ เชนฟง
ขอความแลวจดบันทึก อานจดหมายแลวเขียนแผนทีห่ รือดูแผนทีแ่ ลวพูดอธิบายทิศทางไดเปนตน ดังนัน้
ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจึงควรใหความสําคัญในการฝกกิจกรรม โดยยึดหลักของ
ความเขาใจขอมูลและรูจ กั ถายทอดขอมูลเหลานัน้ จากทักษะหนึง่ ไปสูอ กี ทักษะหนึง่ ไดการทีผ่ เู รียนจะมี
ความสามารถในการถายโอนขอมูลไดถูกตองนั้นจะตองมีความเขาใจในเนื้อหา และไดรับ การฝก
อยูเปนประจําวิธีหนึ่งที่จะฝก และทดสอบความสามารถนี้ทําได โดยการทําแบบฝกการถายโอน
ขอมูล เชน สมมุติวานักเรียนเปนเลขานุการของสโมสรแหงหนึ่ง ไดอานจดหมายสมัครเปน
สมาชิกของคนคนหนึ่งแลว จะตองนําขอมูลที่อยูในจดหมายมากรอกในใบสมัครแทนผูสมัคร
เปนตน หรือหลักการนี้จะนําไปใชฝกในการฟงก็ได เชนใหนักเรียนฟงบทสนทนาของตํารวจกับ
นักทองเที่ยว ที่กําลังถามวาสถานที่ที่กําลังจะไปอยูที่ใด แลวใหนักเรียนกรอกชื่อ สถานที่ตางๆ
ที่ตํารวจพูดถึง ลงในแผนภูมิหรือจะนําหลักการนี้ไปใชในการฝกพูดโดยใหนักเรียนแสดงบทบาท
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สมมุติก็ได สวนการเขียนนั้นอาจจะใชหลักการถายโอนขอมูลจากตาราง ไปสูการเขียนขอความ
หรือเขียนเปนจดหมายก็ไดเชนกัน
2. หลักการเกิดชองวางทางดานขอมูล (The Information Gap Principle)
หลั ก การของการเกิ ด ช อ งว า งทางด า นข อ มู ล นี้ เ ป น กระบวนการที่ ก อ ให เ กิ ดการ
ปฏิสัมพันธกันระหวางผูพูดและผูฟง ในชีวิตจริงนั้นการติดตอสื่อสารกันระหวางบุคคลจะเกิดขึ้น
ก็ตอ เมือ่ ฝายใดฝายหนึง่ ไมทราบขอมูล แตถา ผูพ ดู รูล ว งหนาถึงสิง่ ทีจ่ ะพูดในปริบทหนึง่ ๆ คําพูดนัน้
จะไมถือเปนขอมูลที่มีความจําเปนในการสื่อสารความหมายเลย ดังนั้นเราจึงสามารถนําหลักการนี้
มาใชในการสอนภาษาคือ ในการจัดกิจกรรมตองใหขอมูลกับผูเรียน 2 คน ไมเหมือนกันและให
ผูเรียน 2 คน พยายามแลกเปลี่ยนขอมูลหรือขาวสารซึ่งกันและกัน เพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จลุลวง
การที่มีการเอาการเกิดชองวางทางดานขอมูล มาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษนั้น จะชวยใหการสื่อสารเปนไปอยางมีเหตุผล เพราะวาการที่ผูพูดสงผานขอมูลหรือ
ความคิดเห็นก็ดี ไปยังผูฟง ทําใหเปนการปดชองวาง (To Bridge the Gap) ผูฟงก็จะบรรลุ
จุดประสงค ในการฟง ไดขอมูลตรงกับความตองการของตน เมื่อเปนเชนนี้การสื่อสารก็จะสมจริง
นอกจากนั้นการฝกภาษาจะเกิดขึ้นโดยปราศจากการรูสึกถูกบังคับ เพราะนักเรียนไมตองตอบตาม
สิ่งที่ ครู บังคับใหตอบ หลักการนี้มีประโยชนในการพัฒนาความคลองแคลวในการใชภาษา
(Fluency) เนื่องจากวาเปนการสรางเงื่อนไขที่ไมไดคาดหวังคือ นักเรียนคนที่ 2 จะไมทราบวาคน
ที่ 1 จะพูดอะไร ซึ่งหลังจากที่ไดยินแลวจะตองโตตอบทันที อาจจะเปนการโตตอบดานการพูดหรือ
การเขียนก็ได ซึ่งความสําเร็จของสิ่งที่พูด หรืองานที่เขียน จะวัดไดจากความสามารถในการรับ
ขาวสาร ในขณะที่ทั้งสองฝายแลกเปลี่ยนขอมูลกันนั้น ผูเรียนจะสื่อสารกันโดยใชภาษาตั้งแตไม
เปนทางการ หรืออาจจะไมถูกตองตามกฎไวยากรณ จนกระทั่งถึงภาษาที่ถูกตองตามกฎเกณฑ
ระเบียบของสังคมได
3. หลักการเติมขอมูลใหสมบูรณ (The Jigsaw Principle)
หลักการเติมขอมูลใหสมบูรณ เปนหลักการทีผ่ สมผสานกันระหวางหลักการถายโอน
ขอมูล (Information Transfer )และหลักการเกิดชองวางระหวางขอมูล (Information Gap) โดยกิจกรรม
ทีน่ กั เรียนทําจะแตกตางกัน ในการฝกทักษะ แตมีเนื้อหาเดียวกัน ผูเรียนจะแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ เชนสมมุตใิ หนกั เรียน ก. รับโทรศัพทสมัครงาน สวนนักเรียน ข. อาน
แบบฟอรมสมัครงาน แลวนํา ขอมูลจากแบบฟอรมไปพูดทางโทรศัพทเพื่อสมัครงาน ทําสลับกัน
ไปโดยทุกคนตองไดทํา กิจกรรมที่เหมือนกันหมด
4. หลักการพึ่งพาอาศัยขอมูลซึ่งกันและกัน ( The Task Dependency Principle)
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หลักการขอนี้หมายความวา ในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม นักเรียนจะตองใช
ประโยชนจากขอมูลตางๆ เพื่อทําใหงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงไดดวยดี ตามปกติแลว
ในชีวิตประจําวันของคนเรานั้น บางครั้งขอมูลที่เรามีอยูก็ไมเพียงพอ เราอาจจะตองมีการติดตอ
สื่อสารพึ่งพาอาศัย ขอมูลซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะชวยใหงานที่ไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จ
หลักการนี้สามารถ นํามาใชกับนักเรียน โดยการใหนักเรียนทํางานของตนใหสําเร็จไปขั้นหนึ่ง
แลวตอมาใหนักเรียน 2 คน พึ่งพาอาศัยแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันเพื่อที่จะทํางานในขั้นตอน
ตอไป ซึ่งถาในขั้นแรก แตละฝายทํางานไมถูกตอง งานในขั้นตอไปก็จะลมเหลว ดังนั้นจึงเปน
อยางยิ่งที่นักเรียนจะตองตั้งใจทํางานของตนเองใหสมบูรณ เพื่อที่จะไดนําขอมูลเหลานั้นไปให
นักเรียนอีกคนหนึ่งใชในการทํางานตอไป
ความแตกตางของบรรยากาศภายในหองเรียนกับสภาพที่เปนจริงนั้นแตกตางกันตรง
ที่วาในกรณีที่เปนชีวิตจริง สมมุติวามีคนถามทิศทางแลวบอกขอมูลผิดไป
ผลที่ตามมาก็คือ
บุคคลผูนั้นอาจหลงทางก็ได ซึ่งผิดกับสถานการณในหองเรียนที่วาถาสื่อสารผิดผลที่เกิดขึ้นก็เพียง
แตครู มาแกไขใหใหมเทานั้น ดังนั้นความสําคัญของกิจกรรมนี้อยูที่การเนนใหนักเรียนสามารถ
ใชภาษา ในการสื่อสารไดอยางถูกตอง ทั้งนี้เพื่อจะไดลดความผิดพลาดในการใชภาษาในชีวิตจริง
5. หลักการแกไขขอมูลใหถูกตองตามเนื้อหา (The Correction for Content Principle)
หลักการนีจ้ ะตองมีอยูใ นทุก ๆ หลักการตามทีไ่ ดกลาวมาแลว หมายความวา หลังจาก
นักเรียนทํากิจกรรมประเภทตางๆไปแลวจะตองการตรวจสอบวาผูรับขอมูลสามารถรับการถายทอด
เนื้อหาของขอมูลไดถูกตองหรือไม โดยผูตรวจสอบอาจจะเปนครูหรือตัวนักเรียนเองก็ได แตการ
ตรวจสอบของครูไมใชการตรวจแกไวยากรณ ครูจะตรวจแกกต็ อ เมือ่ ขอบกพรองนัน้ เสีย ความหมาย
ในการสือ่ สาร ไปเทานั้น
สรุปไดวาลักษณะของกิจกรรมเพื่อการสื่อสารนั้น ควรเปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีความ
ตองการและมีเปาหมายในการสื่อสาร รวมทั้งสามารถใชภาษาไดหลายรูปแบบ โดยมีครูเปน
ผูชี้แนะหรือใหคาํ ปรึกษาเทานัน้ กิจกรรมนัน้ ควรเปนกิจกรรมทีผ่ เู รียนมีโอกาสแลกเปลีย่ นขอมูล ซึง่
กันและกันหรือใชหลักการมีชองวางระหวางขอมูล เพื่อใหมีการสื่อสารเกิดขึ้นระหวางผูสงและผูรับ
สาร ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการสื่อสาร และควรมีการตรวจสอบและแกไขขอมูล
ใหถูกตองตามความหมายของการสื่อสารดวย
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีสิ่งที่ควรคํานึง คือ การจัด
กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ไดฝกใชภาษาในสถาน
การณจริง เปาหมายของการสอนพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสื่อสารได ซึ่งมีผูรูไดเสนอ
แนะหลักในการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไวดังนี้
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มอรโรว (Morrow 1981 : 59 –66) ไดเสนอแนะหลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ไว
เพื่อใหครูผูสอนเลือกไปปรับใชเปนหลักการของตนเอง ดังตอไปนี้
1. ผูสอนควรมีการวางแผนการสอน
โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคของการเรียน
ในแตละคาบเรียน กลาวคือ มีการกําหนดวาเมื่อผูเรียนผานการเรียนในแตละคาบไปแลว ผูเรียน
จะสามารถทํากิจกรรมในการใชภาษาสื่อสารอะไรได เชน ในการฝกทักษะการพูดอาจมีจุดหมาย
เพื่อถามทิศทาง เปนตน
2. ผูสอนควรตระหนักวา การสื่อสารเปนกระบวนการที่ไมหยุดนิ่ง และไมสามารถ
แนวการสอนภาษาเพือ่ การ
แยกเปนสวน ๆ ได โดยไมทาํ ลายธรรมชาติของกระบวนการสือ่ สาร
สือ่ สารจึงเกี่ยวของกับภาษา
ในระดับที่สูงกวาระดับประโยค และเกี่ยวของกับการใชภาษาใน
สถานการณ ทีแ่ ทจริง
3. กระบวนการในการสือ่ สารมีความทัดเทียมกับรูปแบบภาษา โดยกิจกรรมการฝกฝน
ทางภาษาจะมีลักษณะเพื่อการสื่อสารมากขึ้น หากมีปจจัย 3 ประการ คือ
3.1 ชองวางของขอมูล (Information gap)เปนการเติมชองวางของขอมูลเพื่อใหเกิด
การสื่อสาร
3.2 การเลือกสิ่งที่ตองการจะพูด (Choice) ผูมีสวนรวมในการสนทนาควรมี
โอกาสเลือกเรื่องที่จะพูด และวิธีการพูดดวยตนเอง โดยผูพูดจะเลือกทั้งความคิดที่ตองการสื่อสาร
และ รูปแบบภาษาที่เหมาะสม คูสนทนาจึงไมมีโอกาสทราบลวงหนาวาผูพูดจะพูดอะไร ในขณะที่
กิจกรรมที่มีการควบคุม การแสดงออกทางภาษาของผูพูดและผูฟง จะเปนกิจกรรมที่ไมเปนการ
สื่อสารที่แทจริง
3.3 การไดรับขอมูลปอนกลับจากผูฟง (Feedback) ตามปกติผูสื่อความหมายควร
ไดขอมูลปอนกลับจากอีกฝายหนึ่งซึ่งจะทําใหผูสงสารรูวาการสื่อความหมายของตนไดผลหรือไม
เชน ถาอีกฝายแสดงทาไมเขาใจ ผูส ง สารจะทราบไดทนั ทีวา การสือ่ ความหมายของตนยังไมดเี ทาทีค่ วร
จึงจะตองหาวิธีการอื่นมาสื่อความหมาย เชน อาจพูดซ้ํา หรือพูดโดยเปลี่ยนรูปแบบภาษา อธิบาย
เพิ่มเติม หรือใชทาทางประกอบ ถาไดขอมูลปอนกลับวาเรื่องที่ตนพูดเปนที่เขาใจดวย
4. ผูเรียนควรเรียนดวยการกระทําโดยผูสอนควรมีบทบาทเปนผูคอยชวยเหลือแนะนํา
และจัดสภาพแวดลอม ตลอดจนกิจกรรมที่เหมาะสมใหกับผูเรียน การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
ผูเรียนไดมีการกระทํากิจกรรม กิจกรรมที่จัดขึ้นควรมีลักษณะเปนการสื่อสารที่แทจริง
5. มีผูวิจารณวาแนวการสอนเพื่อการสื่อสารนั้น ละเลยตอขอผิดพลาดทางไวยากรณ
ของ ผูเรียน แตกระนั้นขอผิดพลาดดังกลาวก็ไมถือวาเปนความผิดเสมอไปเพราะอาจจะเกิดจาก
ผูเรียนไมไดเตรียมตัวมา ในขณะที่การสอนแบบเดิมพยายามหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดเหลานี้ดวยการ
ควบคุมสิ่งที่นักเรียนพูด ซึ่งเปนวิธีที่ไมใหโอกาสผูเรียนไดทดลองใชความรูภาษาที่เรียน จึงเปน
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ธรรมดาที่ผูเรียนทีม่ อี สิ ระในการใชความรูท างภาษา ตามแนวทางการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารจะมี
ขอผิดพลาดเกิดขึน้ ไดบา ง จึงถือวาวิธสี อนภาษาเพือ่ การสือ่ สารมีความยืดหยุน มากกวา จึงใหผลดีตอ
ผูเ รียนมากกวา
ฟนอคคิเอโรและโบโนมี (Finocchiaro and Bonome 1973 : 24 –25) ไดกลาวถึงหลัก
ในการจัดการเรียน ตามแนวการสื่อสารพอสรุปไดดังนี้
1. ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนความรูดานตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบของความสามารถ
ในการสื่อสารตั้งแตเริ่มเรียน ผูสอนควรแสดงใหผูเรียนเห็นวารูปแบบภาษาที่สอนจะใชใน
สถานการณที่มีความหมาย และสามารถนําความรูเหลานี้ไปใชไดจริงๆ ซึ่งจะมีการกระตุนและ
เรงเราใหผูเรียน สนใจบทเรียนมากขึ้น
2. ความรูดานความสามารถทางการสื่อสาร ซึ่งรวมทั้งกฎเกณฑไวยากรณและกฎ
ของภาษาที่ ใ ช อยู จ ริ ง ควรจะได รับการจัดใหพอเหมาะที่ผูเ รียนจะสามารถนําภาษานั้นไปสื่อ
ความหมายไดอยางถูกตอง
3. ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดใชความรู การฝกฝน รวมทั้งไดรับ
ประสบการณใหตรงกับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง นอกจากนี้ผูสอนอาจใชภาษาแม
ในการอธิบายกฎเกณฑของไวยากรณ หนาที่ของรูปแบบภาษาแตละแบบ ตลอดจนอธิบายถึง
ความเหมาะสมที่จะใชภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณได และควรอธิบายถึงวัฒนธรรมประเพณี
ของผูใชภาษานั้น ๆ ดวย
4. ในการสอน ผูสอนตองเนนการฝกใหผูเรียนสามารถนําความรูทางไวยากรณไปใช
ในการสื่อความหมายไดอยางถูกตองดวย นอกเหนือจากตองมีความรูดานกฎเกณฑของภาษาที่ใช
กันในแตละกลุมสังคม แตละสถานการณ
5. ความตองการของผูเรียนจะตองอยูในกรอบของความรูทางไวยากรณ และความรู
เกี่ยวกับกฎเกณฑของภาษาที่ใชอยูในแตละกลุมสังคม
6. ผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู (Learner centered) ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการใชภาษา ซึ่งอาจจะจัดอยูในรูปของกิจกรรมคู (Pair work) หรือกิจกรรมกลุม (Group
work)
7. การเรียนภาษาเกิดจากการรวมกิจกรรมที่ครูจัดให กิจกรรมทางภาษาจะตองจัดให
นักเรียนทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีสภาพใกลกับความเปนจริงมากที่สุด และเปนกิจกรรม
ที่มีความหมาย
8. กิจกรรมหรือแบบฝกจะมีลักษณะเปนการหาขอมูลเพิ่มเติม โดยการจัดกิจกรรม
ใหมีชองวางเพื่อสื่อสาร เพื่อกระตุนและเราใจใหมีการสื่อสาร

38
9. การทดสอบจะตองเปนการสอบการใชภาษาจริง มิใชเปนการทดสอบความรู
เกี่ยวกับภาษา
นอกจากนี้ กาญจนา ปราบพาล (2527 :1– 17) ไดเสนอแนวทางและเทคนิคการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารไวดังนี้
1. ใหโอกาสผูเรียนใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งอาจทําไดโดยถามคําถามที่ผูเรียน
จะพบจริง ๆ ไมใชคําถามเกี่ยวกับภาษา เวลาสอนใหเนนที่ความหมาย หรือเนื้อเรื่องที่อานหรือฟง
ในกรณีที่ผูเรียนยังไมพรอมที่จะใชภาษาที่สอง อนุญาตใหผูเรียนใชทาทางได และผูสอนตอง
ไมคาดหวังวาผูเรียนจะตองทําอะไรไดเกินความสามารถของเขา
2. ถาสอนในระยะเริ่มตนตองใหโอกาสผูเรียนปรับตัวกอน เทคนิคในการสอนอาจ
ทําไดโดยไมตองใหผูเรียนตอบเปนภาษาที่สองใหใชภาษาแรกไดและถาผูเรียนไมยอมตอบ ผูส อนไม
ควรโกรธ
3. ถาภาษาที่สอนยากเกินระดับของผูเรียน ผูสอนควรชวยใหผูเรียนเขาใจโดยใชสื่อ
การเรียนการสอนอยางอื่นหรือกิจกรรมทางภาษาเชน ถาเปนเด็ก ผูสอนอาจใชอุปกรณชวยสอน
เชน หุน หรือของเลน ถาเปนผูใหญกิจกรรมควรออกมาในรูปของการทดลอง หรือการสาธิต
อยางอื่น
4. ผูสอนควรมีวิธีการทําใหผูเรียนไมเครียดในระหวางที่เรียนและไมทําใหผูเรียน
เสียหนา เทคนิคที่ผูสอนใชกัน ไดแก เปลี่ยนชื่อหรือสมมุติใหเปนคนอื่น และเวลาที่ผูเรียนตอบผิด
ผูสอนควรใหความสําคัญกับความหมายมากกวามุงที่จะแกความผิดทางไวยากรณทกุ ตัว ในกรณีที่
ความผิดทําใหความหมายเปลี่ยนผูสอนควรจะแก แตเทคนิคในการแกควรเนนการพูดประโยคที่ถูก
ใหฟง ไมใชเนนวาผูเ รียนตอบผิด สําหรับการทําใหผเู รียนไมเครียด ผูส อนอาจใชดนตรีและเพลงชวย
5. สําหรับการสอนผูใหญ ควรมีกิจกรรมเนนไวยากรณบาง เทคนิคในการสอน
ไวยากรณ ควรสอนเฉพาะกฎที่คอนขางจะตายตัวและเวลาที่ใหไมควรมากเกินไป
6. ผูสอนควรเรียนรูความสนใจของผูเรียน เพื่อแทรกความสนใจของผูเรียนไวใน
บทเรียน ซึ่งสามารถทําไดโดยสังเกตกลุมผูเรียน หรือใหผูเรียนเขียนบันทึกประจําวันสง เพื่อใหรู
ความสนใจของผูเรียนแตละคน
7. สรางบรรยากาศความเปนกันเองในหองเรียน เพื่อนักเรียนจะไดไมอายเมื่อตอบผิด
ผูสอนอาจทําไดโดยใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ และเมื่อนักเรียนพูดผิด ไมควรแสดง
ความรําคาญใหนักเรียนเห็น
8. ในการสอนบทสนทนา ควรใหผูเรียนสนทนาในสิ่งที่เขาจะพบจริงๆ ไมใชทอง
บทสนทนาในห อ งเรี ย น เมื่ อ ออกนอกห อ งเรี ย นแล ว ก็ ใ ช ไ ม ไ ด เ พราะเจ า ของภาษาจะพู ด
อีกแบบหนึ่ง เทคนิคการสอนทําไดโดยการสนทนาที่เปนจริง ( Common Social Interactions)

39
9. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดลําดับตามธรรมชาติใหขอคิดวา มีบางโครงสรางที่ผูเรียน
จะเรียนไดเร็วกวาโครงสรางอื่น เพราะฉะนั้นผูสอนไมควรหวังวาผูเรียนจะเรียนรูทุกอยางไดหมด
ในเวลาเดียวกัน แตทงั้ นีม้ ไิ ดหมายความวาจะไมใหผเู รียนเห็นโครงสรางอืน่ ๆ และควรแทรกไวใน
บทเรียน
10. ไมพยายามนําภาษาแรกมาเกี่ยวของกับการเรียนภาษาอื่น ๆ โดยหลีกเลี่ยงการ
เปรียบเทียบทางไวยากรณระหวางภาษาแรกและภาษาที่จะเรียน ไมควรใชการแปลในการสอน
ควรใชการแปลก็ตอเมื่อมีความจําเปนในการอธิบายความหมายใหไดชัดเจนยิ่งขึ้นเทานั้น
จากหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผูสอนควรมีการวาง
แผนการสอน เรียนรูความสนใจของผูเรียน สรางบรรยากาศความเปนกันเองในหองเรียน โดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนควรจะมีความรูรูปแบบของภาษา แลวสามารถนําไปใชในการสื่อ
สารในสถานการณจริงไดอยางมีความหมายและเหมาะสม ซึ่งเนื้อหาควรสอดคลองกับชีวิตประจํา
วันหรือใกลเคียงกับสถานการณจริงมากที่สุด และเปนที่สนใจของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียน
เรียนรูภาษาโดยการปฏิบัติจริง เรียนดวยความสนุกสนาน การทดสอบตองเปนการสอบการใช
ภาษาจริงไมใชทดสอบความรูเกี่ยวกับภาษา ซึ่งจะทําใหเรียนรูภาษาไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การจัดชั้นเรียนในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้นการจัดหองเรียน
รูปแบบของการจัดนัก
เรียนในการทํากิจกรรมนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งเพราะจะชวยสรางบรรยากาศในการทํากิจกรรม
เพื่อการสื่อสาร และทําใหการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย สุภัทรา อักษรานุเคราะห
(ม.ป.ป.)ไดเสนอแนวทางในการจัด ดังนี้
1. การสอนเปนกลุมทั้งชั้นเปนการทํากิจกรรมเดียวกันกอน แลวจึงแยกยายกันทํา
กิจกรรมตาง ๆ กันออกไปเชน กลุมที่หนึ่งฝกประโยค กลุมที่สองฝกพูด และกลุมทีสามตอบคําถาม
เปนตน การใหลอกเลียนแบบเมื่อเริ่มสอนเรื่องใหม ควรเปนกลุมใหญทั้งชั้นกอนแลวจึงเรียกเปน
บางแถว หรือบางคน ภายหลัง
2. การแบงกลุมยอยเปนการแบงครึ่งชั้นเรียนเพื่อจัดเกมหรือแขงขันกัน ทําใหทุกคน
มีสวนรวมในบทเรียน ซึ่งจํานวนนักเรียนอาจจะยังมากเกินไปก็อาจแบงใหเล็กลงไปอีก ดังนี้
2.1 การแบงตามความสามารถ เมื่อครูสอนไประยะหนึ่งอาจเห็นไดชัดวา
ความสามารถของนักเรียนแตละคนเปนอยางๆ ได อาจจัดกลุมเพื่อฝกทักษะโดยไมใหกระทบ
กระเทือนใจนักเรียน เชน กลุม 1 ฝกเขียนเรียงความ กลุม 2 ฝกตอบคําถาม กลุม 3 ฝกทําแบบฝกหัด
เติมคําใหสมบูรณ เปนตน
2.2 การแบงตามความสนใจ
2.3 การแบงตามเกณฑที่ครูกําหนด อาจแบงตามเดือนเกิด หรือวันเกิด
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3. การจับคู ครูอาจจัดใหมีการฝกปากเปลา แบบเขมขน 5 นาที ครูฟงและแกไข
ขอผิดพลาด คูใดฝกไดคลองกอนก็เลือกมาพูดกอนได
4. การจัดกิจกรรมอิสระ
ครูอาจใหทํางานเกี่ยวกับการอานและเขียน ทําในสมุด
แบบฝกหัด ใชโปรแกรมการเรียน ใชเทป ซึ่งจะเปนการทํางานแบบรายบุคคล
5. การจั ด กลุ ม ผสม นั ก เรี ย นในห อ งเรี ย นเดี ย วกั น อาจทํากิ จ กรรมคนละอย าง
ครึ่งหนึ่งอาจทํากิจกรรมอยางหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งอาจทําการซอมเสริม เปนตน
เบิรน (Byrne 1976 : 6 –16) ไดเสนอแนะการจัดชัน้ เรียนในการทํากิจกรรมเพือ่ การ สือ่
สาร ดังนี้
1. การฝกรวมกันทั้งชั้นโดยมีครูเปนผูควบคุมการฝกอยางถูกตอง เปนการฝกโครง
สรางไวยากรณ การออกเสียง ไดแก การฝกโดยวิธีเทียบแทน การฝกถาม - ตอบ เปนตน
2. การฝกเปนคูและเปนกลุม เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกอยางอิสระ
โดยอาศัยกิจกรรม ครูมีบทบาทเปนผูจัดการคอยกระตุนใหนักเรียนใชภาษาที่เรียนและตรวจสอบ
ความถูกตอง
การจัดกลุมนักเรียนเวลาทํากิจกรรม ควรจัดแบงนักเรียนอยางงาย และสะดวก
รวดเร็ว การจับคูหรือจัดกลุมไมจําเปนตองมีจํานวนเทากันในแตละกลุมควรจัดตามสภาพการณของ
หองเรียน กลุมใดมีจํานวนนักเรียน 3 คน ในเวลาทํากิจกรรมคูอาจใหสลับกันฝกภายในกลุมนั้น
การจัดใหนักเรียนนั่งในรูปเกือกมาหรือตัวยู ชวยใหนักเรียนเคลื่อนยายไดสะดวกถาจํานวนนักเรียน
ในชั้น มีมากอาจจัดเปนรูปเกือกมาซอนกัน 2 แถวหรืออาจจัดเปนรูปโคง การจัดใหนักเรียนนัง่
แบบนีช้ ว ยใหนกั เรียนมองเห็นทุกคน และสามารถเคลือ่ นยายไดสะดวกเวลาแบงกลุม ยอย
สรุปไดวาในการจัดชั้นเรียนในการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารนั้น สามารถทํา
ไดหลายรูปแบบ อาจจะอยูใ นรูปของการทําทัง้ ชัน้ การทําเปนกลุม หรือการทําเปนคู แตมงุ เนนให
นักเรียนมีปฏิสัมพันธกันเวลาทํากิจกรรม โดยเวลาฝกใหนักเรียนใชภาษานั้นควรฝกนักเรียนเปน
กลุมใหญ เพื่อใหนักเรียนมีความคลองแคลวในการใชภาษาเสียกอน แลวคอยแบงนักเรียนเปนคู
หรือกลุมยอย ในการทํากิจกรรมตอไป ซึ่งอาจแบงไดตามความสามารถ หรือตามความสนใจ
หรือตามเงื่อนไข ที่ผูสอนเปนผูกําหนดให

แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความหมาย
การสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(Communicative Language
Teaching) เปนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูซ งึ่ มุง เนนความสําคัญของผูเ รียน จัดลําดับ
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การเรียนรูเ ปนขัน้ ตอนตามกระบวนการ ใชความคิดของผูเรียน เริ่มจากการฟงไปสูการพูด การอาน
การจับใจความสําคัญทําความเขาใจจดจําแลวนําสิ่งที่เรียนรูไปใช
ความสําคัญ
กลุ ม นั ก จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู เ ชื่ อ ว า ผู เ รี ย นมี ค วามสําคั ญ ที่ สุ ด ในการเรี ย น ผู เ รี ย น
จะสามารถเรียนไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความเขาใจเปนสําคัญ เขาจะเรียนไดดีถาเขาใจ
จุดประสงคของการเรียน เห็นประโยชนในการนําสิ่งที่เรียนไปใช โดยสามารถเชื่อมโยง สิ่งที่เรียน
ไปแลวใหเขากับสิ่งที่กําลังเรียนอยู และสิ่งที่จะชวยใหเรียนภาษาตางประเทศไดดี นอกเหนือจาก
สองเรื่องที่กลาวมาแลวก็คือ ตองเขาใจหลักภาษาที่ใชในการวางรูปประโยคดวย
การสอนภาษาตางประเทศในปจจุบัน ไดหันมายึดแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
มากขึ้นมีการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายไดฝกใชภาษา
ในสถานการณที่มีโอกาสพบไดจริงในชีวิตประจําวัน โดยยังคงใหความสําคัญกับโครงสราง
ไวยากรณตามที่ปรากฎอยูในเนื้อหาที่ใชสื่อความหมาย ดังที่ ลิตเติลวูด (Littlewood 1983 : 13)
กลาวไววา แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนแนวการสอนที่ไมจํากัดความสามารถของผูเรียน
ไวเพียงแตความรูดานโครงสรางไวยากรณเทานั้น แตสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการพัฒนาทักษะการ
ใชภาษาทุกทักษะ โดยสัมพันธความสามารถทางไวยากรณเขากับยุทธศาสตรการสื่อสารดวยวิธีการ
ถูกตองและเหมาะสมกับกาละเทศะ ในชีวิตจริงผูเรียนตองสัมผัสกับการสื่อสารซึ่งเปนการใชัภาษา
ในรูปแบบตาง ๆ มากมาย ดังนั้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ควรสอนใหผูเรียนคุนเคยกับการใช
ภาษาในชีวิตประจําวัน และนําภาษาที่คุนเคยนั้นไปใชได คํากลาวนี้สอดคลองกับความเห็นของ
วิดโดสัน (Widdowson 1979 : 6) ทีว่ า ความสามารถในการเรียบเรียงประโยคมิใชเปนความสามารถ
ในการสือ่ สาร การสื่อสารจะเกิดขึน้ ไดกต็ อ เมือ่ เราสามารถใชประโยคไดหลายชนิดในโอกาสตาง ๆ กัน
เชน การอธิบาย การแนะนํา การถาม - ตอบ การขอรอง การออกคําสั่ง เปนตน ความรูในการแตง
ประโยคเปนสิ่งที่เราเรียกวา ความรูความเขาใจภาษาเทานั้น ซึ่งอาจจะเปนประโยชนอยูบาง แตถา
จะใหเกิดประโยชนมากที่สุดก็ตอ งสามารถนําความรูใ นการใชประโยคไปใชใหเปนปกติวสิ ยั ไดตาม
โอกาสตาง ๆ ของ การสือ่ สาร
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ตามคําจํากัดความที่ ดักลาส บราวน (Douglas H.
Brown 1993) เสนอไว มีลักษณะ 4 ประการ ที่เชื่อมโยงสัมพันธกันดังนี้
1. เปาหมายของการสอนเนนไปที่องคประกอบทั้งหมดของทักษะการสื่อสาร และ
ไมจํากัดอยูภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือไวยากรณ

42
2. เทคนิคทางภาษาไดรับการออกแบบมา เพื่อนําผูเรียนไปสูการใชภาษา อยางแทจริง
ตามหนาทีภ่ าษา ปฏิบตั จิ ริงโดยมีจดุ มุง หมายในการพูด รูปแบบโครงสรางภาษา มิใชเปาหมายหลัก
แตตัวรูปแบบเฉพาะของภาษาตางหากที่จะทําใหผูเรียนสามารถสื่อสารจนสําเร็จตามเปาหมาย
3. ความคลองแคลว ความถูกตอง เปนหลักการเสริมที่อยูภายใตเทคนิค การสื่อสาร
มีหลายครั้งที่ความคลองแคลวอาจจะมีความสําคัญมากกวาความถูกตอง เพื่อที่จะทําใหผูเรียน
สามารถนําภาษาไปใชไดอยางมีความหมาย
4. ในการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ในตอนทายสุด
ผูเรียนตองใชภาษาอยางเขาใจและสรางสรรค ภายในบริบทที่ไมเคยฝกมากอน
จากแนวการสอนตาง ๆ ดังกลาว ทําใหเกิดแนวคิดในการสอนภาษาวา ควรนํา
เสนอภาษาใหมในรูปแบบภาษาทีพ่ บในสถานการณจริง เพือ่ นําไปสูก ารสอนคําศัพท โครงสราง การ
ออกเสียง มีการฝกฝนจนเกิดความเขาใจในเนื้อหา โครงสรางสามารถใชไดถูกตองแลวจึงนําความรู
ที่ไดไปฝกใช ในสถานการณจริง แนวคิดนี้จึงกลายเปนขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ตาม
ผังดังนี้
P2 Practice

Language
Phonetic Drill
Speech

Grammatical Drill

P1 Presentation
P3 Production
ผังขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Teaching Stages)

ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
จากแนวคิดในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบนี้เอง ทําใหเกิดขั้นตอนการสอน
ตาง ๆ 3 ขั้นตอน ที่ใชจัดการสอนกันทั่วไปในขณะนี้ขึ้น และขั้นตอนการสอนนี้ มีผลเชื่อมโยงตอ
ไปถึงสถานการณการสอน เทคนิคการสอน สื่ออุปกรณ และหนวยการสอนดวย ครูผูสอนจึงควร
ทําความเขาใจใหชัดเจน เพื่อจะไดจัดการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนการสอนทั้ง 3 ขั้นนี้ พบวามีปรากฏอยูในวิธีการนําเสนอเนื้อหาในแบบเรียน
ตาง ๆ ที่ผูเขียนแบบเรียนมีความรูดานภาษาศาสตร และแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เปน
อยางดี และปรากฏอยูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
อยางชัดเจน ทั้ง 3 ขั้นตอน วิธีดําเนินการในแตละขั้นตอนมีดังตอไปนี้
1. ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation)
ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ การนําเสนอเนื้อหาใหม จัดเปนขั้นตอนการ
สอน ที่สําคัญขั้นหนึ่ง ในขั้นนี้ครูจะใหขอมูลทางภาษาแกผูเรียนซึ่งนับเปนการเริ่มตนการเรียนรู มี
การนําเสนอเนื้อหาใหม โดยจะมุงเนนการใหผูเรียนไดรับรูและทําความเขาใจ เกี่ยวกับความหมาย
และ รูปแบบภาษาที่ใชกันจริง โดยทั่วไปรวมทั้งวิธีการใชภาษาไมวาจะเปนดานการออกเสียง
ความหมาย คําศัพท และโครงสรางไวยากรณที่เหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ควบคูไปกับการ
เรียนรูกฎเกณฑ
2. ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice)
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดฝกใชภาษาที่เพิ่งจะเรียนรูใหมจากขั้น
การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝกแบบควบคุมหรือชี้นํา (Controlled Practice/ Directed
Activities) โดยมีครูผูสอนเปนผูนําในการฝกไปสูการฝกแบบคอยๆ ปลอยใหทําเองมากขึ้นเปน
แบบกึง่ ควบคุม (Semi –Controlled) การฝกในขัน้ นีม้ จี ดุ มุง หมายใหผเู รียนจดจํารูปแบบของภาษาได จึง
เนนทีค่ วามถูกตองของภาษาเปนหลัก มีจดุ มุง หมายใหผเู รียนไดทาํ ความเขาใจเกีย่ วกับความหมาย และ
วิธีการใชรูปแบบนั้น ๆ ดวยเชนกัน ในการฝกนั้น ครูผูสอนจะเริ่มจากการฝกปากเปลา (Oral) ซึ่ง
เปนการพูดตามแบบงาย ๆ กอนจนไดรปู แบบภาษา แลวคอยเปลี่ยนสถานการณไป สถานการณ
เหลานี้จะเปนสถานการณที่สรางขึ้นภายในหองเรียน เพื่อฝกการใชโครงสรางประโยคตามบทเรียน
ทั้งนี้ครูผูสอนตองใหขอมูลปอนกลับดวย เพื่อใหผูเรียนรูวาตนใชภาษาไดถูกตองหรือไม นอกจาก
นี้อาจตรวจสอบความเขาใจดานความหมายได (ไมควรใชเวลามากนัก) ตอจากนั้นจึงใหฝกดวยการ
เขียน (Write) เพื่อเปนการผนึกความแมนยําในการใช
3. ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production)
ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร นับเปนขั้นที่สําคัญที่สุดขั้นหนึ่ง เพราะการฝกใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร เปรียบเสมือนภารถายโอนการเรียนรูภาษาจากสถานการณในชั้นเรียนไปสูการ
นําภาษา ไปใชจริงนอกหองเรียน การฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดยทั่วไป มุงหวังใหผูเรียนได
ลองใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ที่จําลองจากสถานการณจริง หรือที่เปนสถานการณจริง ดวย
ตนเอง โดยครูผูสอนเปนเพียงผูแนะแนวทางเทานั้น การฝกใชภาษาในลักษณะนี้มีประโยชนในแง
ที่ชว ยให ทั้งครู ผูสอนและผูเรียนไดรูวา ผูเรียนเขาใจและเรียนรูภาษาไปแลวมากนอยเพียงใด
สามารถนําไปปรับใชตามความตองการของตนเองแคไหน ซึ่งการที่จะถือวา ผูเรียนไดเรียนรูแลว
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อยางแทจริงก็คือ การที่ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดเอง โดยอิสระ ภายใตสถานการณ
ตาง ๆ ที่จะพบในชีวิตจริง นอกจากนี้ผูเรียนจะไดมีโอกาสนําความรูทางภาษาที่เคยเรียนแลวมาใช
เปนประโยชนอยางเต็มที่ในการฝกในขั้นตอนนี้อีกดวย เพราะผูเรียนไมจําเปนตองใชภาษาตาม
รูปแบบที่กําหนดมาใหเหมือนดังการฝกในขั้นการฝก และการไดเลือกใชภาษาเองนี้จะชวยสราง
ความมั่นใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี วิธีการฝกมักฝกในรูปของการ
ทํากิจกรรมแบบตาง ๆ โดยครูเปนเพียงผูกําหนดภาระงาน หรือสถานการณตาง ๆ ให
บทบาทของครูในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น บทบาทของครูยอมเปลี่ยนไป นักเรียน
จะเปนผูทมี่ บี ทบาทโดยตรงในการทํากิจกรรม แตครูกย็ งั คงมีบทบาทสําคัญอยูใ นการดําเนินการเรียน
การสอน ซึ่งมีผูรูไดเสนอแนะบทบาทของครูในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดังนี้
มิลเลอร (Miller 1987: 6) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของครูภาษาอังกฤษที่ดีวา
ควรมีลักษณะดังนี้
1. มีความกระตือรือรนในการสอน ปจจัยสําคัญที่สุดของการสอน คือ ตัวครู และ
วิธีการสอนของครู อันจะทําใหนักเรียนมีปฏิกิริยาโตตอบโดยใชภาษาอังกฤษ และเพื่อประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรู
2. มีความคิดสรางสรรค การสอนจะตองมีมากกวาการใชหนังสือ ทําแบบฝกหัดและ
ปฏิบัติตามคูมือครูที่เขียนโดยคนอื่น นักเรียนจะรูสึกเบื่อที่จะตองทําแบบฝกหัดที่เขาไมสนใจ
ครูควรหากิจกรรมมาชวยใหนักเรียนสนใจทําแบบฝกหัด มีวิธีการมากมายที่ครูจะนําไปใชได เชน
เกม เพลง กิจกรรมการแกปญ
 หา หรือกิจกรรมอืน่ ๆ ทีท่ าํ ใหนกั เรียนไดใชทกั ษะทีเ่ ขาไดเรียนรูม าแลว
3. มีอารมณขัน อารมณขันของครูจะชวยใหผอนคลายความตึงเครียด และลดความ
กังวลใจใหกับนักเรียน ครูและนักเรียนมีความสัมพันธกันเพิ่มขึ้นเพราะไดหัวเราะดวยกัน นักเรียน
เรียนดวยความสนุก การเรียนการสอนกาวหนายิง่ ขึน้ เพราะนักเรียนไมกลัวทีจ่ ะตอบผิดหรือพูดนอย
4. ทักทายนักเรียน การพูดภาษาอังกฤษกับนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียนจะทําให
นัก เรี ยนเกิ ดความเชื่อมั่นในตนเอง และทาทายใหนั กเรี ยนโตตอบดวยภาษาอังกฤษเชนกัน
เนื่องจากการใชภาษาดวย
5. การเขี ย นการบ า นติ ด ไว บ นกระดานด า นซ า ยมื อกอนทําการสอนในแตละคาบ
เพื่อวาครูจะไดไมตองรีบรอนใหการบานเมื่อไดยินสัญญาณหมดเวลา
6. ไมใหการบานมาก เมื่อนักเรียนมีวันหยุด หรือไมควรใหการบานเมื่อทราบวา
นักเรียนจะมีการทดสอบวิชาใดก็ตามในวันถัดไป
7. ทักทายนักเรียนดวยอารมณแจมใส
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8. ใหเวลาสักครูแกนักเรียนหลังการทักทายประจําวัน เพื่อสังเกตวานักเรียนแตละคน
มีอะไรเปลี่ยนไปบาง เชน ตัดผมใหม สวมเสื้อใหม หรืออื่น ๆ
9. ควรมีการทดสอบการเขียนทุกวัน
10. จัดระเบียบในการแจกจายและรวบรวมกระดาษคําตอบ
11. ใหนักเรียนเกงออกมาหนาหองและตั้งคําถามเพื่อน ๆ
12. คืนกระดาษคําตอบแกนักเรียน โดยใหนักเรียนบันทึกคะแนนของตัวเองลงในสมุด
เพื่อนักเรียนจะไดทราบความกาวหนาของตนเองกอนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทิพยวัลย มาแสง (2532 : 39) ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของครูในการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร สรุปไดดังนี้
1. ครูจะตองไมเปนผูสอนแตจะตองเปนผูหนึ่งที่รวมในกิจกรรมของกลุม
2. ครูจะเปนพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือใหกระบวนการของกลุมและการ
สื่อสารเปนไปดวยดี
3. ครูจะตองเปนผูรวบรวมเสนอแนะแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหนักเรียนหาความรู
เพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และรับรูเปนประสบการณตอไป
4. สังเกตจดจําสิ่งตาง ๆ ที่ไดจากชั้นเรียน รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้น และหาทาง
แกปญหา
สรุปไดวาในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น บทบาทของครูยังเปนสิ่งสําคัญ
อยู เ พราะจะทําให ก ารเรี ย นการสอนดําเนิ น ไปด ว ยดี ลั ก ษณะของครู นั้ น ควรเป น ผู อํานวย
ความสะดวก ใหกับนักเรียน ไมใชผูสอน มีความกระตือรือรน และมีความคิดสรางสรรคในการ
หากิจกรรมตาง ๆ มาใชในการเรียนการสอน ใหนักเรียนเรียนภาษาดวยความสนุกสนาน
นอกจากนี้ยังตองพัฒนาการสอนของตนเองอยูตลอดเวลาดวย

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
แนวคิดเกี่ยวกับการพูดเพื่อการสื่อสาร
ทักษะการพูดเปนทักษะที่สําคัญ ซึ่งเปนสิ่งที่นักเรียนจะตองใชในชีวิตประจําวันดังนั้น
การเรียนการสอนภาษาในปจจุบันจึงไดมุงเนนการพูดเพื่อการสื่อสารเปนสําคัญ โดยครูผูสอน
พยายามสอนใหนักเรียนมีความคลองแคลวในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ไดมี
ผูรูไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการสอนพูดเพื่อการสื่อสารดังนี้
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ไบเกท (Bygate 1991 : 5 - 6) ไดใหแงคิดเกี่ยวกับการสอนพูดเพื่อการสื่อสารไว
2 ประการคือประการแรก สอนทักษะที่ชวยใหเกิดความเขาใจไดแก การสอนทักษะตาง ๆ ที่เกี่ยว
กับความเขาใจ เชน การจํา การพูดเสียงที่ถูกตองเหมือนกับเจาของภาษา การผันกริยา ที่เหมาะกับ
กาลเวลา (Tense) และการพูดประโยคใหถกู ตองตามหลักการใชภาษาและไวยากรณเพือ่ สือ่ ความหมาย
ที่ผูพูดตองการและประการที่สองเพิ่มทักษะการปฏิสัมพันธคือการสอนโดยใหสถานการณที่คลาย
กับเหตุการณในชีวิตจริงใหผูเรียนไดมีโอกาสพูดแสดงความรูสึกของตนเองวา ในสถานการณที่
เผชิญอยูนั้นควรพูดอะไร พูดอยางไรจึงจะตรงกับจุดประสงคที่ตนเองตองการจะสื่อสาร อีกทั้ง
สอนใหคํานึงถึงความสัมพันธระหวางตนเองกับผูฟ ง โดยอาศัยความรูท ไี่ ดรบั จากการเรียนทักษะการ
พูด ชวยใหเกิดความเขาใจซึ่งก็หมายความวาควรใหความรูผูเรียนกอนที่จะใหทํากิจกรรมที่มีการ
ปฏิสัมพันธ นั่นคือการนําแนวคิดการสอนแบบตรง (Direct method) คือการสอนที่ใหผูเรียนไดรับ
การฝกใหเชื่อมโยงคําและวลี เขากับความหมาย โดยใชของจริงหรือการกระทําเปนสื่อเสนอความ
หมาย โดยใชภาษาที่ตองการเรียนเปนสื่อในการสอนมาผสมผสานกับแนวคิดการสอนแบบออม
(Indirect method) เปนการสอนโดยการจัดกิจกรรมสนทนาแบบมีปฏิสัมพันธ เพื่อกระตุนใหผูเรียน
เรียนรูการพูดดวยตนเอง ซึ่งทําใหผูเรียนมีความสามารถในการพูด โดยมีความถูกตองของการใช
ภาษา และความคลองในการสื่อสารปฏิสัมพันธกับผูอื่น
บราวน และยูล (Brown and Yule 1983 : 27) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการสอนทักษะ
การพูดวาเปนการสอนที่ใหผูเรียนไดใชภาษาเปาหมายซึ่งในที่นี้คือภาษาอังกฤษ โดยใหฝกใชภาษา
อังกฤษตามหนาที่ตางๆอันเปนหนาที่ของภาษาพื้นฐานที่มีอยูในชีวิตประจําวันเชนการกลาวทักทาย
การกลาวขอบคุณ การขอโทษซึ่งแตละหนาที่ของภาษาจะมีรูปแบบหรือสํานวนในการใชภาษา
ตาง ๆ กันไป
นอกจากนี้ลินท (Lynch 1996 : 121) กลาววาครูควรสอนใหเด็กมีการพูดแบบ
ปฏิสมั พันธ ทีม่ ตี อ บทบาทในการพูดของผูเ รียน เพือ่ ใหผเู รียนไดมโี อกาสใชความคิดริเริม่ ไดอยางมี
ขอบเขตที่กวางขึ้น สิ่งสําคัญคือผูเรียนควรมีโอกาสไดฝกแสดงความคิดเห็นจากการที่ไดฝก
กลวิธีตาง ๆ ที่ผูเรียนจําเปนตองใชในการแกปญหาในการสื่อสารในชีวิตจริง เพื่อใหผูเรียนได
ประสบการณในการวิเคราะหและไดรบั ขอมูลยอนกลับในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ วา อะไรควรปรับปรุงแกไขใน
การพูดสถานการณนนั้ ๆ
สรุปไดวา การสอนทักษะการพูดนั้น ควรเนนกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีการปฏิสัมพันธ
ซึ่งมีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ สามารถสื่อสารไดในสถานการณจริง
ขั้นตอนการสอนพูดเพื่อการสื่อสาร
มีผูรูไดเสนอแนะขั้นตอนการสอนพูดเพื่อการสื่อสารไวดังนี้
สกอตต (Scott 1981 : 70) ไดเสนอขั้นตอนการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารดังนี้
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1. ขั้นบอกวัตถุประสงค ผูสอนควรบอกใหผูเรียนไดรูถึงสิ่งที่จะเรียน
2. ขั้นเสนอเนื้อหา การเสนอเนื้อหาควรจะอยูในรูปบริบท ผูสอนจะตองใหผูเรียน
สังเกตลักษณะของภาษา ความหมายของขอความทีจ่ ะพูด ซึง่ จะตองขึน้ อยูก บั ปริบท เชนผูพ ดู เปนใคร
ตองการจะสื่อสารอะไรกับคูสนทนา ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร สิ่งที่พูด สถานที่พูดและ
เนื้อหาที่พูดมีอะไรบาง
3. ขั้นการฝก และการถายโอน การฝกจะกระทําทันทีหลังจากเสนอเนื้อหาอาจจะฝก
พรอม ๆ กันทั้งชั้น หรือเปนคู ผูสอนควรใหผูฟงไดฟงสํานวนภาษาหลาย ๆ แบบและเปนสํานวน
ภาษาที่ เ จ า ของภาษาใช จ ริ ง และควรส ง เสริ ม ผู เ รี ย นให ไ ด ใ ช ภ าษาอย า งอิ ส ระใกล เ คี ย งกั บ
สถานการณที่เปนจริง
เบิรน (Byrne 1986 : 9) เสนอขั้นตอนการพูดไว 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอ (The Presentation Stage) เปนขั้นที่ครูสอนเนื้อหาใหมเพื่อให
นักเรียนเขาใจจําได และนําไปใชในการฝกขั้นตอไปครูผูสอนจะมีบทบาทมากในฐานะ “ผูให
ความรู” อยางไรก็ตามครูควรใชเวลาในขั้นนี้ใหนอยแตมีประสิทธิภาพ เนื้อหาที่นําเสนอควรเปน
บทสนทนาเปนหลัก หรืออาจจะเปนบทเขียนรอยแกว ( Prose Passage ) ก็ได ซึ่งแนวในการจัด
กิจกรรม ในขั้นนี้มี 2 ทาง คือ
1. กิจกรรมที่มีโครงสรางที่แนนอน (Structured Activities) หมายถึงกิจกรรมที่ไดมี
การวางแผนไวอยางดีเปนการสอนโครงสรางไวยากรณที่นักเรียนจะตองพบในเนื้อเรื่อง เชน สอน
การใช “can“ โดยมีรูปภาพ หรือทาทางเปนสื่อในการสอน หลังจากนั้นจึงใหพูดเกี่ยวกับตนเอง
โดยใช “can” วิธีนี้ถูกตําหนิวาไมเปนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร แตมีขอดีคือเมื่อตองการความ
รวดเร็วและอธิบายจุดที่คลุมเครือในเนื้อเรื่อง
2. กิจกรรมที่มีโครงสรางไมแนนอน (Unstructured Activities) หมายถึงกิจกรรมที่
ไมไดมีการวางแผนในการทํากิจกรรมไวตายตัว กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับนักเรียนระดับสูงกวาขั้น
ตน (Post - Elementary Level) เพราะนักเรียนรูภาษามากพอที่จะใชในการติดตอสื่อสาร กิจกรรม
นี้ชวยพัฒนาความสามารถในการใชภาษาในการสือ่ สาร เชน การใหนกั เรียนเดาเรือ่ งหรือบอกความรู
เดิมที่ เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
ขั้นที่ 2 ขั้นฝกปฏิบัติ (The Practice Stage) เปนขั้นที่เปดโอกาสใหนักเรียนฝกพูด
โดยใชความรูที่ไดจากขั้นนําสนอ (The Presentation Stage) ใหถูกตอง นักเรียนมีบทบาทมากกวา
ครูซึ่งทําหนาที่เปนเพียง ผูควบคุม (Conductor) ใหการฝกนั้นถูกตอง สื่อที่จะนํามาใชในการฝกมี
2 ประเภทคือ
1. แบบฝก (Drills)
2. เนื้อเรื่อง (Texts)
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ขั้นที่ 3 ขั้นผลิตภาษา (The Production Stage) ขั้นนี้ครูปลอยใหนักเรียนใชภาษาที่รับรู
และฝกในขั้นที่ 2 มาอยางเต็มที่ตามที่นักเรียนตองการ ไมใชตามแนวที่ครูกําหนด ครูจึงมีบทบาท
นอยที่สุด และทําหนาที่เปน”ผูจัดการ” (Manager) ใหการเรียนการสอนดําเนินตอไปได เนนให
นักเรียนไดใชภาษาอยางคลองแคลวมากกวาเพื่อความถูกตองทางไวยากรณ เปนการเตรียมให
นักเรียนพรอมที่จะใชภาษาไดจริงนอกหองเรียน กิจกรรมที่ใชอาจเปนงานคู หรืองานกลุมก็ได
จากทฤษฎีดงั กลาวขางตนสรุป ขัน้ ตอนการสอนพูดเพือ่ การสือ่ สาร คือ ขัน้ บอกวัตถุประสงค
ขั้นนําเสนอ ขั้นฝก และขั้นผลิตภาษาหรือการถายโอน ซึ่งจะทําการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร
นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร
ในการเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษนั้น กิจกรรมถือวาเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนในการสื่อสารยังชวยใหการเรียนภาษาเปนไปอยางธรรมชาติ เพราะผูเรียน
จะเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา เพราะเปนการทํากิจกรรมเพื่อการสื่อสาร ทําใหผูเรียนรูวาภาษา
นั้นสามารถนํามาไปใชจริงได ไดมีผูรูไดเสนอแนะกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารไวดังนี้
ลิตเติลวูด (Littlewood 1990 : 22 - 64) ไดใหรูปแบบของกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
ซึ่งแบงออกเปน กิจกรรมเพื่อการสื่อสารตามหนาที่ทางภาษา และกิจกรรมเพื่อการปฏิสัมพันธ
ในสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมเพื่อการสื่อสารตามหนาที่ทางภาษา แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลในวงจํากัด ( Sharing Information with
Restricted Cooperation ) ไดแก
1.1.1 กิจกรรมการเลือกรูปภาพ (Identifying Pictures) จากชุดรูปภาพ
ที่กําหนดให กิจกรรมนี้แบงผูเรียนเปน A และ B จะมีชุดรูปภาพแต B จะมีเพียง 1 รูปภาพ ซึ่ง
A จะตองคนหาวาภาพที่ B ถือนั้นเปนภาพใด
1.1.2 กิจกรรมการจับคู (Discovering Identical Pairs) กิจกรรมนีเ้ ปนกิจกรรม
กลุม แตละกลุมมีสมาชิก 5 คน สมาชิกคน 4 คน ในกลุมจะไดรับภาพคนละ 1 ใบ ยกเวนสมาชิก
คนที่ 5 จะมีภาพที่เหมือนกับสมาชิกคนหนึ่งใน 4 คน สมาชิกคนที่ 5 จะตองพยายาม ถามเพื่อน
คนอื่น จนกระทั่งทราบวาใครมีภาพที่เหมือนกับภาพของตนทุกประการ
1.1.3 กิจกรรมการหาลําดับที่และตําแหนงที่ตั้ง (Discovering Sequences
or Locations) กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมคู A จะมีรูปภาพที่จัดลําดับไวแลวอยางถูกตอง สวน B
มีรูปภาพชุดเดียวกันแตไมไดลําดับไว B จะตองถาม A เพื่อให A บอกตําแหนงที่ตั้ง จนกระทั่ง
สามารถจัดลําดับภาพไดถูกตองใหเหมือนภาพของ A
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1.1.4 กิ จ กรรมการหาข อ มู ล ที่ ข าดหายไป (Discovering Missing
Information) กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมคู นักเรียน 2 คน ไดรับตารางขอมูลที่ยังไมสมบูรณคนละ
1 ชุด ตางฝายตางถามตอบกันเพื่อหาขอมูลที่ขาดหายไป และเขียนเติมใหครบลงในตารางของตน
1.1.5 กิจกรรมการคนหาความลับ (Discovering Secrets) กิจกรรมนี้จัดได
หลายแบบ เชน เกม 20 คําถาม หรือการทายอาชีพ ซึ่งนักเรียนคนหนึ่งมีขอมูลที่ถือวาเปนความลับ
และนักเรียนคนอื่น ๆ ในชั้นเรียนหรือในกลุมพยายามถามคําถามเพื่อคนหาความลับ
1.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลในวงกวาง (Sharing Information with
Unrestricted Cooperation) ไดแก
1.2.1 กิจกรรมการสื่อสารเกี่ยวกับรูปแบบหรือรูปภาพ (Communicating
Patterns and Picture) กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมคู A ไดรับวัสดุแลวนํามาวางใหเปนรูปแบบอยางใด
อยางหนึง่ B ไดรบั วัสดุอกี ชุดหนึง่ ซึง่ เหมือนกับของ A จากนัน้ A และ B จะตองสือ่ สารกัน ใหเขาใจ
จนกระทั่ง B สามารถจัดวางวัสดุเหลานั้นไดในรูปแบบเดียวกันกับ A
1.2.2 กิจกรรมการสื่อสารเกี่ยวกับแบบจําลอง (Communicating Models)
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมคูหรือกลุมก็ได A สรางแบบจําลองของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน ใชของเลน Lego
สวน B มีชิ้นสวนของแบบจําลองนั้นเชนเดียวกับ B ตองพยายามใชชิ้นสวนนั้นมาสรางเปนแบบ
จําลองใหเหมือนของ A โดยพยายามทําตามคําแนะนําของ A
1.2.3 กิจกรรมการคนควาหาความแตกตาง (Discovering Differences)
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมคู A และ B จะไดรับรูปภาพคนละ 1 รูป ซึ่งรูปของแตละคนจะมีความ
แตกตางกันเพียงเล็กนอย ทั้ง A และ B จะตองสนทนากันเพื่อหาจํานวนของความแตกตางในภาพ
และบอกวาแตกตางกันอยางไร
1.2.4 กิจกรรมการไปตามทิศทางที่บอก (Following Directions) กิจกรรม
นี้เปนกิจกรรมคู A ไดรับแผนที่ซึ่งมีตําแหนงที่ตั้งอาคารสถานที่ สวน B มีแผนที่ซึ่งไมไดระบุ
อะไรไว A จะตองสื่อสารกับ B เพื่อบอกทางให B ไปยังตําแหนงที่ตั้งของอาคารสถานที่นั้นได
1.3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลและหาขอสรุปจากขอมูล ( Sharing and
Processing Information ) ไดแก
1.3.1 กิจกรรมการลําดับเรื่องราว ( Reconstructing Story Sequence)
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมกลุม สมาชิกแตละคนในกลุมจะมีรูปภาพคนละ 1 รูป และสมาชิกแตละคน
จะตองผลัดกันเลาเรื่องตามรูปภาพของตน โดยปราศจากการดูรูปภาพของผูอื่น หลังจากนั้น
สมาชิกทุกคนตองชวยกันเรียงลําดับเรื่องราวที่ไดฟงใหถูกตอง
1.3.2 กิจกรรมการรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปใชในการแกปญหา (Pooling
Information to Solve a Problem) กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมคู A มีขอมูลบางสวนซึ่งอาจเปนขอมูล
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ของตารางกําหนดเวลาของขบวนรถไฟสายตางๆ ที่เดินทางจากสถานที่ X ไปยังสถานที่ Y และ B
จะมีขอมูลของตารางรถไฟที่กําหนดเวลาจาก Y ไป Z ทั้ง A และ B ตองสนทนากันเพื่อหาทาง
แกปญหาใดปญหาหนึ่งที่เกี่ยวกับการเดินทางระหวาง 2 สถานีนี้ เชน หาสายรถไฟที่เดินทางจาก X
ไป Z โดยใชเวลานอยที่สุด
1.4 กิจกรรมการหาขอสรุปจากขอมูล (Processing Information) ไดแกกิจกรรม
การแกปญหา ( Problem Solving ) เชน ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรางแผนการเดินทางใน
ลอนดอนเปนเวลา 1 วัน โดยคํานึงถึงความสนใจของสมาชิกทุกคนในกลุม หรือสนทนาและแลก
เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการซื้อของขวัญใหกับเพื่อนในชั้นเรียน โดยคํานึงถึงความชอบและจํานวน
เงินที่สมาชิกในกลุมมี กิจกรรมประเภทนี้จัดเปนกิจกรรมปฏิสัมพันธที่ผูเรียนทุกคนจะไดรับขอมูล
ที่เหมือนกัน จึงไมจําเปนตองแลกเปลี่ยนขอมูลกันดังเชนกิจกรรมที่ผานมา แตผูเรียนจะตองรวม
กันอภิปรายและประเมินเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับ เพื่อนํามาใชในการตัดสินใจหรือหาทางแกไข
ปญหา
2. กิจกรรมเพื่อการปฏิสัมพันธในสังคม (Social Interaction Activities) กิจกรรม
ประเภทนี้มีจุดประสงค เพื่อใหผูเรียนไดฝกภาษาตามหนาที่ทางภาษาเชนเดียวกับกิจกรรมประเภท
ที่ 1 แตกิจกรรมนี้ยังใหความสําคัญกับการใชภาษาใหถูกตอง และเหมาะสมกับสถานการณและ
ปริบทของการใชภาษาในการจัดกิจกรรมประเภทนี้ ครูสามารถกระทําไดดังนี้
2.1 การใชหองเรียนเปนปริบททางสังคมมีแนวทางในการจัดดังนี้
2.1.1 ครูควรใชภาษาตางประเทศในการจัดการในชั้นเรียน
2.1.2 ครูควรใชภาษาตางประเทศเปนสื่อกลางในการสอน
2.1.3 ครูควรจัดบทเรียนการสนทนาหรืออภิปรายความคิดเห็นเปนภาษา
ตางประเทศ
2.1.4 ครูควรจัดใหผูเรียนไดฝกพูดบทสนทนาหรือแสดงบทบาทสมมติ
โดยหัวขอเรื่องควรเปนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณตาง ๆ ในโรงเรียน
2.2
การใชสถานการณจําลอง (Stimulation) การแสดงบทบาทสมมติ (Role
Play) สามารถใหผูเรียนทํากิจกรรมดังตอไปนี้
2.2.1 การแสดงบทบาทสมมติ ต ามตั ว ชี้ แ นะที่ เ ป น บทสนทนา(Role
Playing Controlled through Cues Dialogues) การแสดงบทบาทสมมติประเภทนี้ผูเรียนจะผลัด
เปลี่ยนกันพูดตามตัวชี้แนะที่เปนบทสนทนาตามบัตรที่ที่กําหนดบทบาทที่ตนไดรับ
2.2.2 การแสดงบทบาทสมมติตามตัวชี้แนะที่เปนขอมูล (Role Playing
Controlled through Cues and Information) การแสดงบทบาทสมมติประเภทนี้ผูเรียนจะไดรับ
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บัตร ที่กําหนดบทบาท โดยในบัตรนั้นจะกําหนดจุดมุงหมาย และตัวชี้แนะที่เปนขอมูลสั้น ๆ ในสิ่ง
ที่ตองพูด เชน ตารางขอมูลตาง ๆ จากนั้นผูเรียนจะแสดงบทบาทสมมติตามบัตรบทบาทนั้น ๆ
2.2.3 การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ และเปาหมายที่กําหนด
(Role Playing Controlled through Situation and Goals) การแสดงบทบาทสมมติประเภทนี้นั้น
ผูเรียนจะไดรับบัตรที่กําหนดบทบาท โดยในบัตรนั้นจะเปนสถานการณและเปาหมายในการ
สนทนา ซึ่งกําหนดอยางกวาง ๆ ผูเรียนมีโอกาสที่จะใชภาษาในการปฏิสัมพันธไดมากขึ้น
2.2.4 การแสดงบทบาทสมมติ ในรูปของการโตวาที หรือการอภิปราย
(Role Playing in the Form of Debate or Discussion) การแสดงบทบาทสมมติประเภทนี้นั้น
ผูเรียนจะไดรับบัตรที่กําหนดบทบาท โดยในบัตรนั้นจะเปนสถานการณที่ผูเรียนจะตองโตวาทีหรือ
อภิปรายและกําหนดขอมูลที่จําเปนตอการอภิปราย ผูเรียนจะตองตัดสินใจหรือหาขอสรุปโดยการ
ลงคะแนนเสียง
2.2.5 สถานการณจําลอง (Simulation)เปนกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใชสถานการณที่จําลองขึ้นใหเหมือน หรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด และเปนการจัด
กิจกรรมที่ผูเรียนมิใชแสดงตามบทบาทที่กําหนดเทานั้น แตผูเรียนตองใชประสบการณของตนเอง
มีการตัดสินใจและแกปญหาตามสถานการณตางๆ
2.2.6 การแสดงสด (Improvisation) เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนแสดงละคร
จากเรื่องที่ไมมีการเขียนบทละคร โดยที่ครูสรางสถานการณที่เปนตัวกระตุนใหแปลความ และ
แสดงความตองการของผูเรียนแตละคน อยางไรก็ตามครูผูสอนอาจกําหนดบุคลิกภาพ และลักษณะ
ของผูเรียนแตละคน แตไมมีเปาหมายในการสื่อสารที่แนนอน
ฮารเมอร (Harmer 1992 : 92 - 152) ไดเสนอแนะกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร ดังนี้
1. การเจรจาหาขอตกลง (Reaching a Consensus) กิจกรรมประเภทนี้จะใหผูเรียน
มีการอภิปราย และหาขอตกลงรวมกันในกลุม กิจกรรมนี้ชวยใหผูเรียนไดใชภาษาอยางอิสระและ
โดยทันทีไมมีการวางแผนลวงหนา ตัวอยางกิจกรรมประเภทนี้ไดแก การอภิปรายเพื่อเลือกวัตถุ
10 ชิ้น เพื่อใชในการเดินทาง การโตเถียงเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรม เปนตน
2.
การถายทอดคําแนะนําตอ (Relaying Instruction) กิจกรรมประเภทนี้ผูเรียน
จะตองใหคาํ แนะนําในการทํากิจกรรมซึง่ กันและกัน และความสําเร็จของงานจึงขึน้ อยูก บั ความเขาใจ
คําแนะนํา ตัวอยาง เชน ผูเรียนที่เรียนการเตนรํา หรือสรางแบบจําลอง เชน Lego จะตองไปสอน
เพื่อนคนอื่น โดยไมดูคําแนะนําที่เปนตนฉบับ
3. เกมเพื่อการสื่อสาร (Communicative Game) กิจกรรมประเภทนี้ใชหลักการ
เดียวกับกิจกรรมการเติมขอมูลที่ขาดหาย ตัวอยางของกิจกรรมประเภทนี้ไดแก
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3.1 การหาความแตกตาง (Find the Differences) กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมคู
โดยที่ A และ B จะไดรูปภาพคนละ 1 รูป ที่คลายกัน แตจะแตกตางกันในบางสวน และทั้ง A
และ B จะตองอภิปรายเพื่อหาความแตกตางของภาพนั้น แตไมดูภาพของกันและกัน
3.2 การบรรยายและจัดเรียงลําดับภาพ (Describe and Arrange) กิจกรรมนี้เปน
กิจกรรมคู โดยที A จะไดรับรูปภาพที่เรียงลําดับไวอยางถูกตอง แตA ตองไมให B เห็นภาพ
ในขณะที่ B จะไดรับภาพที่เรียงลําดับไมถูกตอง จากนั้น B จะตองจัดเรียงรูปภาพใหถูกตองตาม
คําสั่งของ A
3.3 การเรียงลําดับภาพใหม (Story Reconstruction) กิจกรรมนี้จัดเปนกิจกรรม
กลุมโดยที่ครูจะแบงผูเรียนออกเปนกลุม และแตละกลุมจะไดรับรูปภาพ 1 รูป ซึ่งไมเหมือนกัน
เพื่อทําการศึกษา จากนั้นครูจะนํารูปภาพคืน และครูจะใหผูเรียนจัดกลุมใหม โดยที่แตละกลุม
จะประกอบดวยสมาชิกที่มาจากกลุมอื่น จากนั้นผูเรียนในแตละกลุมในกลุมใหมจะตองพยายาม
เรียงลําดับเรื่องราวจากการที่สมาชิกแตละคนพูดบรรยายภาพที่ตนเองเห็น หลังจากนั้นครูจะให
แตละกลุมชวยกันเลาเนื้อเรื่องของตนเอง
4. การแกปญหา (Problem Solving) กิจกรรมนี้ชวยกระตุนใหผูเรียนพูดเพื่อหาทาง
แกปญหาในงานที่กําหนด โดยที่ผูเรียนแตละกลุมจะไดรับสถานการณที่เปนปญหา ตัวอยางเชน
ใหผูเรียนสมมติวา ไดรอดชีวิตจากเครื่องบินที่ตกกลางทะเลทราย และใหแตละกลุมตัดสินใจ หา
ทางแกปญหาเพื่อการอยูรอด โดยใหเลือกอุปกรณที่จะนําออกจากเครื่องบิน และอภิปรายถึงความ
จําเปนที่จะใชในทะเลทราย
5. การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบุคคล (Interpersonal Exchange) ครูอาจใหผูเรียน
ทํากิจกรรมนี้เปนคูหรือกลุมก็ได และใหแลกเปลี่ยนกันถามขอมูลสวนบุคคล เชน ถามเกี่ยวกับ
ครอบครัว ความสนใจ กีฬา เปนตน ตัวอยางของกิจกรรมนี้ ไดแก กิจกรรมที่ตองการ การแลก
เปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันเชน กิจกรรม Ice Breaker.
6. สถานการณจําลอง (Simulation) กิจกรรมนี้มีจุดประสงคเพื่อใหสรางสถานการณ
จริงใหเกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยที่ผูเรียนจะตองคิดวาตนเองเปนตัวละครที่กําหนดในสถานการณ
จําลอง ไมใชเปนผูเรียนภาษา และผูเรียนจะตองไดรับขอมูลเพื่อใชในการแสดงในสถานการณ
จําลอง
พอลสตัน บรูเดอร (Paulston Bruder 1976 : 60 - 67) ไดเสนอกิจกรรมภาษาเพื่อการ
สื่อสารไว 4 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธในสังคม (Social Formulas and Dialogues) คือ
การจัดกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาตามหนาที่ เพื่อสรางความสัมพันธในสังคม เชน
การทักทาย การแนะนําตัว การกลาวชมเชย เปนตน ผูสอนจะตองสอนใหผูเรียนรูจักการวางตัว
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ใหเหมาะสมดวย ในการสอนผูสอนจะตองนําเสนอภาษาใหม อธิบายความหมาย ทําเนียบภาษา
สถานการณ ตลอดจนการเลือกใชภาษาใหเหมาะสม กิจกรรมบทบาทสมมติดูจะเปนกิจกรรม
ที่เหมาะสมที่สุด
2. ภาระงานชุมชนสัมพันธ (Community Oriented Tasks) ภาระงานนี้เปนกิจกรรม
ที่บังคับใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเจาของภาษานอกหองเรียน โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนเผชิญ
กับสถานการณจริงและเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการ เชน การใหผูเรียนไปธนาคารเพื่อขอขอมูล
เกี่ยวกับบัญชีประเภทตางๆ การบริการตาง ๆ ของธนาคาร เปนตน
3. กิจกรรมการแกปญหา (Problem Solving Activities) เปนกิจกรรมที่ผูสอน
กําหนดปญหาและวิธีการตางๆในการแกปญหาได กิจกรรมประเภทนี้มักเปนกิจกรรมกลุม สมาชิก
ในกลุมจะตองชวยกันเลือกวิธีแกปญหา ดังนั้นผูเรียนจะตองปรึกษาหารือกัน ในการปฏิบัติกิจกรรม
นี้ ผูเรียนจะชวยกันสอน และแกไขการใชภาษาของกันและกัน
4. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เปนกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนไดแสดง
พฤติกรรมตามบทบาทที่ตนไดรับกิจกรรมนี้อาจจะตองมีการควบคุมบางหรือไมตองมีเลยก็ได ทั้ง
นี้ขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียน กิจกรรมนี้มีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวนคือ 1) สถานการณ
(Simulation) 2) บทบาท (Role) และ 3) สํานวนหรือคําพูดที่ใช (Useful Expressions) สวน
ความรูเดิมก็มีความสําคัญในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ดวย เพราะการแสดงบทบาทสมมติจะไมประสบ
ผลสําเร็จและเกิดประโยชน ถาผูเรียนไมมีความรู ประสบการณ หรือขอมูลเกี่ยวกับบทบาทที่ไดรับ
ซาวิยอง (Savignon 1997 : 85) ไดเสนอแนะกิจกรรมและวิธีการที่มีประโยชน ตอ
การเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารไวหลายประการคือการใหแสดงบทบาทสมมติ
1. การใหหัวขออภิปราย และการเลนเกมตาง ๆ ในตอนแรก ๆ ของการทํากิจกรรม
เหลานี้ นักเรียนอาจจะอายซึ่งครูชวยไดโดยไมตําหนิ หรือวิจารณความพยายามของนักเรียน
ชวยใหเกิดความเปนกันเอง ครูตองไมสนใจไวยากรณหรือประโยคที่สมบูรณมากนัก ถาครูฟง
นั ก เรี ยนไมเ ข าใจใหถามนักเรียนคนอื่นใหอธิบาย หรือครูอาจทําเปนเขาใจเพื่อชวยใหผูเรียน
เกิดความมั่นใจ ครูตองใหความชวยเหลืออยางจริงใจ ไมทํารายความรูสึกของผูเรียน เมื่อนักเรียน
อยากพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไมไดเรียน ครูควรสงเสริมใหกําลังใจใหนักเรียนถามเกี่ยวกับคําที่เขา
ตองการใช เพราะการเรียนคําใหมที่ไดผลดีที่สุดคือ ครูอาจจะสอนวิธีใชคําพูดเพื่อประวิงเวลา
ในการคิด เชน What do you call it ? หรือ Could you please repeat ? เปนตน นอกจากนี้
อาจจะฝกนักเรียนใหใชทาทางประกอบ เพราะทําใหเขาใจไดงายขึ้น เชน การโบกมือ ทําสัญญาณ
ตาง ๆ ซึ่งนักเรียนจะเรียนอยางสนุกสนาน
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2. การใหโอกาสนักเรียนไดพบปะผูที่ใชภาษานั้น ๆ และใหนักเรียนที่มีความรู
ทางภาษาอยูในระดับที่แตกตางกันมารวมกันทํากิจกรรม เชน เลนเกม นักเรียนที่มีความสามารถ
สูงกวาจะชวยใหเขาภูมิใจในการที่ไดอธิบายใหคนอื่นฟงในขณะเดียวกันเขาไดชวยผอนแรงครูดวย
3. การใชสื่อสารมวลชน เชน รายการวิทยุ และโทรทัศนที่ใชภาษาตางประเทศ
ที่กําลังเรียน ครูควรใชประโยชนจากสิ่งเหลานี้ ในการสอนไมควรใหนักเรียนกังวลกับขอผิดพลาด
ในการใชภาษามากจนเกินไป ควรคํานึงถึงความคลองและความไมขาดชวงในการพูดมากกวา
ครูควรใชเวลาตนชั่วโมงอยางนอย 5 นาที เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนสนใจโดยใชภาษาตาง
ประเทศ
4. การรูจักนักเรียนแตละคนใหดี นอกเหนือไปจากที่ครูรูจักในหองเรียน ครูตองรูวา
นักเรียนสนใจอะไรบาง อาจจะเปนเรื่องดนตรี หรือสิ่งอื่นๆ ที่เขาถนัดเพื่อการจัดกิจกรรม จะไดมี
ความหมายตอนักเรียนทุกคน
แครรอล (Carrol 1964 : 53) ไดเสนอแนะกิจกรรมที่จะนําไปสูความสามารถในการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ดังนี้
1. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเขาสังคม เชน การเขารวมสนทนาในขณะรับประทาน
อาหาร หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป
2. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสถานที่ที่นาสนใจ เชน การถามทิศทาง และที่ตั้งของ
สถานที่ หรือการจอง และการซื้อบัตรผานประตูสําหรับเขาชมสถานที่ตาง ๆ
3. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเดินทาง เชน การอานแผนที่หรือแผนภูมิ หรือการ
ติดตอเพื่อเขาพักในโรงแรม
4. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรักษาเยียวยา เชน การนัดแพทยเพื่อรับการรักษา
หรือซักถามเมื่อไมเขาใจคําแนะนําในการรักษาเยียวยา
5. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชน เชน การอานตารางและฟงประกาศของวิทยุ
และโทรทัศน หรือการติดตามรายการภาพยนตร และละครทางโทรทัศน
6. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาตามความสนใจ เชน การเขารวมในบทเรียน
ภาษาตางประเทศ หรือการอภิปรายถึงประสบการณและความสนใจเกี่ยวกับอาชีพของตน
จากทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร จะเห็นไดวาในการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารนั้น มีกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารจริง ๆ ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และเนนการสอนดวยการเรียบเรียงความคิดใน
การใชัภาษาอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนมีโอกาส
ปฏิบัติจริง และใชสถานการณใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด เพื่อมุงเนนใหนักเรียนไดมี
โอกาสใชทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารจริง ๆ รวมทั้งยังเปนการสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนใน
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การใชภาษา ทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว ครูผูสอนควรมีเทคนิค
วิธีในการนํากิจกรรมมาใชในหองเรียน ซึ่งครูควรคํานึงถึงลักษณะของกิจกรรมเพื่อการสื่อสารดวย
เพราะกิจกรรมนั้นเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น
การจัดกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร
การจัดกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารนั้นเปนสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งในการเรียนภาษา
เพราะทําใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปดวยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ไดมีผูรูเสนอ
แนะการจัดกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารไวดังนี้
สคริเวนเนอร (Scrivener 1994 : 29 - 30) ไดเสนอแนะหลักการจัดกิจกรรมการพูด เพื่อ
การสื่อสารดังนี้
1. ผูสอนควรทําความคุนเคยกับกิจกรรม และสื่อที่ใชในกิจกรรม โดยทดลองการใช
กิจกรรมนั้นกอนและคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ มีขั้นตอนในการทํากิจกรรมกี่ขั้นตอน ใชเวลาในการทํา
กิจกรรมเทาใด ผูสอนควรมีบทบาทอะไร ความผิดพลาดอะไรที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งคํานึงถึง
คําสั่งใดบางที่ใชในการทํากิจกรรม
2. ควรใหผเู รียนไดมกี ารเตรียมตัวในการทํากิจกรรมโดยมีการนําเขาสูต วั กิจกรรม (leadin) ซึ่งจะชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน โดยอาจใชคําถาม หรือรูปภาพ หลังจากนั้น ผูสอน
อาจใชการกําหนดสถานการณ เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
ซึ่ง ฮาเมอร (Harmer 1983 : 52 - 53 ) ไดเสนอรูปแบบของสถานการณใหผูเรียนไดใชภาษาออก
เปน 3 ประเภทดังนี้
2.1 สถานการณในหองเรียน ผูสอนอาจจะใชสิ่งที่มีอยูรอบ ๆ ตัวนักเรียน หรือ
แมแตเรื่องที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียนเอง
2.2 สถานการณที่สรางขึ้นมาผูสอนสรางสถานการณขึ้นมาเพื่อใหผูเรียนไดใช
ภาษาเชนสถานการณในการกลาวคําขอโทษเชื้อเชิญหรือแนะนํา เปนตน ซึ่งแบงออกเปน 2 แบบ
คือ แบบที่ 1 สถานการณที่ผูสอนสรางขึ้น และแบบที่ 2 สถานการณที่ผูสอนเลียนแบบชีวิตจริง
2.3 สถานการณที่ใชเอกสารจริงหรือเหมือนจริงเชนใชตาราง แผนภูมิหรือกราฟ
ตาง ๆ
3. การจัดกิจกรรม (Setting up activity) เปนขั้นตอนที่จัดใหนักเรียนทํากิจกรรม ซึ่ง
ประกอบไปดวย
3.1 การจัดที่นั่งในการทํากิจกรรมพูด
เบิรน (Byrne 1987 :53 -54)ไดเสนอแนะการนั่งทํางานเปนคูในกิจกรรมการ
พูดคือ
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3.1.1 กําหนดคูตายตัว (Fixed pairs)ผูเรียนจะทํากิจกรรมคูของตนเองคน
เดิม จนกระทั่งกิจกรรมสําเร็จ
3.1.2
คูไมกําหนดตายตัว (Flexible pairs) ผูเรียนจะสลับผลัดเปลี่ยนคู
ไปเรื่อย ๆ จนกวาจะทํากิจกรรมนั้นสําเร็จ ซึ่งการจับคูแบบนี้มักเปนกิจกรรมที่ตองการใหนักเรียน
มีการเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ หอง การจับคูแ บบนีจ้ ะเปนปญหามากสําหรับหองเรียนทีม่ นี กั เรียน เปน
จํานวนมาก
3.2 การใหคําสั่งในการทํากิจกรรม
สคริเวนเนอร (Scrivener 1994 :98 ) ไดแนะนําการใหคําสั่งในกิจกรรมการ
พูดดังนี้
3.2.1 ผูสอนควรทดลองการใชคําสั่งนั้นกอน หรืออาจลองพูดใสในเทป
แลวฟงดูวา คําสั่งนั้นชัดเจนหรือไม
3.2.2 ควรมีการเตรียมการใชคาํ สั่งกอน โดยใชภาษาที่ชัดเจน งาย และ
กระฉับ มีการเรียงลําดับคําสั่งวาอันไหนควรใชกอนหรือหลัง
3.2.3 แยกคําสั่งจากการเลาเรื่องหรือการพูดคุยกับผูเรียนใหชัดเจน สบตา
กับผูเรียน (eye - contact) ใหมากเทาที่เปนไปได และตองแนใจวาผูเรียนกําลังฟงอยู กอนที่ผูสอน
จะใหคําสั่ง
3.2.4 ควรมีการสาธิตหรือใชสัญลักษณชวยในการใหคําสั่ง มากกวาการให
คําอธิบายที่ยาว
3.2.5 ควรมีการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนวา ผูเรียนทราบไหมวา
กําลังจะทําอะไร
4. การดําเนินกิจกรรม (Run the activity) ถาผูสอนมีการเตรียมสื่อการสอนและ
คําสั่งทีชัดเจนแลว การดําเนินกิจกรรมจะเปนไปดวยดี ใหผูเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมโดยไมมีการ
แทรกแซงจากผูสอน ผูสอนจะเปนผูคอยสังเกตการณ และคอยชวยเหลือผูเรียนเมื่อจําเปนเทานั้น
5. การจบการทํากิจกรรม (Close the activity) ไมควรจบกิจกรรมในขณะที่ผูเรียน
ทํากิจกรรมยังไมสมบูรณ ถาเปนกิจกรรมกลุม ใหผูเรียนกลับมานั่งที่ตามปกติกอนและผูสอน
ทําการตัดสินหรือสรุปกิจกรรมนั้น ๆ ควรมีการเตือนโดยการบอกเวลาที่เหลือในการทํากิจกรรม
6. หลังการจัดกิจกรรม(Post activity) ควรมีการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เชน
มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํากิจกรรม การตรวจคําตอบ พูดคุยเกี่ยวกับปญหาหรือ
จุดประสงคของการทํากิจกรรม ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการพูด
นอกจากนี้ ลิตเติลวูด (Littlewood 1990 : 18 - 19) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการ
ทํากิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารไวดังนี้
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กอนเริ่มทํากิจกรรม
ครูมีบทบาทเปนผูวางแผน และจัดดําเนินการเกี่ยวกับการทํา
กิจกรรมในขั้นเริ่มตนให ครูจะตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงลักษณะของกิจกรรม วิธีทํากิจกรรม
ตลอดจนใหขอมูลที่จําเปนสําหรับการทํากิจกรรมนั้น ในขั้นตอนนี้ครูอาจใชภาษาแมในการอธิบาย
ใหนักเรียนเขาใจวาจะตองทําอะไรและทําอยางไร และถาจําเปนครูอาจสาธิตการทํากิจกรรมให
นักเรียนดูเปนตัวอยางครั้งหนึ่งกอน จากนั้นจึงใหนักเรียนทํากิจกรรมเอง โดยทั่วไปการทํา
กิจกรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสารมักใหนักเรียนทํางานคู (Pair Work) หรือทํางานกลุม (Group
Work) ในการทํางานคู ครูอาจจัดคูนักเรียนไดหลายแบบ เชน ใหนักเรียนที่นั่งใกลกันทํากิจกรรม
คูกัน หรือใหนักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน เพื่อใหนักเรียนเกงชวยเหลือนักเรียนออนหรือให
นักเรียนจับคูโดยเรียงไปตามลําดับเลขที่ หรือลําดับตัวอักษรชื่อของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนทุกคน
ไดหมุนเวียนทํากิจกรรมคูกับนักเรียนคนอื่นทั้งชั้นเรียน สําหรับงานกลุมโดยทั่วไปควรมีกลุมละ
ไมเกิน7 คน มิฉะนั้นนักเรียนแตละคนในกลุมจะไมไดมีโอกาสรวมกิจกรรมอยางเต็มที่ สําหรับวิธี
การจัดกลุมก็เชนเดียวกับกิจกรรมคู คือ ครูอาจจัดกลุมคละใหมีทั้งนักเรียนเกงและนักเรียนออนอยู
ในกลุมเดียวกัน เพื่อใหนักเรียนไดฝกทํางานและชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยที่นักเรียนออนจะได
เรียนรูจากนักเรียนเกงบาง หรืออาจจะจัดกลุมนักเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาบางในบาง
ครั้ง โดยกําหนดงานใหแตละกลุมแตกตางกันไปตามระดับความสามารถ
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
ความหมายของการอาน
ทักษะการอาน เปนทักษะที่สําคัญที่สุดและเปนเครื่องมือที่สําคัญในการทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู นอกจากนั้นยังเปนเครื่องมือที่จะใหไดรับความรู หรือแนวคิดตาง ๆ ซึ่งไมสามารถ
แสดงออกมาไดทางการพูด ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการอานไวดังนี้
เจนคินสัน (Jenkinson 1962 : 41) กลาววา การอานเปนกระบวนการทางความคิดที่จะ
ใหขอมูลหรือรายละเอียดตาง ๆ การอานพัฒนามาจากรูปแบบที่ซับซอนของกระบวนการ ทาง
สมอง การอานจะเปนประโยชนในการชวยใหผูอานไดเกิดความคิด การประเมินผล จินตนาการ
การใหเหตุผล และการแกปญหาเปนสิ่งที่เชื่อกันวา การอานเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดสวนหนึ่งในการ
พัฒนาความคิด
ริเวอร (River 1968 : 135) ใหความสําคัญของการอานวา เปนทักษะทีมีบทบาทตอการ
สื่อสารมากที่สุด และยังเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษาคนควา ทําใหเกิดความคิด เพิ่มพูนความรู
และประสบการณ สามารถนํามาชวยในการแกไขปญหาและพัฒนาสังคมได
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วิดโดสัน (Widdowson 1979 : 174 ) กลาววา การอานหมายถึง การมีปฏิกิริยาโตตอบ
ระหวางผูเขียนและผูอาน ซึ่งใชความคิดพิจารณาเรื่องที่อานซึ่งผูเขียน เขียนไวเพื่อการสื่อสาร
ระหวางผูอานและผูเขียน ขอความที่อานคือปฏิกิริยาโตตอบกันระหวางผูเขียนกับผูอาน
มอรริส (Morris 1994 : 14) การอาน คือ กระบวนการซึ่งผูอานรับรูขาวสาร ซึ่งถูก
เสนอไวในรูปรหัสพิเศษ ผูเขียนเปนผูสงขาว
ผูอานจึงเปนผูแปรรหัสเหลานั้น ความรูและ
ประสบการณเดิมของตน อันกอใหเกิดการนําไปสูเปาหมายหลักของการอานที่วา ผูอานตอง
คิดเปนและเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน
เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531:84) กลาวถึงความสําคัญของการอานวาเปนกุญแจสําคัญ
ที่ชวยในการรับรูเกี่ยวกับขอมูลตางๆและเปนประโยชนในการศึกษาหาความรูไดอยาง กวางขวาง
ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูอาน
กรมวิชาการ (2539 : 11) การอานเปนกระบวนการทางสติปญญาที่ผูอานรับรูตัวอักษร
หรือสัญลักษณ ตลอดจนคนหาความหมาย ความเขาใจแลวแปลความหมายในสิ่งที่ผูรับรูมานั้น
เป น ความคิ ด ซึ่ ง ต อ งอาศั ย ประสบการณ เ ดิ ม และจิ น ตนาการของผู อ า นเองมาช ว ยพิ จ ารณา
ความหมายของสิ่งที่อานนั้น จนเกิดเปนความเขาใจในที่สุด การอานเปนการสื่อความหมาย
ระหวางผูเขียนและผูอานโดยขอเขียนเปนสื่อกลาง หนาที่ของผูอานคือการคนควาหาความหมาย
จากขอเขียนนั้น ๆ
สรุปวา การอาน เปนกระบวนการโตตอบระหวางผูเขียนและผูอาน เปนกระบวนการ
ทางความคิด สติปญญา ที่ผูอานรับรูตัวอักษร ซึ่งตองอาศัยประสบการณเดิมและจินตนาการของ
ผูอานเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการแสวงหาความรูตางๆ ไปสูเปาหมายหลักที่วาผูอานตองคิด
เปนและเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน
ความเขาใจในการอาน
ความเขาใจในการอาน
เปนหลักสําคัญที่สุดของการอาน ในการอานสิ่งใดก็ตาม
ถาอานแลวไมเขาใจเรื่องที่อาน ก็ถือวาเปนการอานที่ไมสมบูรณ การที่ผูอานมีความเขาใจในการ
อานไดดีนั้นขึ้นอยูกับทักษะ ดังนี้ (Gray 1984 : 35 –35)
1. รูจักคํา (Perception of the Words Used) ผูอานจะอานหนังสือไดเขาใจ ก็ตอเมื่อ
มี ค วามสามารถในการอ า นตั ว อั ก ษรและเข า ใจความหมายตรงกั บ ผู เ ขี ย น เพราะการเข า ใจ
ความหมายของคํานั้น เปนทักษะเบื้องตนของการอานทุกประเภท
2. การเขาใจความคิดของผูเขียน (Comprehension of the Idea Expressed)
3. การมีปฏิกิริยาโตตอบความคิดของผูเขียน (Reaction to their Ideas) เปนการ
ประเมิ นความคิ ดของผู เ ขียนจากเรื่องที่อาน ซึ่งผลของการประเมินจะเปนการเห็นดวยหรือ
ไมเห็นดวยก็ได
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4. ทักษะในการผสมผสานความคิดใหมกับความคิดเกา จากเรื่องที่อาน (Intergration
of Ideas) ซึ่งหมายถึง การรวมความคิดที่ไดรับจากเรื่องที่อานกับประสบการณเดิมของผูอาน
กรมวิชาการ (2539 : 11) ไดกลาวถึงความเขาใจในการอานวา เปนจุดมุงหมายปลายทาง
ของการอานทุกชนิด ผูที่มีความสามารถในการอานจะตองมีความรู ความเขาใจ และสามารถจดจํา
รายละเอียดที่สําคัญได จับใจความได ลําดับความคิดเห็นทั้งที่คลายคลึงกันและขัดแยงกันได
รวมทั้งเขียนสรุปได ความสามารถในการอานของผูอานแตละคนแตกตางกัน และจะมีสูงหรือต่ํา
ขึ้นอยูกับตัวผูอานเปนสําคัญผูที่มีความสามารถในการอานสูงจะอานไดเร็ว จับใจความไดถูกตอง
รูจักวิเคราะหและประเมินคาในการอานไดดี ซึ่งตองไดรับการฝกฝน และอาศัยประสบการณ ทาง
ดานภาษาที่มีอยูเขาชวยในการคิดหาเหตุผล
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540 : 73) ไดกลาวถึงความเขาใจในการอานวา คือ ความสามารถ
ที่จะอนุมานขอสนเทศหรือความหมายอันพึงประสงคจากสิ่งที่อานมาแลวไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งความเขาใจนี้เปนเรื่องที่มีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับการศึกษาและ
ประสบการณตาง ๆ ในหลาย ๆ ดานของแตละคน และถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง
ของการอาน ถาอานแลวไมเกิดความเขาใจใด ๆ เลย ก็ถือวาเปนการเห็นเพียงแคตัวหนังสือเทานั้น
ซึ่งไมถือวาเปนการสื่อความหมายอะไรทั้งสิ้น จึงถือวาการอานเปนเรื่องของการสรางมโนภาพ
จากตัวหนังสือใหเกิดรูปธรรมขึ้นมาใหไดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได โดยมีความสามารถดังนี้
1. สามารถจดจําเรื่องราวสวนใหญที่อานมาแลวได เมื่อถึงคราวจําเปนที่ตองการ
จะใชประโยชนหรืออางอิงก็ทําไดโดยไมยาก
2. ความสามารถจับใจความสําคัญๆ สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออกจาก
ประเด็นยอยที่ไมจําเปนหรือไมสําคัญมากนักได สามารถประเมินไดวาอะไรบางที่ควรจะสนใจ
เปนพิเศษหรือตัดทิ้งไปได
3. สามารถตีความเกี่ยวกับเรื่องราวหรือขอคิดเห็นที่อานมาแลวไดวามีนัยสําคัญหรือ
ลึกซึ้งมากนอยเพียงใด
4. สามารถสรุ ป ลงความเห็นจากสิ่งที่ไดอานมาแลวไดอยางถูกตองมีเหตุผลและ
นาเชื่อถือ
5. สามารถใชวิจารณญานของตนพิจารณาไตรตรองขอสรุป หรือการอางอิงตาง ๆ
ของผูเขียนไดอยางถูกตองและเปนระบบไมสับสน
6. สามารถถายโอนหรือประสมประสานความรูที่ไดจากการอานกับประสบการณ
อื่น ๆ ไดอยางเหมาะสมตามกาละเทศะ
สรุป ความเขาใจในการอานคือความสามารถที่จะจดจํา จับใจความสําคัญและเขาใจ
สิ่งที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งตองอาศัยความรูและประสบการณเดิมของแตละคน การที่ผูอาน
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มีความเขาใจในการอานไดดีนั้น ผูอานจะตองมีความรูในเรื่อง ความหมายของคํา เขาใจความคิด
ของผูเขียน มีปฏิกริยาโตตอบความคิดของผูเขียนและทักษะในการผสมผสานความคิดใหมกับเกา
ประเภทของการอาน
สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 88 – 89)ไดแบงประเภทของการอานไว 4 ประเภท
ดังนี้
1. การอานแบบเปดผานไปอยางรวดเร็ว (Skimming) ผูเรียนตองไดรับการฝกฝนให
ตั้งคําถามไวในใจกอนเริ่มอาน คือ รูจุดประสงคของเรื่องที่อาน ผูเรียนจะตองฝกฝนใหรูจักการ
ทํานายความขางหนา และเลือกจับใจความ เปนตน
2. การอานแบบตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง (Scanning) เชน วันที่ ตัวเลข สถานที่
ผูสอนตองฝกฝนผูเรียนใหรูจักหัดอานทั้ง 2 วิธีโดยเลือกบทเรียนที่ชวยในการฝก เชน ขาวใน
หนังสือพิมพ ขาวกีฬาและโฆษณาสินคาตาง ๆ ผูเรียนจะรูจักจับใจความสําคัญโดยละเวนการอาน
โดยการแปลคําตอคํา
3. การอานเพื่อหารายละเอียด (Through Reading หรือ Receptive Reading) ผูเรียน
จะตองเขาใจขอเขียนทั้งใจความสําคัญและรายละเอียดปลีกยอย แตไมไดหมายถึงจะตองเขาใจคํา
ทุกคํา เนื่องจากขอเขียนแตละขอเขียนยอมมีรายละเอียดปลีกยอยที่อยูในระดับที่สําคัญไมเทากัน
4. การอานเชิงวิจารณ (Critical Reading) ทักษะการอานแบบนี้เปนทักษะที่ยากที่สุด
และควรใชในระดับที่สูงขึ้นเพราะผูอานจะตองมีปฏิสัมพันธตอขอเขียนที่ตนอาน โดยใชความรู
และประสบการณที่มีอยูมาสนับสนุนหรือโตแยงตอขอเขียนนั้น ๆ การอานระดับนี้ ผูเรียนจะตอง
มีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นหลังการอาน ซึ่งเปนลักษณะที่ผูอานมีปฏิกิริยาตอขอเขียน
(Active Reader) มิใชการอานแบบไมมีปฏิกิริยาตอขอเขียน (Passive Reader)
กรมวิชาการ (2539 : 11 – 12) ไดแบงการอานออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
1. การอานแบบกวาด เปนการมองหาประเด็นสําคัญอยางรวดเร็ว
2. การอานอยางคราว ๆ คือการอานอยางเร็ว ๆ เพื่อดูหรือหาเนื้อหาสาระที่นาสนใจ
3. การอานแบบสบาย ๆ เปนการอานที่ไมตองอานอยางพินิจพิจารณา เชน อาน
การตูน วารสารเพื่อความบันเทิง
4. การอานเพื่อการศึกษา การอานแบบนี้ตองอานอยางตั้งใจ จับประเด็นใจความที่
อานใหได สามารถโยงความสัมพันธในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันได การอานเพื่อการศึกษาควรจดโนตยอ
ใจความ หรือหัวขอสําคัญที่ไดอานมาดวย
5. การอานแบบคําตอคํา คือตองอานอยางละเอียดแบบคําตอคํา เชน หนังสือสัญญา
หนังสือตางประเทศ สูตรคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540 : 3) ไดแบงประเภทการอานเปน 2 ประเภท ดังนี้
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1. การอานเพื่อการศึกษา (Work – study Type Reading) เปนการอานที่มีจุดมุงหมาย
และตองการครอบคลุมดานเนื้อหาใหไดมากที่สุดรวมถึงความหมายตรงและความหมายแฝงของ
คําศัพทที่อานดวย
2. การอานเพื่อการพักผอนและความบันเทิง (Recreatory Reading) เปนการอาน
เพื่อความรื่นรมยหรือเพื่อพักผอนหยอนใจ เชน การอานนวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือพิมพ ซึ่งเปน
การอานที่ไมตองการความเขาใจลึกซึ้งมากนัก
ในการอานหนังสือนั้นก็ขึ้นกับจุดประสงคในการอานวา ตองการความเขาใจละเอียด
มากนอยเพียงใด โดยการเริ่มจากการอานอยางรวดเร็ว อานเฉพาะเจาะจง อานเพื่อหารายละเอียด
หรืออานแลวมีการวิเคราะหเพื่อจะนํามาวิจารณ
องคประกอบของการอาน
มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของการอาน ดังนี้
ฟลัด และ แลปป (Flood and Lapp 1990 : 490) ชี้แจงวานักการศึกษาสวนใหญ
มีความเห็นวา ความเขาใจในการอานมีผลมาจากการปฏิสัมพันธของตัวแปรสําคัญ 4 กลุม คือ
1. ตัวแปรในดานผูอาน ไดแก อายุ ความสามารถ ความรูสึก และแรงจูงใจ
2. ตัวแปรในดานบทอาน ไดแก อรรถลักษณะ ชนิดของบทอาน สวนสําคัญ
ของบทอาน การพิจารณาบทอาน
3. ตั ว แปรทางด า นปริ บ ททางการศึ ก ษาได แ ก ส ภาพแวดล อ ม งานกลุ ม สั ง คม
จุดประสงค
4. ตัวแปรดานตัวครู ไดแก ความรู ประสบการณ เจตคติ และแนวการสอน
ทรงพร อิศโรวุธกูล (2539 : 36 – 50) ไดจําแนกองคประกอบที่สงผลตอความสามารถ
ในการอานไว 3 ประการ คือ
1. องคประกอบการอานเบื้องตนเกี่ยวกับตัวหนังสือ คําศัพท โครงสรางเนื้อหา
2. องคประกอบที่เปนการกระทําของผูอาน ไดแก การตั้งขอสมมติฐาน การเดา
การปรับความรูเดิมกับขอความที่อานเขาดวยกัน
3. องคประกอบเกี่ยวกับสภาพจิตใจ และอารมณของผูอาน ไดแก ความนาสนใจ
ของสิ่งที่อานและความพรอมดานอารมณ เปนตน
เรวดี หิรัญ (2539 : 150 ) ไดกลาวถึงองคประกอบของการอานที่จะทําการวัดไดอยาง
นาเชื่อถือ ดังนี้
1. ความรูเกี่ยวกับคําโดยทั่ว ๆ ไป เปนสิ่งสําคัญประการแรกที่จะนําไปสูการบรรลุ
ถึงความสามารถระดับสูงของทักษะการอานทุกชนิด
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2. ความเขาใจเรื่องราวที่ปรากฏอยางชัดเจน รวมทั้งทักษะอื่นๆ เชน การรูตําแหนง
ของขอความ การเขาใจความหมายตามตัวอักษรและความสามารถในการติดตามเรื่องที่อาน
ตามลําดับ
3. ความเข าใจความหมายที่แฝงอยู รวมถึงความสามารถในการใหขอคิดเห็น
เดาเหตุการณเกี่ยวกับผลที่ตามมา ลําดับเรื่อง ลําดับความคิด และสรุปความจากที่อานได
4. ความซาบซึ้งคือความสามารถในการทราบถึงความตั้งใจหรือจุดมุงหมายของ
ผูเขียน
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2538 : 94) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของความเขาใจใน
การอานสรุปไดดังนี้ คือ
1. สามารถจดจําเรื่องราวสวนใหญที่อานมาแลวได เมื่อถึงคราวจําเปนตองการจะใช
ประโยชนหรืออางอิงก็ทําไดโดยไมยาก
2. สามารถจับใจความสําคัญได สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออกจาก
ประเด็นยอยที่ไมจําเปนหรือสําคัญเกี่ยวของมากนักได สามารถประเมินไดวาอะไรบางที่ควรจะ
สนใจเปนพิเศษหรือไมก็ตัดทิ้งไปไดเลย
3. สามารถตีความเกี่ยวกับเรื่องราวหรือขอคิดเห็นที่อานมาแลวไดอยางมีนัยสําคัญ
หรือลึกซึ้งมากนอยเพียงใด
4. สามารถสรุปความเห็นจากสิ่งที่ไดอานมาแลวไดอยางถูกตอง มีเหตุผลนาเชื่อถือ
5. สามารถใชวิจารณญานของตนพิจารณาไตรตรองขอสรุปหรือการอางอิงตาง ๆ
ของผูเขียนไดอยางถูกตอง และเปนระบบไมสับสน
6. สามารถถายโอนหรือประสมประสานความรูที่ไดจากการอานกับประสบการณอื่น
ไดอยางเหมาะสมตามกาละเทศะ
เสาวลักษณ รัตนวิชช (2536 : 24 ) กลาววาองคประกอบสําคัญของความเขาใจ
ในการอานมี 3 ประการ ดังนี้
1. ประสบการณเดิมหรือความรูเดิม (Schema) ประสบการณเดิมหรือความรูเดิม
เปนสวนสําคัญที่ทําใหนักเรียนมีความสามารถทางการอานแตกตางกัน ผูที่มีประสบการณเดิมหรือ
ความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องทีอานจะเขาใจไดเร็วและดีกวา ในการอานครูจึงควรหาวิธีการใหนักเรียน
สามารถนําเอาประสบการณเดิมที่มีอยูมาชวยในการอานเพื่อใหเขาใจเรื่องที่อานดียิ่งขึ้น
2. อภิปญญา (Metacognition) คือความสามารถของนักเรียนในการเขาใจกระบวน
การคิดของตนในการตีความและแกปญหาตาง ๆ ซึ่งมีหลากหลายวิธี เชนการเดาความจากบริบท
ความเขาใจตนเองในกระบวนการอาน ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณของแตละคน จะเปนประโยชน
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อยางยิ่งตอความสามารถในการอาน ครูจึงตองหากลวิธีใหนักเรียนใชอภิปรัชญาของตนในการอาน
จึงชวยใหการอานประสบความสําเร็จ
3. โครงสรางของเนื้อความ (Text Structure) โครงสรางของเนื้อความเปนสวนสําคัญ
ที่จะชวยใหเราเขาใจเนื้อความในการอานไดเปนอยางดีโครงสรางของเนื้อความแตละประเภทจะมี
ลักษณะเฉพาะตัว หากเราสามารถวิเคราะหและเขาใจโครงสรางของเนื้อความจะทําใหเราอานเรื่อง
ไดงายขึ้น โครงสรางของเนื้อความจะชวยใหการอานมีจุดประสงคชัดเจนวาเราตองการหาขอมูล
อะไรในการอาน
สรุปแลวจะเห็นวาองคประกอบของการอานนั้น มีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับความเขาใจ
ในการอานมาก สวนที่สําคัญคือประสบการณและความรูเดิมของผูอาน อภิปญญาหรือความ
สามารถในการเขาใจกระบวนการคิดการแกปญ
 หาของตนเองและโครงสรางของเนือ้ หาของเรือ่ งทีอ่ า น
ดังนั้นนักเรียนที่ประสบความสําเร็จในการอานจะทําใหความสามารถและผลสัมฤทธิ์
ในดานการอานสูงขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ ครูสามารถชวยใหเขาประสบความ
สําเร็จในการอานเพื่อความเขาใจ โดยพิจารณาเลือกสื่อที่เหมาะสมในระดับความยากงาย การเนน
ดานเนื้อหาทางวัฒนธรรม การทดสอบกอนและการอภิปรายสั้น ๆ ในชั้นเรียน
นอกจากนั้น
การอานเพิ่มเติมยังชวยเพิ่มประสบการณและพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนใหดี ยิ่งขึ้นไดอีก
ทางหนึ่งและองคประกอบของความเขาใจในการอานประกอบดวยพื้นฐานความเขาใจความหมาย
ของภาษาซึ่ งสามารถแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่บ งชี้ถึงความเขาใจในการอาน เชน
สามารถบอกความสําคัญของเรื่องที่อานไดและสามารถสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
เปนตน
ระดับความเขาใจในการอาน
ความเขาใจในการอานซึ่งเปนความสามารถอยางหนึ่งของมนุษยนั้น อาจจําแนกเปน
ระดับตาง ๆ ได ดังที่นักภาษาศาสตรและนักการศึกษาไดจําแนกไว ดังนี้
เรเกอร และเรเกอร(Raygor and Raygor 1985 : 230) กลาววา ความเขาใจในการอาน
แบงเปน 3 ระดับ คือ
1. ความเขาใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) เปนระดับความเขาใจที่
เกี่ยวของกับคุณสมบัติของผูอานนอยที่สุด สวนใหญเปนความเขาใจคําและความคิดของผูเขียน
เปนเพียงการรับรูขาวสารจากผูเขียนเทานั้น
2. ความเขาใจระดับตีความ (Interpretive Comprehension) เปนระดับความเขาใจที่
ผูอานตองพยายามหาความสัมพันธ เปรียบเทียบขอมูลจากเรื่องกับประสบการณของตน เขาใจ
ลําดับเหตุการณ ทราบความสัมพันธของเหตุและผล และตีความขอมูลทั่วไป
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3. ความเขาใจระดับนําไปประยุกตใช (Applied Comprehension) ในระดับนี้นอกจาก
ผูอานจะรับรูและตีความขาวสารจากผูเขียนแลว
ผูอานจะตองประเมินผลความคิดของผูเขียน
ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ หรือนําขอมูลเหลานั้นไปประยุกตใช เชน การสอนทําของเลน
การใชเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ เปนตน
วาเล็ต และไดสิค (Valette and Disick 1972 : 41) ไดแบงระดับความเขาใจ
ในการอาน ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
1. ระดับทักษะกลไก (Mechanical Skills) คือการแยกความแตกตางระหวางตัวสะกด
การบอกความเหมือนและความแตกตาง ในขั้นนี้ผูอานไมจําเปนตองเขาใจสิ่งที่เห็น
2. ระดับความรู (Knowledge) คือ การเขาใจความหมายประโยค หรือขอความที่
คุนเคย สามารถบอกไดวาคําหรือขอความใดสอดคลองกับรูปภาพที่เห็น การอานในระดับนี้
มักเปนการอาน ทีละประโยค
3. ระดับถายโอน (Transfer) คือ การเขาใจขอความใหมที่มีคําศัพท และโครงสราง
ไวยากรณที่เรียนผานมาแลว
4. ระดับสื่อสาร (Communication) คือความหมายในการอานขอความที่มีคําศัพท และ
โครงสรางใหม ๆ หรือคําที่มีรากศัพทเดียวกับคําที่นักเรียนเคยอานมาแลวไดเขาใจ จับใจความ
สําคัญของเรื่องได
5. ระดับวิเคราะหวิจารณ (Criticism) คือ ความสามารถในการเขาใจความหมายแฝง
เขาใจจุดมุงหมาย ความคิดเห็น ทัศนคติและระดับภาษาที่ผูเขียนใชได
ธอรนไดค (Thorndike 1973 : 154 – 155)
ไดสรุปความสามารถในการอาน
ตามลักษณะของความเขาใจไว ดังนี้
1. ความเขาใจระดับอักษร (Literal Comprehensive)
1.1 ระบุใจความสําคัญได
1.2 บอกรายละเอียดได
1.3 ลําดับความได
1.4 ปฏิบัติตามคําแนะนําได
1.5 บอกเหตุ – ผล ได
2. ความเขาใจระดับการตีความ (Interpretative Comprehensive)
2.1 ทํานายผลลัพธที่จะออกมาได (Predicting Outcome)
2.2 สรุปความได (Making Conclusion)
2.3 สรุปหรือขยายแนวความคิดได (Generalization)
2.4 รูและเขาใจจุดประสงคของผูแตง (Author ‘s Purposes)
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2.5 บอกความหมายภาษาอุปมาอุปไมยได (Figurative Language)
สรุปไดวา ระดับความเขาใจในการอานมีหลายระดับ ตั้งแตความเขาใจระดับตัวอักษร
ความเขาใจระดับการตีความ ระดับถายโอน ระดับสื่อสาร จนกระทั้งถึงความเขาใจระดับการ
วิเคราะห สังเคราะห และการประเมินผลตามลําดับ ในการอาน ผูอานตองใชความรู ความเขาใจ
ในการถอดความหมายออกมาในรูปของความเขาใจในการอานได แตอยางไรก็ตามหากผูอาน
สามารถอานระดับความเขาใจตัวอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพแลว การที่จะเขาใจการอานในระดับ
ที่ สู ง ขึ้ น ก็ เ ป น สิ่ งที่ สามารถทําได ด วยการสังเกตจากคําชี้แนะในบริบทช วยในการอ านและ
การตีความ หรือ การใชพื้นความรูเดิมมาชวยในการอานก็จะสามารถอานไดอยางเขาใจในระดับที่
สูงขึ้นได
ทฤษฎีการสอนอานตามแนวทฤษฎีเพื่อการสื่อสาร
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การสอนอ า นเพื่ อ การสื่ อ สาร
(คมเดือน โพธิ์สุวรรณ 2535 : 11 – 15 ) สรุปไดสาระสําคัญดังนี้
1. กระบวนการอ า น เป น กระบวนการที่ ผู อ า นต อ งใช ค วามสามารถทางภาษา
ตลอดเวลา ในการทําความเขาใจเรื่องที่อาน ไมใชการอานที่ทําความเขาใจเพียงระดับความหมาย
ในตัวประโยคเทานั้น การอานเปนกิจกรรมที่ผูอานตองคาดเดา ทํานาย ตีความ และตอบคําถาม
ตนเองตลอดระยะเวลาในการอาน วิดโดวสัน (Widdowson 1978 : 86) มีความเห็นวา หากผูอาน
ตองการมีความสามารถในการสื่อสารแลว ผูอานตองพัฒนาความสามารถในการตีความ เพื่อจะ
สามารถหาความหมายจากสิ่งที่ ต องการไดจากเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ ยังไดแบงแยกระดับ
ความสามารถของผูอานเปนสองระดับคือ ระดับความเขาใจ (Comprehending) หมายถึง ผูอาน
ใชความสามารถทางดานโครงสรางไวยาการณในการแปลความหมายประโยคที่อาน โดยถือวา
ประโยคนั้นเปนหนวยหนึ่งทางภาษาศาสตร และระดับความสามารถในการตีความ (Interpreting)
หมายถึงผูอานสามารถตีความหมายของประโยคไดโดยดูจากความสัมพันธกับประโยคอื่น ๆ ใน
บทอาน แนวคิดของวิดโดวสัน แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการอานมีความสําคัญมาก และ
จากที่กลาวแลววาตองอาศัยความสามารถในการตีความตลอดเวลา ผูสอนจึงตองเปดโอกาสให
ผูอานไดอานดวยตนเอง เพื่อผูอานจะไดฝกทักษะ ฝกการแกปญหาและชวยตนเองเวลาพบศัพท
ใหมจะไดรูจักเดาศัพทที่พบจากคําขางเคียง หรือจากรากศัพท อยางไรก็ตามผูสอนควรใหหลักการ
ในการอานกอน ตองสอนคําศัพทที่คาดวาจะเปนปญหาและชวยแนะนําเรื่อง เมื่อทําไดดังนี้จึงจะ
มั่นใจไดวาไดสอนใหผูอานรูจักใชความสามารถที่มีอยู และเกิดทักษะทางภาษาอยางแทจริง
2. การอานคือปฏิกิริยาโตตอบกันระหวางผูอานกับผูเขียน มักเกิดความเขาใจผิดวา
การอ า นนั้ น ผู อ า นจะมี ป ฏิ กิ ริ ย าโต ต อบกั บ เนื้ อ เรื่ อ งที่ อ า นเพี ย งอย า งเดี ย ว แต วิ ด โดว สั น
(Widdowson 1979 : 174) กลาววา การอานคือปฏิกิริยาระหวางผูเขียนกับผูอาน หมายความที่การ
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ใชความคิดกับเรื่องที่อานคลายกับการมีสวนรวมในการสนทนากับผูเขียนถึงแมจะไมไดรับตอบ
โดยทันที ในขณะเดียวกันเมื่อผูเขียน เขียนเรื่องมักจะพยายามสมมุติใหตนเองเปนผูอาน และ
นึกถึงขอสงสัยตาง ๆ ที่ผูอานมี ดังนั้นจึงเหมือนกับผูเขียนตอบคําถาม ที่ผูอานสงสัยดังนั้นจึงกลาว
ไดวา การสื่อสารดวยการอานมีปฏิกิริยาโตตอบเหมือนกับการสื่อสารดวยการพูด
3. บทอานไมควรเนนความรูทางดานโครงสรางไวยากรณ แตควรเนนความสามารถ
ในการใชความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑไวยากรณเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ หากบทอานเนน
สอนโครงสรางไวยากรณจะทําใหบทอานดูไมเปนธรรมชาติ เชน บทอานที่เขียนขึ้นเพื่อสอน
การใช Future Tense ผูเ ขียนจะพยายามบรรจุตวั อยางการใชอนาคตกาลไปใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได
จนดูไมสมจริง
4. เน นความเขาใจในความหมายทั้งหมดของยอหนา และของบทอานทั้งหมด
มากกวารายละเอียด แตเดิมในการสอนอานภาษาอังกฤษมักจะใหความสนใจลงในประโยคตางๆ
แตจะเนนความเขาใจในความสัมพันธของประโยคตาง ๆ ในแตละยอหนาที่มีตอกัน ขอสําคัญอีก
อยางหนึ่ง เมื่อผูเรียนอานจบตองบอกไดวา ผูเขียนมีจุดประสงคอยางไร เชน ชักชวน โฆษณา
ประกาศหรือใหขอมูลอยางใดอยางหนึ่งในเรื่องของงานหรือแบบฝกหัดที่ผูเรียนทําประกอบการ
อานนั้น ทรงพร อิศโรวุธกุล (2529 : 39) ไดใหคําแนะนําวา ควรเปนงานที่ใหผูเรียนไดใช
ความเขาใจอยางกวาง ๆ เชน เกี่ยวกับหนาที่ (Function) และจุดมุงหมาย (Aim) ของบทอาน
หลังจากนั้นจึงคอยถามลึกลงไปเกี่ยวกับศัพท สํานวน หรือเนื้อหาในรายละเอียด
5. บทอานทีน่ าํ มาใหอา นควรมีลกั ษณะเปนธรรมชาติคลายกับบทสนทนา และเปนบท
อานที่พบในชีวิตประจําวัน(Authentic texts) เชน บทอานที่นํามาจากหนังสือพิมพ ขาว คําโฆษณา
ประกาศ และนวนิยายโดยไมควรแกไขใหงายขึ้น หรือสรุป ยอ ทําใหความผิดไปจากเดิม การเลือก
บทอานในลักษณะเชนนี้จะทําใหผูเรียนคุนเคย และความยากงายที่ผูเรียนจะประสบขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการสอนและกิจกรรมที่ผสู อนจัดให เพราะฉะนั้นควรสนใจในการเลือกกิจกรรมมาก
กวาการดัดแปลงบทอาน
6. ควรใชทักษะสัมพันธในการสอนอาน หมายถึง ไมสอนเฉพาะใหผูเรียนอาน
บทอานเพียงอยางเดียว เพราะในชีวิตจริงเมื่อไดอานสิ่งใดมักจะตองนําไปใชดวย เชน การนําไป
บอกเลา บรรยาย หรือเขียนเพื่อถายทอดใหอีกคนหนึ่ง ดังนั้นการจัดกิจกรรมควรใหฝกฝนทักษะ
อยางตอเนื่อง เชน ใหอา นบทอานทีเ่ กีย่ วกับการรับสมัครงานแลวเขียนจดหมายระบุวา ตองการ สมัคร
งานในตําแหนงนัน้ ใหอานเกี่ยวกับบานและสิ่งตกแตงภายใน แลวเขียนหรือวาดสิ่งของ ตาง ๆ ลง
ในแผนผัง ใหอาน
บทอานที่ตางกันในชวงกิจกรรมแลวใหสนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลกันแลว
กรอกลงในแผนผัง
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7. ควรมีจุดประสงคในการอาน ในการสอนอานที่เนนโครงสรางและไวยากรณนั้น ผู
เรียนจําเปนตองอานเพื่อเรียนรูภาษาโดยที่ไมมีความสนใจในเรื่องที่อานหรือไมจําเปนตองอาน
ผูสอนเองก็มักคุนเคยกับคําสั่งที่วา Read the passage and answer the questions. การอานแบบนี้
จึงเปนการอานที่ไมมีจุดมุงหมาย เมื่อผูเรียนอานจบแลวก็ยังไมทราบวาผูสอนจะใหทําอะไร ถาม
หรือทดสอบอะไร นอกจากนี้ในการอานผูอานมักจะเก็บขอมูลและแปลทุกตัวอักษร ทั้งที่บางสวน
ไมมีความสําคัญเลย การอานจึงเปนไปอยางเชื่องชา และเบื่อหนาย ทายสุด ผูอาน จะเลิกสนใจใน
การอาน แตในการสอนอานที่ผูเรียนทราบเหตุผลในการอาน และมีความสนใจ หรือจําเปนที่จะ
อาน ผูเรียนจะสามารถอานไดอยางมีประสิทธิภาพ
แบบฝก
ความหมายของแบบฝก
แบบฝก หมายถึง แบบฝกหัดหรือชุดการสอนที่เปนแบบฝกที่ใชเปนตัวอยางปญหา
หรือคําสั่งที่ตั้งขึ้นเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ (ราชบัณฑิตยสถาน 2526 : 483)
พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจ (The American Heritage Dictionary 1992 : 641) ไดให
ความหมายของคําวาแบบฝกไววา แบบฝกเปนเครื่องมือทางการเรียนชิ้นหนึ่งสําหรับนักเรียน
โดยในแบบฝกจะประกอบดวยขอคําถามหรือกิจกรรม
และมีชองวางใหนักเรียนเขียนคําตอบ
หรือฝกทําบทเรียนในชั้นเรียน
สวัสดิ์ สุวรรณอักษร (2531 : 107) กลาวา แบบฝก หมายถึง แบบฝกเสริมทักษะ
เพิ่มเติมภาคปฏิบัติ เมื่อครูไดอธิบายภาคทฤษฎี หรือใหความรูดานเนื้อหาไปแลว โดยมุงให
นักเรียนฝกทําดวยตนเอง เพื่อจะไดมีทักษะหรือความชํานาญเพิ่มขึ้น
พรสวรรค คําบุญ (2534 : 17) ไดใหความหมายวา แบบฝกเปนกิจกรรมที่สําคัญที่
ทําใหผูเรียนมีความชํานาญ แมนยําในบทเรียนนั้นๆ และกอใหเกิดการเรียนรูที่ดีแลวยังชวยใหผูฝก
เกิดความคลองแคลว สามารถทําไดดีแลวยังทําใหจําไดแมนยํา รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใช
ประโยชนไดดวย
ชัยยงค พรหมวงศ (2537 : 490) ใหความหมายของแบบฝกปฏิบัติวา หมายถึง คูมือ
นักเรียน ที่นักเรียนตองใชควบคูไปกับการเรียนการสอนจากชุดการสอน เปนสวนที่นักเรียน
บันทึกสาระสําคัญและทําแบบฝกหัดดวย มีลักษณะคลายกับ “แบบฝกหัด” แตครอบคลุมกิจกรรม
ที่ผูเรียนพึงกระทํามากกวาแบบฝกหัด อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวยเรียกวา “Worksheet” หรือ
“กระดาษคําตอบ” ซึ่งผูเรียนตองถือติดตัวตลอดเวลาประกอบกิจกรรมตางๆหรืออาจรวมเปนเลม
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เรียกวา “Workbook” โดยเย็บรวมเรียงตามลําดับตั้งแตหนวยที่ 1 ขึ้นไป แบบฝกปฏิบัติเปนสมบัติ
สวนตัวของผูเรียน แตตองเก็บไวที่ชุดการสอนเปนตัวอยาง 1 ชุดเสมอ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2537 : 147) ใหความหมายวา
แบบฝก หรือแบบฝกหัด หรือแบบฝกเสริมทักษะ เปนสื่อการเรียนประเภทหนึ่ง สําหรับให
นักเรียนฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และทักษะเพิ่มขึ้น สวนใหญหนังสือเรียนจะมี
แบบฝกหัดอยูทายบทเรียน ในบางวิชาแบบฝกหัดจะมีลักษณะเปนแบบฝกปฏิบัติ
อารีย บัวคุมภัย (2540 :18) ไดใหความหมายของแบบฝกวา เปนการสรางแบบฝก
ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีจุดประสงคเพื่อเสริมทักษะตาง ๆ ใหเกิดแกผูเรียนในขณะเรียน
หรือหลังจากเรียนจบแลว
ซีลและกลาสโกลว ( Seel and Glasgow 1990 : 4) กลาวถึงความหมายของการสรางแบบ
ฝกวา เปนวิทยาศาสตรในการสรางสรรครายละเอียดปลีกยอยตางๆ ที่ชี้เฉพาะ เพื่อการพัฒนา
การประเมินผลตามสถานการณตาง ๆ ที่ตองการ ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวก ใหกับการเรียนรู
ในหนวยของเนื้อหาวิชาทั้งหนวยยอยเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่งายขึ้น
กันเทอรและคณะ (Gunter et al. 1990 : 80) กลาววา แบบฝกมักใชในการใหนักเรียน
ฝกเรียนดวยตนเอง และแบบฝกควรจะมีการใหคําแนะนําในการทําแกนักเรียน โดยการใหครู
แสดงตัวอยางแกนักเรียนกอน เชน ครูใหนักเรียนทั้งชั้นชวยกันตอบคําถามขอแรก และครูชวยให
คําแนะนํา จากนั้นจึงใหนักเรียนทําดวยตนเอง และหลังจากนักเรียนทําแบบฝกเสร็จ ครูและ
นักเรียนควรอภิปรายตรวจสอบและซักถามขอสงสัยในขอคําถามและคําตอบของแบบฝกรวมกัน
สรุปไดวาแบบฝกคือ สื่อการเรียน เครื่องมือทางการเรียนอยางหนึ่งของนักเรียนที่มุง
ใหนักเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเอง เปนแบบฝกหัดหรือชุดการสอน เปนกิจกรรมที่จะทําใหผูเรียน
มีความชํานาญเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือดานเนื้อหาแลวและในแบบฝกควร
ประกอบไปดวยคําแนะนําในการทําขอคําถามหรือกิจกรรมและชองวางใหนักเรียนตอบคําถาม
ประโยชนของแบบฝกทักษะ
ชิน โพธิ์ออน (2526 : 117) และมาสวิมล รักบานเกิด (2526 : 124) กลาวถึงประโยชน
ของแบบฝกดังนี้
1. เปนอุปกรณชวยลดภาระครู
2. ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาไดดีขึ้น
3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในทาง
จิตใจมากขึ้น
4. ชวยเสริมทักษะของภาษาใหคงทน
5. เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนแลว
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6. ชวยใหเด็กสามารถทบทวนไดดวยตนเอง
7. ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจน
รัชนี ศรีไพรวรรณ (2527 : 12) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไวดังนี้
1. ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดมากขึ้น
2. ใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน
3. ชวยใหครูสามารถปรับปรุงเนื้อหาวิธีสอน และกิจกรรมในแตละบทเรียน
4. ชวยเด็กใหเรียนไดดีตามความสามารถของเด็ก
5. ฝกใหเด็กมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลงานของตนเองได
6. ฝกใหเด็กทํางานตามลําดับโดยมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
สนอง คําศรี (2532 : 24) กลาววา แบบฝกเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จใน
การเรียน ดังนั้นแบบฝกจึงควรมีลักษณะที่กอใหเกิดความสนุกสนาน ความพอใจในการเรียนให
กับนักเรียน
ขันธชัย มหาโพธิ์ (2535 : 25) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกสะกดคําไววาชวยใน
การฝกหรือเสริมทักษะทางภาษา และการใชภาษาของผูเรียน สามารถนํามาฝกซ้ําทบทวนบทเรียน
นอกจากนี้ผูเรียนสามารถนําไปทบทวนดวยตนเองได ทําใหจดจําเนื้อหาไดคงทน มีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนทําใหผูเรียนรูคําศัพท ความหมายของศัพทไดกวางขวางยิ่งขึ้น
สามารถนําไปใช
แกปญหาการอาน การเขียนเปนรายบุคคลและเปนกลุมไดดี สามารถนํามาทดสอบความรูได
เปนอยางดี ทําใหครูทราบปญหาความบกพรองของผูเรียนไดถูกจุด ผูเรียนสามารถทราบความ
กาวหนาของตนเอง ครูประหยัดเวลาและลดภาระไดมาก
ประทีป แสงเปยมสุข (2538 : 53) กลาววาแบบฝกมีประโยชนตอการเรียนดังนี้
1. เปนอุปกรณชวยภาระของครู
2. ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาไดดีขึ้น
3. ชวยในเรือ่ งความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหนกั เรียนประสบผลสําเร็จในทางจิตใจมาก
4. ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน
5. เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนแลว
6. ชวยใหเด็กสามารถทบทวนไดดวยตนเอง
7. ชวยใหครูมองเห็นปญหาตางๆ ของนักเรียนไดชัดเจน
8. ชวยใหนักเรียนฝกฝนไดเต็มที่ นอกเหนือจากที่เรียนในบทเรียน
9. ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง
10. ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
อดุลย ภูปลื้ม (2539 : 24 - 25) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้
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1. ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น
2. ชวยใหผูเรียนจดจําเนื้อหาของบทเรียน และคําศัพทตางๆ ไดคงทน
3. ทําใหเกิดความสนุกสนาน
4. ทําใหนักเรียนทราบความกาวหนาของตนเอง
5. สามารถนําแบบฝกมาทบทวนเนื้อหาเดิมดวยตนเองได
6. ทําใหครูผูสอนทราบความบกพรองของนักเรียน
7. ทําใหประหยัดเวลา
8. ทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไปใชสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรีน และวอลเตอร (Green and Walter 1971 : 496) ไดกลาวถึงประโยชนของ
แบบฝกไวดังนี้
1. แบบฝกเปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครูไดมาก
2. ชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น
3. ชวยในเรือ่ งความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหประสบผลสําเร็จในทางจิตใจมากขึน้
4. ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน โดยมีการฝกซ้ําหลาย ๆ ครั้ง
5. ชวยเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนจบบทเรียนแลว
6. ชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนไดดวยตัวเอง
7. ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจนขึ้น
8. ชวยใหนักเรียนฝกฝนไดเต็มที่ นอกเหนือจากที่เรียนในหนังสือเรียน
9. ชวยประหยัดแรงงานและเวลาของครู
10. ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง
จากประโยชนของแบบฝกหัดที่กลาวมาสรุปไดวา แบบฝกหัดมีความสําคัญและจําเปน
เพราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น สามารถจดจําเนื้อหาบทเรียนไดคงทน ทําให
เกิดความสนุกสนานในขณะเรียน ทราบความกาวหนาของตนเอง สามารถนําแบบฝกหัดมา
ทบทวน เนื้อหาเดิมไดดว ยตนเอง นํามาวัดผลการเรียนหลังจากทีเ่ รียนแลว ตลอดจนสามารถทราบ ขอ
บกพรองของนักเรียนและนําไปปรับปรุงแกไขไดทนั ทวงที ซึง่ จะทําใหครูประหยัดเวลา คาใชจา ย
และลดภาระของครูไดมาก ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ
การเรียน นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไปใชสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
หลักการสรางแบบฝก
ในการสรางชุดฝกตองคํานึงถึงองคประกอบทั้งในดานเนื้อหา หลักจิตวิทยาการเรียน
การสอน กิจกรรมและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเสริมบทเรียน ดังนี้
เกสร รอดเดช (2522 : 36 – 37) ไดเสนอแนวทางในการสรางแบบฝก ไวดังนี้
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1. สรางแบบฝกใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน คือไมงายและไมยากจนเกินไป
2. เรียงลําดับแบบฝกจากงายไปหายาก
3. แบบฝกบางแบบควรใชภาพประกอบ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ซึ่งจะชวย
ใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการฝก และจะชวยยั่วยุใหติดตามตอไปตามหลักของการจูงใจ
4. เพื่อปองกันความเบื่อหนาย แบบฝกตองมีลักษณะตาง ๆ เชน เลนกับบัตรภาพ
เติมคําลงในชองวา และใชเกมตาง ๆ ประกอบ
นอกจากนี้ พรรณี ชูทัย (2522 : 39) มีความเห็นสอดคลองกันวา ในการสรางชุดฝก
ควรคํานึงถึงดานตาง ๆ ดังนี้
1. คํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรูของเด็ก คือ
1.1 ความใกลชิด หมายถึง กรณีที่วา ถาใชสิ่งเราและการตอบสนองเกิดขึ้น
ในเวลาใกลเคียง จะสรางความพอใจใหแกนักเรียนเปนอยางมาก
1.2 การฝกหัดเปนการทําใหผเู รียนไดทาํ ซ้าํ ๆ จะชวยสรางความรูค วามเขาใจทีแ่ มนยํา
1.3 กฎแหงผล เปนการเนนใหผูเรียนไดทราบผลทันทวงที ดวยการเฉลยคําตอบ
ทําใหทราบขอบกพรอง และผูเรียนพอใจที่จะทําการแกไขปรับปรุงตอไป
1.4 การจูงใจ ไดแก การจัดแบบฝกหัดตามลําดับจากงายและสั้น ไปหายากและ
ยาวขึ้น นอกจากนี้ชุดฝกควรมีสื่อผสมอื่นๆ ชวย เปนตนวา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพลง เกม
ละคร บทบาทสมมุติ เทปเสียงและอื่น ๆ
2. ยึดหลักการเรียนรูที่ไดผล คือ
2.1 การเราอยางตอเนื่อง (Contiguity) โดยยึดหลักที่วาการเรียนรูจะเกิดเมื่อผูเรียน
ไดมีโอกาสตอบสนองสิ่งเราที่นํามาเสนออยางตอเนื่อง หลังจากที่ครูสอนแลวควรเปดโอกาส
ใหเด็กไดลงมือกระทําหรือตอบสนองทันที ไมควรปลอยใหวางเวนไป เพราะอาจจะไปเรียน
สิ่งที่ผิดได
2.2 การฝกซ้ํา (Repetition) เปนการฝกซ้ําเพื่อใหการเรียนรูคงทน (Retention)
เพราะสิ่งเรา การตอบสนอง จะกอใหเกิดประสบการณโดยเฉพาะเมื่อผูเรียนไดมีโอกาสกระทํา
บอย ๆ ก็จะทําใหเขาไดฝกหัดแกปญหาและเกิดความชํานาญขึ้น จําไดนานรวมทั้งเกิดรอยประทับ
ใจ (Impression) ในบางประสบการณดวย
2.3 การเสริมแรง (Reinforcement) เปนการเสริมแรงใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ
ในผลการปฏิบัติ ครูอาจจะทําไดหลายลักษณะ เชน ใชกิริยาภาษาทาทางยกยองชมเชย ใหรางวัล
การเสริมแรงนี้ครูควรกระทําใหถูกที่ไมปฏิบัติบอยครั้งจนเกินไป
เพราะจะทําใหผูเรียนเกิด
เงื่อนไขที่ไมพึงปรารถนาตามมา เชน ถาไมไดรางวัลก็จะไมทํา เปนตน
3. ยึดความมุงหมายของการเรียน ในการคัดเลือกเนื้อหา รูปแบบ สื่อและกิจกรรม
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4. ยึดจุดประสงคของบทเรียนและเนื้อหาในหลักสูตร เปนหลักในการสรางชุดฝก
ประจําเนื้อหานั้นๆ
5. ยึดขั้นตอนการสอน ที่ระบุไวในชุดฝก
รัชนี ศรีไพรวรรณ (2527 : 42-43) ไดเสนอแนะดังนี้
1. ตองสอดคลองกับจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก ลําดับขั้นการเรียนรูตองเปนไป
ตามความยากงายของเนื้อหาที่นํามาสรางชุดฝกนั้น ๆ
1. ใหมีจุดมุงหมายวาจะมุงฝกดานใด แลวจัดเนื้อหาใหตองตรงกับจุดมุงหมายที่วางไว
2. ตองคํานึงถึงความแตกตางของเด็กแตละคน ถาสามารถแบงหรือจัดกลุมเด็กได
ตามความสามารถและสรางชุดฝกเพื่อเสริมใหเด็กแตละคนไดยิ่งดีมาก
3. ในแตละชุดฝก ตองมีคาํ สัง่ หรือคําชีแ้ จงงายๆ สัน้ ๆ เพือ่ ใหเด็กเขาใจทําตามคําสัง่ ได
4. แบบฝกหัดตองมีความถูกตอง ครูตองตรวจพิจารณาใหถี่ถวนอยาใหผิดพลาด
5. แบบฝกหัดแตละครั้งตองเหมาะสมกับเวลาและความสนใจของเด็ก
6. แบบฝกหัดตองมีหลายแบบ เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางและสงเสริม
ความคิด
อารีย บัวคุมภัย (2540 : 21 –22) กลาววา การสรางแบบฝกควรมีหลักในการสรางดังนี้
1. ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาการของนักเรียนในแตละวัย
2. ต อ งตั้ ง จุ ด ประสงค ที่ แ น น อนว า จะฝ ก ทั ก ษะด า นใดเพื่ อ จั ด เนื้ อ หาให ต รงกั บ
จุดประสงค
3. ตองมีความยากงายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียนและเรียงลําดับจากงาย
ไปหายาก
4. ตองมีคําชี้แจงที่เขาใจงายและควรมีตัวอยางเพื่อใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น
5. ตองมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหเกิดการเรียนรูกวางขวาง สงเสริมความคิด
สรางสรรคและไมทําใหเกิดความเบื่อหนาย
6. ตองมีความถูกตองดานเนื้อหา ซึ่งทําไดโดยการตรวจสอบหรือทดลองใชกอนที่จะ
นําไปใชจริง
7. ตองมีรูปภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน
8. ตองใหนักเรียนทราบความกาวหนา ในการทําแบบฝกทักษะของตนเพื่อเปนการ
จูงใจใหเกิดการเรียนรูในโอกาสตอไป
บิลโล (Billow 1962 : 65 ) ใหความเห็นวา การสรางชุดฝกนั้น ครูตองสรางเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เพื่อใชฝกเด็กโดยเฉพาะไมควรปะปนกัน ทั้งนี้จะชวยใหผูเรียนกระตือรือรนและสนใจที่
จะทํา ครูควรใชภาษาใหเหมาะสมกับวัย วัฒนธรรมประเพณี และภูมิหลังทางภาษาของเด็ก
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บัทส (Buts 1974 : 85) ไดเสนอหลักการสรางแบบฝกดังนี้
1. กอนที่จะสรางแบบฝกจะตองกําหนดโครงรางคราวๆ กอนวาจะเขียนแบบฝก
เกี่ยวกับเรื่องอะไร มีจุดประสงคอยางไร
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะใชสรางแบบฝก
3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาใหสอดคลองกัน
4. แจงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอย โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ของผูเรียน และเรียงกิจกรรมหรืองานที่นักเรียนตองปฏิบัติจากงายไปยาก
5. กําหนดอุปกรณที่จะใชในแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก
6. กําหนดเวลาที่จะใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม
7. ควรประเมินผลกอนและหลังเรียน
สําหรับขั้นตอนในการฝกนั้นจะเริ่มดวยการทดสอบกอนเรียน แลวใหนักเรียนทําแบบ
ฝกเมื่อจบแบบฝกแลวจึงทําการทดสอบหลังเรียน
นอกจากนี้ บ็อค ( Bock 1993 : 3) ไดใหขอพิจารณาในการสรางแบบฝกดังนี้
1. กําหนดจุดประสงคใหชดั เจน เพือ่ ชวยใหนกั เรียนไดทราบถึงจุดมุง หมายของแบบฝก
2. ใหรายละเอียดตาง ๆ เชน คําแนะนําในการทําแบบฝก หรือขั้นตอนในการทําอยาง
ละเอียด
3. สรางแบบฝกใหมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสรางความเขาใจใหกับนักเรียนมากที่
สุด เชน แบบฝกอาจใชรูปแบบตางๆ โดยเริ่มจากการใหนักเรียนตอบคําถามในลักษณะถูกผิดจนถึง
การใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
4. แบบฝกควรสรางความเขาใจใหกับนักเรียน เชน การใหนักเรียนเขียนเรียงลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นลงในตารางหรือแผนภูมิที่กําหนดให
สรุปไดวา หลักในการสรางสรางแบบฝก กําหนดจุดประสงคใหชัดเจนวาตองการฝก
ในเรื่องใด ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะสรางแบบฝก เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
กําหนดวิธีการสอนและสื่อที่จะนํามาสรางแบบฝก และลงมือผลิตและพัฒนาคุณภาพของแบบฝก
กอนที่จะนําแบบฝกไปใชจริงหรือเผยแพร
การสรางชุดฝกหรือแบบฝกทักษะ
การสรางชุดฝกหรือแบบฝกสําหรับวิชาตางๆ ยอมไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับระดับชั้น
และเนื้อหา อยางไรก็ตามการสรางชุดฝกหรือแบบฝก มีวิธีการพอสรุปไดดังนี้ (ชัยยงค พรหมวงศ
2537 : 490)
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1. ควรมีคําชี้แจงการใชที่มีการกําหนดทิศทางไวเดนชัด เชน เมื่อใหผูเรียนอานขอ
ความใดขอความหนึ่งแลว ก็จะเขียนวา “ โปรดอานเรื่อง….หนา ….” หรือ “ โปรดพลิกไปหนา ...
เรื่อง ….”
2. ควรมีตารางการปฏิบัติเพื่อใหนักเรียนวางแผนไดเอง ซึ่งเรียกวา “ใบแนะทาง”
หรือ “Guidesheet”
3. ไมวาจะเปนแบบแผนหรือเปนเลมควรมี “แผนการสอน“ โดยสังเขปไวดวย
โดยเฉพาะมโนคติ วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน สื่อการสอนและประเมินผลเพื่อใหผูเรียน
ไดทราบทิศทางเปาหมายและบทบาทชองตนเอง
4. ในกรณีที่มีกิจกรรมใหนักเรียนตอบ เติมคําเขียนภาพ ฯลฯ ก็ตองเตรียม เนื้อที่ไวใน
แบบฝกใหตรงกัน โดยใชหมายเลข และรหัสไวเดนชัดพอที่ผูเรียนจะตอบไดตรงตามที่ครูกําหนด
ไวและควรมี “บัตรเฉลย“ ไวใหแตไมเดนชัดเจนจนเกินไปเพื่อปองกันการดูเฉลยกอนทํากิจกรรม
การมีเฉลยไวจะชวยใหแบงเบาภาระของครูเพราะนักเรียนชวยกันตรวจเอง และสงเสริมการเรียน
รายบุคคลไดดวย “บัตรเฉลย” อาจอยูในแบบฝกปฏิบัติหรือแยกตางหาก
5. ควรออกแบบใหสะดุดตา นาอาน ใชภาษาที่เปนกันเอง และมีการตูนประกอบ
เนื้อหาใหนาสนใจ
6. เนื้อหาในชุดฝกปฏิบัติ ในสวนที่เกี่ยวกับหัวเรื่องตาง ๆ ควรใหตรงกับเนื้อหาหรือ
ประสบการณอื่นใดที่ครูกําหนด
แบบฝกปฏิบัติไมมีรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยูกับจินตนาการของผูเขียน
หากเปน
“กระดาษคําตอบ” ก็ไมมีอะไรสลับซับซอนและอาจไมตองมีแผนการสอนไว ถาผูเรียนยังอยูระดับ
ต่ําเกินไป เชน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 4 เปนตน
ขั้นตอนการสรางแบบฝกทักษะ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2537:145-146) กลาวถึงขั้นตอน
การสรางแบบฝกเสริมทักษะไวดังนี้คือ
1. ศึกษาปญหาและความตองการ โดยศึกษาจากการผานจุดประสงคการเรียนรู และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากเปนไปไดควรศึกษาความตอเนื่องของปญหาในทุกๆระดับชั้น
2. วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปนปญหา ออกเปนเนื้อหาหรือทักษะยอย ๆ เพื่อใช
ในการสรางแบบทดสอบและแบบฝกหัด
3. พิจารณาวัตถุประสงค รูปแบบและขั้นตอนการใชแบบฝก เชน จะนําแบบฝก
ไปใชอยางไร ในแตละชุดจะประกอบดวยอะไรบาง
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4. สรางแบบทดสอบ ซึ่งอาจมีทดสอบเชิงสํารวจ
แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยขอ
บกพรอง แบบทดสอบความกาวหนาเฉพาะเรื่อง
เฉพาะตอน แบบทดสอบที่สรางจะตอง
สอดคลองกับเนื้อหาหรือทักษะที่วิเคราะหไวในตอนที่ 2
5. สรางบัตรฝกหัด เพื่อใชพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ ในแตละบัตรจะมีคําถาม
ให นักเรียนตอบ การกําหนดรูปแบบขนาดของบัตร พิจารณาตามความเหมาะสม
6. สรางบัตรอางอิง
เพื่อใชอธิบายคําตอบหรือแนวทางในการตอบแตละเรื่อง
การสรางบัตรอางอิงนี้อาจทําเพิ่มเติมเมื่อไดนําบัตรฝกหัดไปทดลองใชแลว
7. สรางแบบบันทึกความกาวหนา เพื่อใชบันทึกผลการการทดสอบหรือผลการเรียน
โดยจัดทําเปนตอน เปนเรื่อง เพื่อใหเห็นความกาวหนาเปนระยะ ๆ สอดคลองกับแบบทดสอบ
ความกาวหนา
8. นําแบบฝกไปทดลองใช เพื่อหาขอบกพรอง คุณภาพของแบบฝกและคุณภาพของ
แบบทดสอบ
9. ปรับปรุงแกไข
10. รวบรวมเปนชุดจัดทําคําชี้แจง คูมือการใชสารบัญเพื่อใชประโยชนตอไป
กาญจนา คุณารักษ (2539 : 11) กลาวถึงขั้นตอนการออกแบบการสอนหรือการสราง
แบบฝกวา มีขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห (analysis) ซึ่งเปนกระบวนการระบุวาอะไรคือสิ่งที่ตองเรียน
2. การออกแบบ (design) ซึ่งเปนกระบวนการของการระบุวาจะเรียนอยางไร
3. การพัฒนา (development) เปนกระบวนการของการจัดการและผลิตวัสดุอุปกรณ
4. การนําไปใช (implementation) เปนกระบวนการของการกําหนดโครงการ
ในบริบทของโลกแหงความเปนจริง
การประเมินผล (evaluation) เปนกระบวนการตัดสินตกลงใจตอความเพียงพอ ของการสอน
ลักษณะและองคประกอบของชุดฝก
สมชัย ไชยสกุล (2526 : 14 – 15) กลาววา ลักษณะแบบฝกที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. แบบฝกควรสรางขึ้นเพื่อฝกสิ่งที่จะสอนมิใชทดสอบวานักเรียนรูอะไรบาง
2. แบบฝกหนึ่ง ๆ ควรเกี่ยวกับโครงสรางเฉพาะสิ่งที่จะสอนเพียงอยางเดียว
3. สิ่งสําคัญที่จะฝกควรเปนสิ่งที่นักเรียนพบเห็นอยูแลว
4. ขอความที่นํามาฝกในแตละแบบฝกควรสั้น เพื่อมิใหนักเรียนเกิดความยุงยากใจ
5. แบบฝกควรเปนแบบที่กระตุนใหเด็กเกิดการตอบสนองที่พึงปรารถนาเทานั้น
ศศิธร วิสุทธิแพทย (2528 : 72) ไดอธิบายลักษณะของชุดฝกที่ดี ไวดังนี้
1. เนื้อหาตองเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน
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2. กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยหรือความสามารถของผูเรียน
3. มีคําชี้แจงสั้นๆ ใชสํานวนงายๆ นักเรียนเขาใจ
4. ใชเวลาที่เหมาะสม ไมนานจนเกินไปเพราะจะทําใหนักเรียนเบื่อ
5. เปนสิ่งที่นาสนใจและทาทายความสามารถ
6. ใหความหมายตอชีวิต
7. ฝกใหคิดไดเร็วและสนุก
8. ปลุกความสนใจ
9. เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
10. สามารถศึกษาดวยตนเองได
สายใจ อุนนะนันท ( 2529 : 28 ) กลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดี มีดังนี้
1. ควรมีขอแนะนําในการใช
2. มีใหเลือกทั้งแบบตอบอยางจํากัด และตอบอยางเสรี
3. คําสัง่ หรือตัวอยางทีย่ กมาเปนแบบฝกไมควรยาวเกินไป และไมควรยากแกการเขาใจ
4. ถาเปนแบบฝกที่ตองการใหผูทําศึกษาดวยตนเอง แบบฝกนั้นควรมีหลายรูปแบบ
และใหความหมายแกผูฝกทําดวย
ขันธชัย มหาโพธิ์ (2535 : 20 ) กลาววา ลักษณะของแบบฝกที่ดีควรประกอบดวย
1. มีเนื้อหาที่ตรงกับจุดประสงค
2. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของนักเรียน
3. มีภาพประกอบ มีการวางฟอรมที่ดี
4. มีที่วางเหมาะสําหรับฝกเขียน
5. ใชเวลาที่เหมาะสม
6. ทาทายความสามารถของผูเรียนและสามารถนําไปฝกดวยตนเองได
วรรณ แกวแพรก (2536 : 33 – 38 ) ไดกลาววาแบบฝกที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
1. เนื้อหาที่จะนํามาตองเปนเนื้อหาที่มีอยูในบทเรียน
หรือสอดคลองสัมพันธกับ
แบบเรียนทั้งที่เปนคํา ประโยค ขอความและเนื้อเรื่อง และมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรกําหนด
2. มีหลายแบบหลายลักษณะ เพื่อไมใหเบื่อและเปนการทาทายใหอยากทํา
3. ตองสงเสริมใหนักเรียนไดใชความคิด
โดยอาศัยความรูและความเขาใจเดิม
เปนพื้นฐาน
4. ตองไมมีลักษณะอยางขอทดสอบทั่ว ๆ ไป ที่มุงวัดความรูความเขาใจอยางเดียว
แตตองมีลักษณะที่จะเราความสนใจ ยั่วยุ จูงใจใหนักเรียนไดคิดไดพิจารณา และไดศึกษาคนควา
จนเกิดความรูความเขาใจทักษะ
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มนทิรา ภักดีณรงค (2540 : 99 –100) กลาววา การสรางแบบฝกที่จะทําใหนักเรียน
มีความคงทนในการเรียนรูได ตองมีองคประกอบตอไปนี้
1. นักเรียนตองไดฝกกระทําบอย ๆ
2. นักเรียนไดลงมือฝกกระทําเอง
3. แบบจับคู โดยจับคูขอความ 2 ขอความใหเรียงเปนเรื่องเดียวกัน
4. แบบสราง คือ ใหประโยคแลวนําคําในวงเล็บทายประโยคมาใสลงในตําแหนง
ที่ถูกตองในประโยคเดิม
5. แบบใหสรางเปนประโยคจากคําที่กําหนดให
เอมเมอรัล (Emeral 1964 : 133 - 135) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับแบบฝกไววาแบบฝกที่ดี
ควรจะมีรูปภาพเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูคําศัพท พรอมกับความหมายของคํานั้น
ริเวอร (River 1968 : 97 - 100) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกไวดังนี้ คือ
1. ตองมีการฝกนักเรียนมากพอในเรื่องหนึ่งๆ กอนที่จะฝกเรื่องอื่นๆ
2. แตละแบบฝกควรฝกประโยคเพียงหนึ่งแบบเทานั้น
3. ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว
4. ประโยคที่ฝกควรเปนประโยคสั้นๆ
5. ประโยคและคําศัพทควรเปนแบบที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวันที่นักเรียนรูจักกันดี
นอกจากนี้ ริเวอร, บารเนตต และคณะ (River 1968; Barnett and others 1960)
มีความเห็นสอดคลองกันวา ชุดฝกที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้
1. มีขอแนะนําการใช เปดโอกาสใหเลือกทําไดหลายวิธี
2. มีกิจกรรมแปลกใหม เราความสนใจทาทายความคิด
3. มีการฝกโดยใชระยะเวลาพอสมควรสําหรับแตละเรื่องกอนที่จะฝกเรื่องตอไป
4. แตละชุดฝกควรใชหัวขอเรื่องเพียงหนึ่งประเด็น
5. มีการฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนมาแลว
6. สิ่ ง ที่ นํามาฝ ก ควรเป น เนื้ อ หาที่ ส อดคล อ งกั บ ชี วิตประจําวันของนั ก เรียน และ
สามารถนําไปใชได
การฝกหัด (Practice) คือการใหผูเรียนไดทํากิจกรรมซ้ํา ๆ เพื่อชวยสรางความรู
ความเขาใจที่แมนยํา การพูดภาษาอังกฤษเปนทักษะจึงตองมีการฝกฝนอยูบอย ๆ เพื่อชวยใหมี
ทักษะทางการพูดเพิ่มขึ้น ดังนั้นอุปกรณทีจะชวยในการฝกทักษะใหไดผลนั้นไดแกแบบฝกหัด
เพราะนอกจากจะชวยเราใหผูฝกเกิดความสนใจแลว สามารถที่จะพัฒนาทักษะดานตาง ๆ
จากลักษณะรูปแบบของแบบฝกที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวามีหลายลักษณะและ
หลายรูปแบบ ทั้งนี้ในการนําไปสรางแบบฝกนั้นเราจะตองนําไปใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
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เนื้อหาตลอดจนนักเรียนที่จะนําไปฝกดวยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอนักเรียนและการใชภาษาให
มากที่สุด
จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูที่เปนหลักในการสอนภาษา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะสมบูรณยิ่งขึ้น จําเปนที่ครูจะตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาการศึกษาตาง ๆ ที่เปนปจจัยพื้นฐานและมีอิทธิพลสําคัญในการสงเสริม
การเรียนรูซึ่งสัมพันธและเกี่ยวของกับตัวผูเรียน รวมทั้งกระบวนการและสภาพการเรียนการสอน
เพื่อครูจะไดนําปจจัยเหลานี้ไปประยุกตใชในการเตรียมวางแผน และจัดดําเนินการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสมตามความมุงหมายของหลักสูตร หลักจิตวิทยาการ
ศึกษาที่ครูผูสอนภาษาควรทราบและคํานึงถึงมีดังตอไปนี้ (พิตรวัลย โกวิทวที 2537 : 5)
1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual difference) ความแตกตางระหวางบุคคล
เปนหลักจิตวิทยาเบื้องตนที่สําคัญมากสําหรับครูทุกคนและทุกๆวิชา หรือรายวิชา ครูผูสอนจําเปน
ตองทราบ เขาใจ และตระหนักเปนอยางดีอยูเสมอวา นักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน ทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ความถนัด และอุปนิสัย ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
ครูตองเลือกกิจกรรมที่มีความแตกตางและเหมาะสมกับนักเรียนแตละคนดวย
2. ความพรอม (Readiness) ในแงของการเรียนรูนั้น ความพรอม หมายถึง สภาพ
ความสมบูรณของบุคคลที่จะเรียนรูสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่
ควรจะเปน ธอรนไดค ( Thorndike , อางถึงใน วรรณี โสมประยูร 2539) ไดกลาวถึงกฎแหง
ความพรอม (law of readiness) เอาไววา “การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีที่สุดก็ตอเมื่อผูเรียนมีความพรอม
ทั้งทางรางกายและจิตใจที่จะเรียนและไดเรียนรูจริง ๆ ” ครูจึงควรศึกษาความพรอม ทางภาษาของ
เด็กเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อหรืออุปกรณ และบรรยากาศใหเหมาะสมกับผูเรียน
3. การจูงใจ (Motivation) การจูงใจนี้เปนองคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลมากตอการ
เรียนรู และทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดผลอยางเต็มที่ตามความสามารถของตน แรงจูงใจนี้จัดวา
เปนเครื่องลอใจใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาตามทิศทางที่ตองการในการเรียนการสอน ครูจึง
จําเปนตองพยายามสรางแรงจูงใจใหแกนกั เรียนอยูเ สมอ เพือ่ ใหนกั เรียนสนใจและตัง้ ใจเรียน แรงจูงใจ
นับวาเปนสิ่งที่สําคัญและมีประโยชนตอการเรียนการสอนภาษามาก ตัวอยางการใชแรงจูงใจใน
การเรียนการสอนทั่วไป ไดแก การนําเขาสูบทเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมการสรางความสนใจโดยใช
แรงจูงใจทําใหนักเรียนเกิดความตั้งใจ จดจอในบทเรียนซึ่งกําลังจะเริ่มขึ้น
4. การเสริมแรง (Reinforcement) เปนการทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจหลังจากที่ได
แสดงพฤติกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นลง เพื่อชวยใหพฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้นนั้นมีแนวโนมที่
จะเกิดขึ้นอีกและเพิ่มความคงทนถาวรยิ่งขึ้น กลาวคือ เมื่อนักเรียนกระทําพฤติกรรมที่พึงประสงค
แลว ครูก็จะตองใหแรงเสริมดวย จึงจะชวยใหการเรียนรูนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่นํามาเปนหลัก ในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษแก
นักเรียนไทย ( สุไร พงษทองเจริญ 2525 : 19 - 20 )
1. ผูสอนจะตองรูพื้นฐานความรูของผูเรียน เพื่อจะไดเปรียบเทียบวาพื้นความรูทาง
ภาษาที่นักเรียนมีอยูเดิมนั้นเปนเชนไร จะตองหาวิธีฝกอยางไร ผูเรียนจึงจะเกิดความเคยชินกับ
ลักษณะของภาษาอังกฤษ
2. ผูเรียนแตละคนอาจจะมีความสามารถทางภาษาตางกัน เชนบางคนอาจจับเสียงได
เร็วแตเขาใจประโยคไดชา บางคนอาจจะอานไดเร็วแตตองใชเวลานานในการที่จะฝกใชคําใน
ประโยค ครูจะตองหาวิธีที่จะชวยใหผูเรียนแตละคนแกไขขอบกพรองตาง ๆ เหลานี้
3. จะตองฝกเนื้อหาทางภาษาซ้ํา เมื่อฝกครั้งหนึ่งทิ้งชวงหางไวระยะแลวนํายอนกลับ
ฝกซ้ําอีก เพื่อใหผูเรียนเกิดความเคยชินในภาษาอังกฤษ
4. ครูพยายามหาสถานการณตาง ๆ มาใหผูเรียนไดใชภาษาจริง
5. ครูจะตองบอกใหนักเรียนรูเมื่อทําแบบฝกไดเอง เชนใหคําชมเชย หรือใหเพื่อน
พูดตาม เพื่อผูเรียนจะไดรับทราบวาตนทําไดถูกตอง
6. อยาเพิ่งใหนักเรียนฝกในสิ่งที่นักเรียนยังไมเขาใจความหมายที่ถูกตอง
7. เมื่อครูใหตัวอยางประโยคใหมหรือเนื้อหาใดใหม พยายามใหนักเรียนสังเกตหรือ
บอกกฎเกณฑอยางงาย ๆ เพื่อยึดเปนหลักในการใชภาษาใหถูกตอง
8. ครูควรจะชวยใหนักเรียนถายโยงความรูความเขาใจจากภาษาไทย ไปหาภาษา
อังกฤษ ดังนั้นในบางครั้งจึงใชการอธิบายลักษณะที่เกิดขึ้นในภาษาไทย เพื่อเปนสะพานไปยัง
ภาษาอังกฤษ
9. การจัดบทเรียนจะตองเริ่มจากงายไปหายาก เพื่อผูเรียนจะไดไมเกิดการเบื่อหนาย
และบทเรียนจะตองมีลักษณะตอเนื่องกัน
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะและประสบความ
สําเร็จในการเรียน ครูผูสอนควรนําหลักจิตวิทยามาปรับใชในการเรียนการสอน ใหเหมาะสมกับวัย
ของผูเรียนและเปนไปตามลําดับขั้นตอนเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การหาประสิทธิภาพของชุดฝกหรือแบบฝก
การหาประสิทธิภาพของชุดฝก หมายถึง การนําแบบฝกไปทดลองใช (Try out) เพื่อ
ปรับปรุงแลวก็นําไปทดลองสอนจริง (Trial run) นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข เสร็จแลวจึง
ผลิตออกมาเปนจํานวนมาก (ชัยยงค พรหมวงศ 2525 : 490) วิธีกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ ทําได
โดยการประเมินผลของผูเรียน 2 ประเภทคือ พฤติกรรมตอเนื่อง ( กระบวนการ) และพฤติกรรม
สุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน E1/ E2 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) E2
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(ประสิทธิภาพของผลลัพธ) การกําหนดเกณฑ E1/E2 ใหมีคาเทาใดนั้น ใหผูสอนเปนผูพิจารณาตาม
ความพอใจ โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจํา มักตั้งไว 80 / 80 หรือ 85 / 85 หรือ 90 / 90
สวนเนื้อหาที่เปนทักษะหรือเจตนาควรตั้งไวต่ํากวานี้เชน 75 / 75 ซึ่งการทดลองหาประสิทธิภาพ
ดําเนินการทดลองโดยเปนขั้นตอนดังนี้
1. แบบหนึ่งตอหนึ่ง (Individual TestIng ) (1 : 1) นําชุดฝกไปใชกับผูเรียนซึ่งมีระดับ
ความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 3 คน แลวนํามา
คํานวณหาประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงแกไข
2. แบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) (1 : 10) นําชุดฝกที่ปรับปรุงแลวไปทดลอง
ใชกับนักเรียนที่มีระดับความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ 3 คน รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 9 คน เพื่อปรับปรุงแกไข
3. แบบภาคสนาม (Field Try Out) นําชุดฝกที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชจริงกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 20 คน
โดยมีการคํานวณคาสถิติการหาประสิทธิภาพดังตอไปนี้ (ชัยยงค พรหมวงศ 2521 :
131 –132 )
80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการสอนจากชุดฝก คิดเปนรอย
ละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
80 ตัวหลัง หมายถึง คาประสิทธิภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ในตัวนัก
เรียน คิดเปนรอยละเฉลี่ยที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
การคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดฝกโดยใชสูตรดังกลาว หาไดจากการนําคะแนน
ชุดฝก หรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมการเรียนในแตละหนวย และคะแนนสอบหลังเรียน
คํานวณดวยการหาคา E1/E2 เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว คือ 80 / 80
4. นําผลที่ไดจากการหาคาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไข
แหลงทองเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
ชื่อเมือง “ราชบุรี” สันนิษฐานวานาจะมาจากคําวา “ราชปุระ” ซึ่งเปนชื่อเมือง
ในประเทศอินเดีย เมื่อครั้งที่อาณาจักรสุวรรณภูมิยังเจริญรุงเรืองอยูนั้น บริเวณที่ตั้งเมืองราชบุรี
ในปจจุบัน เคยเปนที่ตั้งเมืองทาของของอาณาจักรแหงนี้ มีชาวอินเดียเขามาคาขายและตั้งถิ่นฐาน
กระทั่งเขามามีบทบาทและอํานาจในบริเวณนี้ พรอมทั้งเรียกถิ่นฐานที่เขามาตั้งรกรากวา “ราชปุระ”
อันเปนชื่อเมืองสําคัญเมืองหนึ่งในแควนกัมโภชที่เคยอยู
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ราชปุระหรือราชบุรีซึ่งมีความหมายวาเมืองแหงพระราชานี้ ใชรูปเครื่องราชกุธภัณฑ
2 สิ่ง คือ พระแสงขรรคชัยศรีประดิษฐานอยูบนบันไดแกว และฉลองพระบาทคูประดิษฐานอยูบน
พานทอง เปนตราประจําจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับความหมายของชื่อจังหวัดยิ่งนัก
คําขวัญ
สิ่งแรกในความคิดของคนทั่วไป เมื่อเอยถึงจังหวัดราชบุรี ก็คือ “โองมังกร” ซึ่ง
แข็งแรงทนทานและประณีตสวยงาม เปนสินคาที่สรางชื่อเสียงทํารายไดใหแกจังหวัดอยางมาก
ชาวเมืองราชบุรีนั้น มีอัธยาศัยดี มีน้ําใจงาม โดยเฉพาะกิริยามารยาทอันนุมนวลออนหวานของ
สาวบานโปง ใบหนาสวยคมคายตามแบบชาวรามัญของสาวโพธาราม นับเปนเสนหอีกอยางหนึ่ง
ของเมืองราชบุรี ที่จูงใจใหคนบานอื่นใครจะมาเยือนราชบุรีใหไดสักครั้ง อีกทั้งวิถีชีวิตของผูคน
สองฝงแมกลองยังคงเปนวิถีชีวิตที่เรียบงาย และผูกพันอยูกับสายน้ํา ภาพชีวิตในยามเชาของ
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกจึงเปนภาพวิถีชีวิตไทยที่ไดรับการเผยแพรไปทั่วโลก
จากลักษณะทางกายภาพของจังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนที่ราบลุมน้ําแมกลองอันอุดม
สมบูรณ จนขึ้นชื่อวาเปนแหลงปลายี่สกพันธุดีแลวนั้น ยังมีภูเขาหินปูนนอยใหญมากมายกระจาย
อยูทั่วไป ทําใหราชบุรีมีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะถ้ําตาง ๆ เชน
ถ้ําคางคาวที่เขาชองพราน ซึ่งทุก ๆ เย็นคางคาวจํานวนนับลาน ๆ ตัวจะทยอยบินออกมาหากิน
มองเห็นเปนสายดํายาวพาดผานทองฟาสรางความตื่นตาตื่นใจใหแกนักทองเที่ยวที่มารอชม
นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรียังเปนแหลงรวบรวมภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรมที่นาศึกษา
อีกหลายแขนง อาทิ การสืบสานศิลปะการเชิดหนังใหญที่วัดขนอน มหรสพชั้นสูงของไทยที่มีมา
แตครั้งกรุงศรีอยุธยาหรือพิพิธภัณฑพื้นบานชาวไทยเชื้อสายมอญที่ชุมชนวัดบานมวง
ราชบุรีจึงเปนเมืองที่งดงามและร่ํารวยวัฒนธรรม สมดังคําขวัญที่วา
“ คนสวยโพธาราม คนงามบานโปง เมืองโองมังกร วัดขนอนหนังใหญ ตื่นใจถ้ํางาม
ตลาดน้ําดําเนิน เพลินคางคาวรอยลาน ยานยี่สกปลาดี”
สภาพทางกายภาพ
สภาพภูมิศาสตร
จังหวัดราชบุรี ตั้งอยูในภาคกลางของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
ตามเสนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) 100 กิโลเมตร และตามเสนทางรถไฟสายใต
117 กิโลเมตร
ที่ตั้ง อยูระหวางเสนรุงที่ 13 องศา 10 ลิบดา ถึง 13 องศา 45 ลิบดาเหนือ และ
ระหวางเสนแวงที่ 99 องศา 10 ลิปดา ถึง 100 องศา 5 ลิบดาตะวันออก
พื้นที่ มีพื้นที่ประมาณ 5,196,372 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขต
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ทิศเหนือ

ทิศใต
ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

ติดตอกับอําเภอทามะกา อําเภอทามวง อําเภอดานมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอเมืองนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
ติดตอกับอําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี
ติดตอกับอําเภอสามพราน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐมอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร อําเภอบางคนที
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ติดตอกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร โดยมีแนวชายแดนยาว
ประมาณ 73 กิโลเมตร

แหลงทองเที่ยว
สถานที่ทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดราชบุรี มีหลายแหงแบงเปน 3 ประเภท คือ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
1. ตื่นใจถ้ํางาม (ถ้ําเขาบิน )
ถ้ําเขาบินเปนสถานที่อีกแหงหนึ่งที่มีความงดงามตระการตาเปนอยางมาก เนื่องจาก
ภายในถ้ําเต็มไปดวยหินงอกหินยอยที่มีความสวยงามยากแกการพรรณนาไดครบถวน เพราะ
ภายในถ้ํามีเนื้อที่ กวางถึง 5 ไรเศษ ที่เต็มไปดวยเรื่องราวและลีลาของประติมากรรมอันเกิดจาก
ธรรมชาติและกาลเวลาอยูมากมาย แทบจะทุกซอกทุกมุมของถ้ําก็วาได
จากบริเวณปากถ้ําถึงบริเวณลึกสุด มีความยาวประมาณ 300 เมตร บริเวณภายใน
ถ้ําแบงเปนหองหรือคูหาใหญ ๆ ไดทั้งหมด 8 หอง และไดมีการจัดตั้งชื่อแตละสวนไวโดย
จินตนาการจากลักษณะรูปรางของหินงอกหินยอยนั่นเอง นอกเหนือจากการที่ไดชมความงามของ
ถ้ําแลวเปาหมายหลักของนักทองเที่ยวที่ตั้งใจจะไปใหถึงอีกประการหนึ่งคือ บอน้ําเล็ก ๆ ภายในถ้ํา
ทีช่ าวบานเชื่อถือกันวาเปนบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ เปนบอน้ําแรที่มีความลึกเพียงประมาณ 1 เมตร แตมีน้ํา
ชั่วนาตาปไมเคยแหงเหือด ถือเปนตํานานแหงการคนพบถ้ําแหงนี้
จากความเปนเพชรน้ําเอกในบรรดาแหลงทองเที่ยวประเภทถ้ํานี้เอง การทองเที่ยว
แหงประเทศไทยรวมกับจังหวัดราชบุรี กําลังพัฒนาใหเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีคุณคาเราใจยิ่งขึ้น
ดวยระบบแสง สี อันผสมกลมกลืนกับความงามตามธรรมชาติภายในถ้ํา ถ้ําเขาบินอยูบนเสนทาง
สายราชบุรี – จอมบึงหางจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร มีทางแยกซายมือเขาไปประมาณ 2
กิโลเมตร
2. ถ้ําจอมพล
ถ้ําจอมพล เดิมชื่อถ้ํามุจลินทร ตั้งอยูที่ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง ในบริเวณสวน
รุกขชาติจอมพล ติดกับสถาบันราชภัฏจอมบึง หางจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร
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ถ้ําจอมพล เปนนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานนามใน
ครั้งที่เสด็จประพาสถ้ําแหงนี้เมื่อ พ.ศ. 2438 ดวยทรงจินตนาการวาหินยอยที่ไดชื่อวา “ผาวิจิตร”
นั้นมีลักษณะคลายริ้วไหมอินทรธนูบนบาจอมพล จึงพระราชทานนามชื่อถ้ํามุจลินทรใหมวา
“ถ้ําจอมพล”
พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั เคยเสด็จทอดพระเนตรถ้าํ จอมพล
ในครั้ ง ที่ ท รงนํากองเสื อ ป า มาซ อ มรบในพื้ นที่อําเภอจอมบึง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
องครัชกาลปจจุบันพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี เสด็จประพาสที่ถ้ําจอมพลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 และสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2520
ถ้ําจอมพล มีความกวาง 30 เมตร ยาว 240 เมตร สูง 25 เมตร เวลาเขาชมถ้ําจะ
ตองขึ้นบันไดไปสูปากถ้ํา ตรงผนังหินหนาปากถ้ํามีพระปรมาภิไธยยอ จปร. และ ภปร. ปรากฎอยู
จากปากถ้ําตองไตบันไดลงไปภายในถ้ําอีกทอดหนึ่ง
ภายในถ้ํามีหินงอกหินยอยที่สวยงามมาก
บางแหงดูคลายทองพระโรง บางตอนดูคลายฉากละคร
บางจุดมีรูปทรงคลายตุกตาหินและ
บัลลังก ถ้ําจอมพลมีขอดีที่อากาศภายในถ้ําไมอับ เพราะมีปลองระบายอากาศขนาดใหญอยูบน
เพดานถ้ํา แสงสวางที่สาดลอดลงมาสูพื้นถ้ํา ทําใหเกิดภาพความงามของธรรมชาติที่แปลกตา
บริเวณปากถ้ําจอมพลจะชุกชุมดวยฝูงลิงที่เปนมิตรกับผูคนที่มาเที่ยวชมถ้ํากันมิไดขาด เพราะ
ถ้ําจอมพลเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงคูเมืองราชบุรี
3. คางคาวรอยลานตัวที่เขาชองพราน
ณ บริเวณวัดเขาชองพรานซึ่งตั้งอยูเชิงเขาชองพราน เขตตําบลเตาปูน อําเภอโพ
ธาราม หางจากอําเภอโพธารามไปทางทิศตะวันตกของแมนา้ํ แมกลองเพียง 9 กิโลเมตร หางจาก ตัว
เมืองราชบุรไี ปทางหลวงสายเขางู – เบิกไพร ประมาณ 23 กิโลเมตร เปนภูเขาหินปูนยุคเพอรเมียน ซึ่ง
สรางขึ้นในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
เขาชองพราน มีถ้ําคางคาวเปนที่อาศัยของคางคาวจํานวนมาก เชื่อวามีประมาณ
หนึ่งรอยลานตัว เปนคางคาวหนูหรือคางคาวหางหนูมีขนาดเล็ก
ความตื่นตาตื่นใจของนักทองเที่ยวอยูที่ภาพริ้วขบวนของฝูงคางคาวที่โผตัวขึ้นสูทอง
ฟาโดยจะมีคางคาวตัวหนึ่งบินนําฝูงขึ้นมาจากถ้ํากอน สักประเดี๋ยวหนึ่งฝูงคางคาวก็จะพุงตัวตาม
ขึ้นมาดวยความเร็ว โดยบินเกาะกลุมกันเปนสายเหมือนเกลียวพายุเปนทางยาวทาบไปในทองฟา
ตอนแรกจะออกมาเปนสายเล็กๆ แลวคอยๆ เปนระลอกใหญคลายคลืน่ โดยมวนตัวหรือหมุนตัวกอน
แลวจึงตามกันออกมาเปนสายยาวเปนกิโลเมตรทีเดียว พอออกมาไดประมาณ 20 –30 นาที ก็จะ
กระจายแถวออกเปน2 สาย 3 สายบาง ลักษณะการบินของคางคาวนั้นมักจะบินต่ําๆ ขึ้น ๆ ลงๆ
คลายกับระลอกคลื่นหรือการเตนของสิงโต กวาคางคาวจะบินออกจนหมดถ้ํากินเวลาราว 1ชั่วโมง
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ถาเปนหนาหนาวจะบินออมเขาไปทางเหนือ หนารอนจะบินไปทางทิศตะวันออก และหนาฝน
จะบินไปทางใต
ครั้นไดเวลากลับคางคาวจํานวนมากมายเหลานี้ จะบินมาจากหลายทิศทางและตรงมาที่
ปากถ้ํา แลวก็ทิ้งตัวดิ่งหายเขาไปในถ้ําอยางรวดเร็ว
ฝูงคางคาวเหลานี้มีเวลาโผขึ้นจากถ้ําชวงเวลาระหวาง 17.30 – 18.30 น. เวลากลับถ้ํา
อยูในชวงเวลา 04.00 – 06.00 น. ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอากาศ ถาอากาศแจมใสคางคาวจะบินออกจากถ้ํา
เร็ว อากาศมืดคลึ้มจะออก ชา และถาออกเร็วก็จะกลับเร็ว ออกชาก็จะกลับชา
อนึ่ง เขาชองพรานอยูในเขตวัดเขาชองพราน วัดจึงเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในขี้คางคาวในถ้ํา
มีการประมูลราคาขายขี้คางคาวกันทุกสัปดาห ผูประมูลซื้อไปทําปุยเปนสวนใหญ
นอกจากนั้นบริเวณเขาชองพรานมีถ้ําพระนอนและถ้ําคางคาวซึ่งเปนแหลงทองเที่ยว
อันโดงดัง
ถ้ําพระนอน
อยูสูงจากพื้นดินประมาณ 60 เมตร ภายในมีพระพุทธไสยาสนประดิษฐานอยู
องคหนึ่งและพระพุทธรูปปางตางๆอีกประมาณ 200 กวาองค ไมปรากฏหลักฐานวาใครเปน
ผูสราง แตสันนิษฐานไดวาสรางขึ้นในสมัยอยุธยาบางสุโขทัยบาง เลากันวาผูที่พบถ้ํานี้เปนคนแรก
คือนายพรานผูหนึ่งที่ตามรอยเทาสัตวที่ถูกยิงแลวหนีเขาไปในถ้ํานี้
ถ้ําคางคาว
สูงจากพื้นดินประมาณ 20 เมตร ไมมีบันไดขึ้นลง อยูหางจากถ้ําพระนอนประมาณ
40 เมตร ภายในถ้าํ เปนโถงใหญลกึ ประมาณ 70 เมตร มีคา งคาวหนูอาศัยอยูม ากมายนับรอยลานตัว
เวลาประมาณ 6 โมงเย็น คางคาวจะบินออกจากถ้ําไปหากิน ซึ่งเหยี่ยวกาก็พากันออกมารอกิน
คางคาวหนาปากถ้ําเชนกัน แตดวยสัญชาติญาณแหงการเอาตัวรอด คางคาวจะบินดวยความเร็วสูง
และคดเคี้ยวแบบพายุไซโคลนจนเหยี่ยวและกาไมกลาเขามาใกลเพราะกลัวถูกปะทะถึงตาย แตก็
ยังมีคางคาวบางตัวตกเปนเหยื่อของมันหากมันบินแตกฝูงออกไป
ประมาณ 5 โมงเย็นบรรยากาศบริเวณเขาชองพราน เริ่มคึกคักดวยนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งชาวเกาหลี
มีรานอาหาร รานขายของที่ระลึก
รวมทั้งปุยขี้คางคาวซึ่งทางวัดเปนผูวางขาย โดยจะมีเจาหนาที่เขาไปเก็บในวันเสารชวงเวลา
ประมาณ 7 โมงเชาถึง 11 โมง เฉลี่ยไดประมาณสัปดาหละ 200 กวาถุง ซึ่งเปนรายไดที่สําคัญของ
วัดเขาชองพรานอีกทางหนึ่ง
4. สวนพฤกษศาสตรวรรณคดีภาคกลาง
สวนพฤกษศาสตรวรรณคดีภาคกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการ
จัดสรางขึ้นเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 5
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ธันวาคม พ.ศ. 2530 และในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในวันที่ 2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2531 เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีตอ
พสกนิกรชาวไทย
สวนพฤกษศาสตรวรรณคดีภาคกลาง ตั้งอยูบริเวณเขาประทับชางทองที่อําเภอเมือง
ราชบุรี – อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 1,268 ไรเศษ ดําเนินการจัดสรางขึ้นในป พ.ศ. 2529
เปนแหลงรวมพรรณไมในวรรณคดีที่มีคาหายากและกําลังจะสูญพันธุ ทั้งเปนประโยชนตอเยาวชน
ที่จะไดชื่นชมพรรณไมที่กวีนิพนธถึง 10 เรื่อง แลวชมสวนไมใน พระพุทธประวัติ จํานวน
24 ชนิด อาทิ ปาริฉัตร สาละ มณฑา พญาสัตตบรรณ จันทรแดง และยังไดศึกษาสังคมพืช
พันธุไมเต็งรัง พันธุไมเบญจพรรณ ไมแดง ไมมะคาแต ไมมะคาโมง ในสวนรวมพรรณไมปา
60 พรรษามหาราชินี ดวย
สวนแหงนี้อยูหางจากตัวเมืองราชบุรีไปตามถนนสายราชบุรี - จอมบึง ประมาณ
20 กิโลเมตร จะมองเห็นปายและสํานักงานอยูริมถนนอยางสงางาม
5. สวนปาสิริกิตภาคกลาง
สวนปาสิริกิตภาคกลาง เปนสวนปาที่รวมพรรณไมเพื่อถวายเปนของขวัญในวโร
กาส ที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบในป พ.ศ. 2535
มู ล นิ ธิ ส ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ า ฯพระบรมราชิ นี น าถร ว มกั บ กองทั พ บกและ
หนวยราชการตาง ๆ ไดดําเนินการโครงการสวนปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต
พระบรมราชินีนาถขึ้น โดยการจัดสราง “สวนปาสิริกิตภาคกลาง” มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร
ติดเขตเชิงเขาตะนาวศรี นับวาสวนปา ฯ นี้ ไดชวยปกปองผืนปาที่เหลืออยูของจังหวัดราชบุรี
ใหพนจากการบุกรุกทําลาย และในเวลาตอมาก็ไดขยายเขตสวนปาใหครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นและ
ไดรวบรวมพรรณไมปาตามพระราชเสาวนียที่ใครจะทรงเห็นพื้นที่ที่รวบรวมพรรณไมปาของ
ทองถิ่นไวในแหลงเดียวกันใหไดมากที่สุดเทาที่จะหาได เพื่อใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปไดใช
เปนแหลงศึกษา และใหเปนแหลงขยายพันธุเพื่อไมใหไมไทยที่หายากตองสูญพันธุตอไป
บริเวณสวนปาสิริกิตภาคกลาง ตั้งอยูในทองถิ่นหมูที่ 3 ตําบลตะนาวศรี อําเภอ
สวนผึ้ง ริมถนนสายบานสวนผึ้ง –บานหวยมวง ประมาณ 25 กิโลเมตร จากที่วาการอําเภอสวนผึ้ง
นอกจากนั้นในบริเวณสวนปาแหงนี้ ยังมีแมน้ําภาชีไหลผานสวนที่เปนเกาะแกง
และโขดหินตางๆ มีความสวยงามทางธรรมชาติ บริเวณนี้มีตันสมแมวหรือชองแมวขึ้นอยูเปน
จํานวนมากจึงเรียกวา “แกงสมแมว” ซึ่งทางจังหวัดจัดเปนแหลงทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวไปเที่ยว
ชมความสวยงามของธรรมชาติกันมาก
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6. โปงยุบ
โปงยุบ เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งที่มีความแปลกไปจากลักษณะของ
แหลง ทองเที่ยวประเภทอื่นๆ ซึ่งหาชมไมไดมากนัก โปงยุบที่อําเภอสวนผึ้ง คือ สภาพของแผน
ดินซึ่งเกิดจากการยุบตัวลงไป มีอาณาบริเวณประมาณ 10 ไร และการยุบตัวลงดังกลาว ยังคง
มีปรากฎใหเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในบริเวณนั้น ซึ่งเปนทุงหญาสลับกับปาละเมาะ
โปงยุบ มีลักษณะทั่วไปคลายกับแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร เพียงแตมีขนาดเล็กกวา
นอกเหนือจากความนาสนใจในแงของธรณีวิทยาแลว โปงยุบยังมีความสวยงามอันเกิดจากการ
กัดเซาะของสายฝนและทางน้ํา มีทั้งที่เปนลักษณะหนาผาสูงชันตั้งแต 1 – 6 เมตร และเสาดินซึ่งมี
ลักษณะขรุขระตะปุมตะปา
โปงยุบนี้อยูในตําบลทาเคย อําเภอสวนผึ้ง บนเสนทางจอมบึง – สวนผึ้ง กอนถึง
อําเภอสวนผึ้งประมาณ 5 กิโลเมตร มีทางแยกดานซายมือเขาไปอีก ประมาณ 5 กิโลเมตร
7. ธารน้ํารอนบอคลึง
ธารน้ํารอนบอคลึง เกิดจากสายน้ําไหลผานกรวดหินดินทรายใตผิวโลกที่รอนจัด
แลวไหลเปนธารน้ําขนาดเล็กออกจากเทือกเขาตะนาวศรีแมจะเปนธารน้ําขนาดเล็ก แตน้ํารอน
ในสายธารนี้ไมเคยเหือดแหงตลอดป และจะไหลลงไปรวมในบึงเกิดเปนบอน้ํารอน ซึ่งความรอน
คอนขางคงที่อยูในระดับ 49-57 องศาเซลเซียส น้ําในธารน้ํารอนนี้กรมวิทยาศาสตรวิเคราะหแลว
ปรากฎวาไมมีแรธาตุที่เปนอันตรายตอผิวหนัง จึงใชชําระรางกายไดอยางปลอดภัย
ปจจุบันธารน้ํารอนบอคลึงแหงเหมืองบอคลึงเปนแหลงทองเที่ยว ที่ไดรับความ
สนใจมากอีกแหงหนึ่ง ทางเหมืองไดจัดสรางบออาบน้ําและบานพักไวสําหรับนักทองเที่ยวที่
ตองการชมความงามของธารน้ํารอนในยามเชาเพราะเปนเวลาที่ทัศนียภาพของธารน้ํารอนสวยงาม
ที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูหนาวจะเห็นสายหมอกจากไอน้ํารอนลอยขึ้นมาผสมผสานกับหมอก
ในอากาศยามเชา
ธารน้ํารอนบอคลึง อยูหางจากตัวอําเภอสวนผึ้งไปตามถนนใหญ 5 กิโลเมตร
และ มีทางแยกเขาสูเหมืองบอคลึงเปนระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร รวมระยะทางหางจากตัว
เมืองราชบุรีประมาณ 70 กิโลเมตร
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศาสนา และอารยธรรม
1. เมืองโบราณคูบัว
บานคูบัว อยูหางจากตัวเมืองราชบุรีไปทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร ในเขตตําบล
คูบัว อําเภอเมืองราชบุรี เปนเมืองโบราณเกาแกปรากฎใหเห็นอยูเปนหลักฐานยืนยันทาง
ประวัติศาสตรวา เปนที่ตั้งตัวเมืองราชบุรีดั้งเดิมตั้งแตสมัยทวาราวดี จากการสํารวจและขุดแตง
โบราณสถานเมืองโบราณคูบัวของกรมศิลปากรระหวางป พ.ศ. 2504 – 2506 ทั้งภายในและนอก
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ตัวเมือง รวมทั้งหมดวา 44 แหง ไดพบผอบทองคําบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป
โบราณวัตถุสิ่งของเครื่องใชตางๆ ตลอดจนรูปมนุษย รูปยักษมาร สัตวตาง ๆ ฯลฯ และลวดลาย
ประดับองคเจดียที่ทําดวยดินเผา ลวนเปนศิลปะสมัยทวาราวดีที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 –16
อิ ฐ ที่ ใ ช ก อ สร า งเมื อ งและเจดี ย ล ว นมี ข นาดใหญ เ ป น ขนาดเดี ย วกั บ อิ ฐ ในสมั ย ทวาราวดี ที่
พบที่นครปฐม จึงเชื่อไดวาเปนเมืองหนึ่งในอาณาจักรทวาราวดี
จากการสํารวจของกรมศิลปากรอยางละเอียด พบวา ตัวเมืองมีคันคูทั้งสี่ดาน ลักษณะ
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ กวาง 800 เมตร ยาว 2,000 เมตร เปนแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศ
ใต ภายในและภายนอกคันคู มีเนินดินใหญเล็กถึง 44 แหง จากตัวเมืองมีทางน้ําตื้นเขินติดตอไป
ถึงแมน้ําออม หรือคลองแควออมในปจจุบัน ซึ่งบริเวณเหนือวัดเวียงทุนมีทางลงทาน้ํา
ชาว
บานเรียกวา “ทาตลาด” นอกจากนั้น บริเวณฝงตรงขามกับทาตลาดไปทางทิศเหนือประมาณ 1
กิโลเมตร เปนแหลงชุมชนสมัยโบราณเรียกวา “บานโคกพริก” ซึ่งขุดพบโครงกระดูก 3 โครงที่
สันนิษฐานวาเปนหลุมศพของคนสมัยโลหะตอนปลายประมาณพุทธศตวรรษที่ 3 – 5
การพบซากโบราณสถาน ( สถูปเจดีย /โบสถ วิหาร และโบราณวัตถุ ) ในเมืองโบราณ
คูบัว กอใหเกิดผลในการศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดีหลายประการ คือ
1. ไดรับความรูเปนประวัติทางโบราณคดีของบานเมืองวา สิ่งเหลานี้ไดสรางและ
ทําขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1200 –1400 ซึ่งเปนเวลาประมาณ 1,000 – 1,200 ปมาแลว
2. ไดหลักฐานทางศิลปกรรม โดยแสดงวาชนชาติในผืนแผนดินสุวรรณภูมิไดรับ
ศิลปกรรมจากชางสมัยคุปตะของอินเดีย
3. ไดรับความรูในทางเครื่องแตงกายและดนตรีวา ไดตั้งขึ้นอยางไรในผืนแผนดิน
ไทยแลววิวัฒนาการมาจนปจจุบัน
4. ไดหลักฐานแสดงวา พระพุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองในผืนแผนดินไทยตั้งแตกวา
1,000 ป
5. ไดหลักฐานวา เมืองราชบุรีเดิมตั้งอยู ณ ที่นี้ และมีฐานะเปนเมืองทาใกลทะเล
2. ถ้ําฤาษีเขางู
เขางู เปนสัญลักษณสําคัญของจังหวัดราชบุรี เขางูอยูที่ตําบลเกาะพลับพลา
อําเภอเมืองราชบุรี อยูหางจากตัวเมืองราชบุรีไปทางตะวันตกบนถนนสายราชบุรี – จอมบึง มีทาง
แยกขวามือไปสูเขางู รวมระยะทางหางจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร เนื่องจากทางทางราช
การไดใหสัมปทานแกบริษัทยอยหิน ทําการระเบิดภูเขานี้จนหายไปเปนแถบและหินแหวงเวาหาย
เขาไปถึงเขางู เหลือไวเพียงครึ่งเดียวดังเขางูที่เห็นในปจจุบัน
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เขางูเปนภูเขาลูกเตี้ย ๆ นอกจากความงามตามธรรมชาติของทิวเขาแลว ความ
สําคัญของเขางูอยูที่ถ้ําบนเขาซึ่งมีหลักฐานเชื่อไดวามีอายุเกาแกคูมากับพระพุทธรูปประจําถ้ําที่มี
อายุ นับพันป ถ้ําที่สําคัญ คือ ถ้ําเขางู
ถ้ําฤาษีเขางู เปนปูชนียสถานซึ่งมีโบราณวัตถุที่เกาแกที่สุดอยางหนึ่งของจังหวัด
ราชบุรี คือ พระพุทธรูปใหญ มีความสูง 2.5 เมตร สลักบนฝาผนังถ้ําเปนรูปนูนต่ํา ประทับนั่งหอย
พระบาท มีพุทธลักษณะเดียวกันกับพระพุทธรูปนั่งหอยพระบาทที่ถ้ําอชันตาในประเทศอินเดีย
เชื่อกันวา เปนศิลปะสรางขึ้นสมัยทวาราวดีระหวางพุทธศตวรรษที่ 14
โดยทั่วไปเรียกพระพุทธศิลาจําหลักนี้วา พระพุทธฉายถ้ําฤาษีเขางูใตพระบาทมี
อักษรจารึก 12 ตัว ที่เปนลายเซ็นของผูที่สลักพระพุทธรูป อานวา “ ปุญกรมชระศรีสมาธิคุปตะ”
แปลวา “พระศรีสมาคุปตะ เปนผูบริสุทธิ์ดวยการกระทําบุญ” รูปแบบตัวอักษรมีลักษณะคลาย
อักษรที่ใชในประเทศอินเดียฝายใต เมื่อราว พ.ศ. 1000 ซึ่งตรงกับสมัยทวาราวดี
พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดเสด็จพระราช
ดําเนินประพาสถ้ําเขางู จังหวัดราชบุรี และกรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนปูชนียสถาน
บนเขางู คือ ถ้ําฤาษีเขางูเปนโบราณสถานแหงชาติ เมื่อ พ.ศ. 2478
ชาวราชบุรี เคารพสักการะบูชาพระพุทธฉายมาแตโบราณ มีเทศกาลไหวพระ
พุทธฉายทุกปในวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 11 เรียกวา งานเขางู จัดเปนงานระดับจังหวัด เปนงานบุญที่
ใหความสนุกสนานมาก นอกจากนี้ เขางูยังเต็มไปดวยฝูงลิงที่ชาวบานเชื่อกันวาเปนศิษยของหลวง
พอเขางู จึงไมมีผูทํารายมัน ในยามเย็นหรือวันหยุดราชการจะมีผูมาเที่ยวชมธรรมชาติบริเวณเขางู
และ นําอาหารมาเลี้ยงลิงดวย
3. คายหลวงบานไร
ตั้งอยูที่ตําบลคลองตาคด อําเภอโพธาราม เปนสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูห วั เคยเสด็จมาซอมรบเสือปาบอยทีส่ ดุ และโปรดทีส่ ดุ ทางราชการจึงสรางพระบรม
ราชานุสาวรียข องพระองคตามพระบรมฉายาลักษณที่ประทับเกาอี้ ขณะทอดพระเนตรการซอมรบ
กองเสือปา โดยมีหมอมหลวงปน มาลากุล เปนผูประกอบพิธีวางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม พ.ศ. 2530และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ ไดเสด็จมาเปนองคประธานในพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรีย ปจจุบันนี้ทางราช
การไดขยายพื้นที่คายหลวงบานไรใหกวางขึ้นและใชเปนคายลูกเสือแหงชาติ
แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
1. ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของจังหวัดราชบุรี อยูในเขตอําเภอ
ดําเนินสะดวก จัดเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ที่ดึงดูดชาวตางประเทศใหมาเยือนเมืองไทย
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มีตลาดน้ําที่นาสนใจอยู 4 แหง คือ ตลาดน้ําคลองลัดราชบุรี ตลาดน้ําคลองตนเข็ม ตลาดน้ําคลอง
ขุนพิทักษ และตลาดน้ําโพหัก “ ตลาดน้ํา ” จะเปนที่นัดของเรือนับรอย ๆ ลํา ที่มาชุมนุมซื้อขาย
สินคาการเกษตรและสินคาหัตถกรรมพื้นบาน ตลอดจนรานคาบนฝงคลองที่เต็มไปดวยสินคา
นานาชนิดจากทุกภาคของประเทศ ซึ่งเปนภาพที่ตื่นตาตื่นใจของนักทองเที่ยวทีเดียว ตลาดน้ํา
จะเริ่มตั้งแต 08.00 น. ไปจนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. นอกจากจะไดชมตลาดน้ําแลว ชีวิต
สองฝงคลองของชาวไทยในชนบทยังเปนภาพที่นาชมอยางมาก ภาพวิถีชีวิต สลับกับเรือกสวน
ไรนาของชาวบานสวนใหญในพื้นที่แถบนี้ ตางจากภาพที่เขาคุนตาตามเมืองใหญ ๆ นักทองเที่ยว
อาจถือโอกาสแวะชมสวนผลไม และซื้อไปฝากหรือรับประทานระหวางเดินทางก็ได
คลองดํ า เนิ น สะดวกเป น คลองที่ ขุ ด ขึ้ น ตามพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงเห็นวา การคมนาคมในทองถิ่นนี้ไมมีถนนหนทาง เพราะ
เปนที่ลุมจึงใหสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเปนผูอํานวยการขุดเมื่อ พ.ศ. 2409 โดยใชแรงคน
ขุดทั้งหมด มีขนาดกวาง 6 วา ลึก 6 ศอก ยาว 840 เสน (32 กิโลเมตร) ใชเงินทั้งสิ้น 1,400 ชั่ง
หรือ 112,000 บาท คลองดําเนินสะดวกเชื่อมระหวางแมน้ําทาจีนกับแมน้ําแมกลอง โดยเริ่มตั้งแต
ประตูน้ําบางยาง แมน้ําทาจีนที่อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ไปเชื่อมแมน้ําแมกลองที่
ประตูน้ําบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และมีคลองซอยแยกไปสองฝงคลอง
ประมาณ 200 คลอง คลองนี้ใชเวลาขุดทั้งสิ้น 2 ป ซึ่งเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2410 ในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเสด็จมาทําพิธีเปดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2411 พรอมพระราชทานนามวา “ดําเนินสะดวก” เปนชื่อคลองและไดเคยเสด็จประพาส
คลองดําเนินสะดวกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2447
นั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต า งประเทศเดิ น ทางไปเยี่ ย มเยื อ นกั น ไม ข าดสาย
แตเปนเพียงเขาไปถายรูปและชมบรรยากาศเสียเปนสวนใหญ ไมคอยมีใครซื้อหาจับจายสินคา
เทาใดนัก ซึ่งก็นาเปนหวงอยูไมนอย สําหรับชาวสวนชาวไร หากเขามีรายไดไมคุมเหนื่อย
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก อาจจะคอย ๆ วายไปจนสูญหายไปในที่สุด
2. วัดขนอนหนังใหญ
วัดขนอนตั้งอยูในตําบลสรอยฟา อําเภอโพธาราม
หางจากตัวอําเภอประมาณ
2 กิโลเมตร ดานหนาจดแมน้ําแมกลอง สิ่งที่นาสนใจและมีชื่อเสียงโดงดังของวัดขนอน คือ
หนังใหญ ซึ่งเปนมหรสพชั้นสูงที่มีอายุยืนยาวกวา 100 ป โดยพระครูศรัทธาสุนทร อดีตเจาอาวาส
วัดขนอนเปนผูริเริ่มฟนฟูขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ถูกลืมเลือนมาระยะหนึ่ง ทานรวบรวมตัวหนังใหญ
ได ทั้งหมด 330 ตัวและสรางหนังใหญชุดใหมเลียนแบบของเดิมทั้งหมดเพื่อใชในงานแสดง
สวนหนังใหญชุดเกาไดเก็บรักษาไวในหีบไม ซึ่งทําใหหนังใหญเกี่ยวกันชํารุดไปบาง และ
นอกจากหนังใหญแลว ทางวัดก็ยังมีโบราณวัตถุสมัยรัตนโกสินทรอีกหลายชิ้น เชน ถวยชาม
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ตะเกียง โดยเฉพาะอยางยิ่งหงษขยับปก ซึ่งเปนสัญลักษณของวัดขนอน ก็ไดนํามาเก็บรักษาไวที่นี่
ปจจุบันนี้ทางวัดไดจัดสรางพิพิธภัณฑสําหรับจัดเก็บหนังใหญ และโบราณวัตถุเหลานี้
3. จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
ตั้งอยูริมฝงแมน้ําแมกลอง ในตําบลคลองตาคด อําเภอโพธาราม เปนวัดเกาแก
ของมอญ มีอายุกวา 200 ป สรางในสมัยปลายกรุงธนบุรีเชื่อมตอตนรัตนโกสินทร ภาพจิตรกรรม
ฝาผนังในพระอุโบสถเขียนดวยสีฝุนแบบปูนเปยก เปนภาพพุทธประวัติ แบงเปน 4 ภาคใหญ ๆ
คือ ภาพพระพุทธองคในอดีตชาติพรอมดวยพุทธสาวก ภาพเรื่องทศชาติ พุทธประวัติ และภาพ
ไตรภูมิ สันนิษฐานวาเปนฝมือของชางในยุครัตนโกสินทร โดยไดรับอิทธิพลของศิลปะจีน และ
ผสมผสานกันอยางกลมกลืนกับศิลปะยุโรป นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุที่งดงามหลายชนิดเชน
เครื่องลายคราม และ “ลุง” หีบศพแบบชาวมอญ เปนหีบศพลายทองประดับ มีกุฏิสงฆ เรือนไทย
หลังใหญสรางดวยไมสักที่คงสภาพที่สมบูรณ ฐานพระหรือหองน้ําพระแบบโบราณซึ่งหาดูไดยาก
ในปจจุบันกรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนวัดคงคาราม
เปนโบราณสถานเมื่อวันที่ 10
มิถุนายน พ.ศ. 2517
4. พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง
ตั้งอยูในวัดมวงซึ่งอยูในแหลงชุมชนชาวมอญ ริมแมน้ําแมกลองฝงตะวันตก ใน
ตําบลวัดมวง อําเภอบานโปง พิพิธภัณฑนี้เปนแหลงรวบรวมประวัติความเปนมา วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของชาวมอญและชุมชนในลุมน้ําแมกลอง โบราณวัตถุชิ้นสําคัญคือ คัมภีรใบลานที่เขียน
ดวย อักษรมอญพรอมทั้งผาหอคัมภีรภาพพระบฎ ซึ่งเปนผืนผาปกลายพุทธประวัติ นับวาเปน
สถานที่ ที่ทรงคุณคาทางประวัติศาสตรอีกที่หนึ่งที่สรางความภาคภูมิใจใหชาวราชบุรีเปนอยางดี
พิพิธภัณฑนี้เปดใหเขาชมทุกวันตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. โดยไมเสียคาเขาชม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาชุดฝกการอาน- พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
อรพิณ เลิศสัตยาทร (2531: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อศีกษาประสิทธิภาพของแบบฝก
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจสําหรับเลขานุการ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีสังคม
(เกริก) ชั้นปที่ 3 สาขาเลขานุการ ที่เรียนรายวิชาการสื่อสารทางธุรกิจ 1 (บธ. 456) ในภาค
การศึกษาตนปการศึกษา 2530 – 2531 จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการสอน
สําหรับการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย 4 ทักษะ คือทักษะการจดบันทึกทางโทรศัพท ทักษะ
การฟงคําสั่งและจดบันทึกโดยสรุป ทักษะการเขียนบันทึกสั้น และทักษะการเขียนจดหมายขอรอง
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และสอบถามแบบทดสอบวัดผลปลายภาค และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน
ผลการวิจัยสรุปวา คาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการจดบันทึกทางโทรศัพท ทักษะการเขียนบันทึกสั้น
และทักษะการเขียนจดหมายขอรองและสอบถามอยูในเกณฑดี สวนคะแนนเฉลี่ยของทักษะการฟง
คําสั่งและจดบันทึกโดยสรุปนั้นอยูในเกณฑปานกลาง ซึ่งแสดงใหเห็นวาแบบฝกภาษาอังกฤษ
เฉพาะกิจสําหรับเลขานุการที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชสอนไดดี
อําไพ บุญรักษ (2533) ไดนําหนังสือพิมพภาษาอังกฤษมาสรางและพัฒนาแบบฝก
ความเขาใจในการอานจากเอกสารจริง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่กําลังศึกษา
อยูในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 41 คน โดยให
นักเรียนทําแบบฝกจํานวน 10 ชุด ใชเวลาในการสอน 10 คาบ ผลการวิจัยพบวา แบบฝกที่
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.16 / 81.71 ในขั้นทดลองกลุมเล็ก และมีประสิทธิภาพ 81.56 / 80.07
ในขั้นทดลองภาคสนามซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80 / 80 และผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ของนักเรียนหลังการใชแบบฝกการอานสูงกวากอนการใชแบบฝกการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
เกศินี บูรณกิจ ( 2534) ไดนําเอกสารจริงมาสรางเปนแบบฝกการอานตามแนวการสอน
เพื่อการสื่อสาร และไดจัดเนื้อหาที่นํามาใชในการเรียนการสอนตามทักษะการอาน 6 ทักษะ คือ
การแปล การตีความ การเรียงลําดับเหตุการณ การสรุปความ การจับใจความสําคัญ รายละเอียด
ของเรื่องและการประเมินผล โดยแบงเนื้อหาแบบฝกไวจํานวน 8 บท ใชเวลาในการเรียนการ
สอนจํานวน 43 คาบและกําหนดเกณฑการหาประสิทธิภาพไวดังนี้
1. คะแนนการทําแบบฝกรายบทของกลุมตัวอยางมากกวารอยละ 70
2. คะแนนเฉลี่ยจากการทดลองทายบทเมื่อวิเคราะหเปนรายทักษะมากกวารอยละ 70
3. ผลตางของการสอบกอนและหลังเรียนจากการทดสอบรวบยอดมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 43 คน ผลการวิจัยพบวา
1. คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกรายบทของกลุมตัวอยางผานเกณฑ จํานวน 5 บท
และไมผานเกณฑจํานวน 3 บท
2. คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทายบท เมื่อวิเคราะหเปนรายทักษะผานเกณฑ
ทุกทักษะ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จินตนา เกิดลายทอง ( 2536 :44 – 46) ซึ่งไดทําการศึกษาการใชชุดฝกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 กลุม ตัวอยางเปนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก ชุดฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ชุดฝกพรอม
คําชี้แจงการใชสําหรับครูซึ่งชุดฝกนี้ใชเวลาสอนชุดละ 1 คาบ ( 20 นาที) แบบสังเกตพฤติกรรม
ในการเรียนของนักเรียนขณะใชชุดฝกทักษะดังกลาว และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 30ขอ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และจากการสังเกตพฤติกรรม
ของนั ก เรี ย นในการเรี ย นชุ ด ฝ ก นี้ พ บว า นั ก เรี ย นให ค วามสนใจและกระตือรือรน ที่จะเรียน
ตลอดจนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทั้งกิจกรรมกลุมและกิจกรรมรายบุคคล และนักเรียน
ชอบที่จะเรียนชุดฝกนี้เนื่องจากมีกิจกรรมการเรียนและสื่อการเรียนที่หลากหลาย สวนในระดับ
มัธยมศึกษาไมพบวามีการสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนโดยตรง
อัญชนา ราศี ( 2538: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ฟง – การพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยว และความสนใจในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนตามหลักการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารของ คีธ
จอหนสัน และตามแบบคูมือครู โดยนําความรูเกี่ยวกับการจัดการดานการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มาสรางเนื้อหา
โดยยึดจุดประสงคของหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 – 2 (อ 021 – 022) กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2537 โดยจัดเปนสองกลุมไดแก
กลุมทดลองจํานวน 35 คน ที่ไดรับการสอนตามหลักการสื่อสารของ คีธ จอหนสัน และกลุม
ควบคุมมีความสามารถในการฟง – พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยว แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบวากลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความสนใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปณพร สุวรรณไตรย (2539:บทคัดยอ) ซึ่งไดทําการวิจัยเพื่อสรางแบบฝกทักษะ
การอานเพือ่ การสือ่ สารจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคําชะอีวทิ ยาคาร
จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 194 คน ทําการสุมตัวอยางจากนักเรียนที่เรียนวิชาการอาน 1 (อ 031)
จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบฝกการอานภาษาอังกฤษที่สรางจากเอกสารจริง
จํานวน 12 บท โดยอิงจุดประสงครายวิชาการอาน 1 ( อ 031) ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีประสิทธิภาพดีใกลเคียงกับเกณฑเทากับ 75.12 / 74.51 แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยอิงจุดประสงค
การเรียนรูรายวิชาการอาน 1 (อ 031) ชนิดเลือกตอบ ผลการวิจัยพบวาแบบฝกทักษะที่สรางขึ้น
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มีประสิทธิภาพสูงกวามาตรฐานที่วางไว และความสามารถในการอานของนักเรียนหลังใชแบบฝก
สูงกวากอนใชแบบฝก อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 แสดงวาแบบฝกทักษะที่สรางขึ้นสามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
อารีย สุวรรณทัศน ( 2540 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเอกสารจริง สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม พบวาประสิทธิภาพของ
แบบฝกทักษะที่สรางขึ้นมีคา 80.3721 / 77.4419 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพมาก
สุพิมล ทรงประดิษฐ (2541 : 46)ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการสอนภาษาโดยใช
ชุดฝกการอานเพือ่ ความเขาใจโดยมีภาพการตนู เปนองคประกอบ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4
จํานวน 108 คน ผลการวิจัยพบวาการเขาใจบทอานและคําศัพทซึ่งมีภาพการตูนเปนองคประกอบ
เปนวิธีที่ชวยพัฒนาความสามารถทางการอานเพื่อความเขาใจสูงขึ้น ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ความเขาใจในการอานจากรอยละ 52.28 เปนรอยละ 57.64 และยังพบดวยวาความเขาใจ
ในการอานของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม
กันตดนัย วรจิตติพล ( 2542 : บทคัดยอ ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฎ
นครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการเขียน ผลการวิจัยพบวา ประ
สิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีคาเทากับ 84.31 / 83.01 ซึ่งถือ
วามีประสิทธิภาพดีมาก ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากการทําแบบ
ฝกทักษะการเขียนสูงกวากอนการทําแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ธิดารัก ดาบพลออน ( 2542: บทคัดยอ) ไดพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษเพือ่ ความเขาใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ทําการสุม ตัวอยางนักเรียนจํานวน 30 คน
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจจํานวน 10 ชุดและคัดเลือกเนื้อหา คําศัพท
จากหนังสือ English is Fun Book 4 บทที่ 36 และ 37 มาสรางเปนแบบฝก ใชเวลาในการทดลอง
30 คาบ ๆ ละ 20 นาที ผลการวิจัยพบวาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
มีประสิทธิภาพ 80.26 / 79.08 ซึง่ สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 / 75 ทีต่ งั้ ไว และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ประสิทธิ์ กัลปพฤกษ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา
พบวาการใช
กิจกรรมคูในชั้นเรียนทําใหนักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษ
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ในเรื่องความสนใจ ในการสื่อสาร ความพยายามที่จะสื่อสารโดยใชทั้งภาษาพูดและทาทาง อยูใน
ระดับดีมาก และมีการพัฒนาระดับความสามารถทางทักษะการพูดภาษาอังกฤษในเรือ่ งความคลองแคลว
สามารถพูดใหผอู นื่ เขาใจ คุณภาพของขอความทีน่ าํ มาสือ่ สารและสําเนียงในการพูดอยูใ นระดับมาก
มานพ พุมจิตร ( 2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการใชภาษา
อังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดหนองแก สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3เพื่อเปรียบเทียบ ความ
สามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น กลุมตัว
อยางคือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท3ี่ โรงเรียนวัดหนองแก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เพชรบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 จํานวน 26 คน โดยใหนักเรียนใชแบบฝกทักษะการใช
ภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นจํานวน 10 บทเรียน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของ แบบฝกทักษะ
การใชภาษาอังกฤษมีคาเทากับ 83.58 / 84.42 ถือวามีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก ความ
สามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ สูงกวา
กอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะ
การใชภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับสูงทุกบทเรียน
ศศิวิมล กังลี่ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานเพื่อการ
สื่อสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
วัดไรขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
การอานเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนและหลังการใช
แบบฝก ทั กษะการอ านและเพื่ อศึกษาความคิ ดเห็ นของนัก เรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานที่
สรางขึ้นกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียน
วัดไรขิงวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการสุมหองเรียน 1 หอง ไดนักเรียนที่เปน
กลุมตัวอยาง 30 คน ใชวิธีการทดลองโดยใหนักเรียนเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานที่ผูวิจัย
สรางขึ้น จํานวน 10 บทเรียนผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะอานเพื่อการสื่อสาร
จากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษมีคาเทากับ 75.74 / 75.53 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดี
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทําแบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร
จากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษสูงกวากอนการฝกอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพและ
นิตยสารภาษาอังกฤษในระดับดี
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จินตอาภา ผลบุณยรักษ ( 2544 : บทคัดยอ )ซึง่ ไดทาํ การวิจยั เพือ่ สรางและหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสารโดยใชเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ต เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการเรียน
โดยใชแบบฝกการอานจากเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ตและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอกิจกรรมการอานและแบบฝกการอานภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ผลการวิ จั ย พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝ ก การอ า นเพื่ อ การสื่ อ สารโดยใช เ อกสารจริ ง จาก
อินเตอรเน็ตมีคา 75.11 / 75.57 ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการฝกอาน
โดยใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษสูงกวากอนการฝกอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกการอานโดยใชเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ตอยูในระดับสูง
กลิ่นพยอม สุระคาย ( 2544 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกการอ านภาษาอังกฤษเพื่อความเขา ใจที่มีภาพการตูนประกอบ เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม
แบบฝกการอาน กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544
โรงเรียนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของแบบฝก
การอานเพื่อความเขาใจที่มีภาพการตูนประกอบมีคา 62.75 / 41.58 ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกสูงกวา
กอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรม
แบบฝกการอาน
อุพิษ เหมือนทอง (2544 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการสะกด
คําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง The Glass Ball จากแบบเรียน English Is Fun Book 4 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 75 / 75 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และเพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลของ
แบบฝกทักษะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 22 คน โรงเรียนยางคําวิทยา ปการศึกษา 2543 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
โพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา แบบฝกทักษะมีประสิทธิภาพเทากับ 97.65 / 88.93
ซึ่งสูงกวาเกณฑ75 / 75ที่ตั้งไว และนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ
เรื่องThe Glass Ball มีคา ดัชนีประสิทธิผลเทากับ 65.57 ซึ่งแสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการ
เรียนรูเพิ่มขึ้นหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ รอยละ 65.57
อารีย วาศนอํานวย (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน ผลการ
วิจัยพบวา แบบฝกประกอบดวย คําอธิบายการใช ชื่อแบบฝก จุดประสงค กิจกรรมการเรียน
การสอน แบบทดสอบรายจุดประสงค โดยแบบฝกจํานวน 4 เรื่อง มีจุดประสงคการอานของแต
ละเรื่องคือ อานเรื่องและบรรยายภาพเหตุการณได อานเรื่องและอธิบายเหตุผลความรูสึกของตัว
ละครได สวนประสิทธิภาพของแบบฝกมีคา 85.70 /86.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75 / 75 ที่กําหนดไว
นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนรูสึกชื่นชอบกิจกรรมที่มีอยางหลากหลายในแบบฝก สนใจและตั้งใจ
รวมกิจกรรมเปนอยางดี ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจและรูสึกสนุกขณะเรียนดวยแบบฝก
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูง
กวากอนการเรียน นักเรียนมีทักษะทางการอานอยูในเกณฑดีและมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนโดย
ใชแบบฝก คือ มีความคิดเห็นวาภาพประกอบแบบฝก สวยงามนาสนใจสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่องที่อานมีความนาสนใจ กิจกรรมที่ใหฝกมีหลากหลาย รูสึกชอบและสนุกกับการเรียน
จากแบบฝก ตองการใหพัฒนาแบบฝกทักษะอื่นๆ ควรมีการปรับปรุงแกไขภาษาในประโยคคําสั่ง
ใหเขาใจไดงายยิ่งขึ้น ปรับรูปแบบ ขนาดตัวพิมพและภาพใหเหมาะกับรูปเลม
ลอเรนซ และเฮเดน (Lawrance and Hayden 1972 : 14) ไดทาํ การวิจัยเรื่องการใช
แบบฝกเสริมทักษะกับนักเรียนโดยใชภาพประกอบคําศัพท ในการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปที่ 1 – 3 จํานวน 87 คน พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกมีคะแนนการทดสอบ
หลังเรียน มากกวาคะแนนการทดสอบกอนเรียน นักเรียนทําขอทดสอบหลังจากการเรียนโดยใช
แบบฝกได ถูกตองเฉลี่ยรอยละ 98.80
แมคพิค (McPeake 1979 : 19) ไดทําการวิจัยในเรื่องผลการเรียนจากแบบฝกอยางเปน
ระบบ เพศของนักเรียนสงผลตอความสามารถในการอานและสะกดคํา ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการ
ทดลองคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนประถมศึกษาเมือง Seattle และ
Massachusetts จํานวน 129 คน ผลการวิจัยพบวาการใชแบบฝกมีสวนชวยสงเสริมความสามารถ
ดานการอาน การสะกดคําของนักเรียนทุกกลุม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการสะกดคําสูงขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหญิงสูงกวานักเรียนชาย แตเวลาเพียง 12 สัปดาหไมเพียงพอ
ที่จะทําใหนักเรียนเกิดการถายโยงการเรียนรูในการสะกดคําใหมที่ยังไมไดศึกษา นอกจากนี้ยัง
พบวาการอานยังมีความสัมพันธตอความสามารถในการสะกดคําของนักเรียน
สรุป
ในการศึกษาวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของกับงานวิจยั ในครัง้ นี้ มีสาระสําคัญทีเ่ กีย่ วของกับการ
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พั ฒ นาชุ ด ฝ ก ทั ก ษะการอ า นและการพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ แหล ง ท อ งเที่ ย ว
ในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งไดแกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ประกอบดวยจุดหมาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิสัยทัศน
โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ คุณภาพผูเรียน และมาตรฐานการเรียนรู ทั้งนี้
ไดกลาวถึงแนวนโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชวงชั้นที่ 3
คือระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ใหมีความสามารถในการอานและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เกี่ ย วกั บแหล ง ท อ งเที่ ย วชองจั งหวั ด ราชบุ รี แ ละเป น การบู รณาการความรูวิชาภาษาอังกฤษกับ
เรื่องราวในทองถิ่น ใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่น
ของตน สามารถพูดแนะนํา ชักชวนเปนบทสนทนาสัน้ ๆ เกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ วในจังหวัดราชบุรไี ด
และเพื่อตอบสนองตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
การพั ฒ นาชุ ด ฝ ก การอ า นและการพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยมุงเนนใหผูเรียน
สามารถอ า นและพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารได ต ามความเหมาะสมกั บระดับชั้น ทั้ งนี้
การพัฒนาชุดฝกไดยึดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ประกอบดวย
ความหมาย ลักษณะกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร แนวการสอนเพื่อการสื่อสารและบทบาทครูในการสอนภาษาอังกฤษ
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องแนวคิด ขั้นตอนการสอนพูด กิจกรรม
การพูดเพื่อการสื่อสาร การจัดกิจกรรม การพูด การอานภาษาอังกฤษ ประกอบดวย ความหมาย
ความเขาใจในการอาน ประเภทของการอาน องคประกอบของการอาน และทฤษฎีการสอนอาน
ตามแนวทฤษฎีเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องราวที่ใกลตัว ในทองถิ่นของตน
คื อ แหล ง ท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ราชบุ รี
และเน น ให นั ก เรี ย นได ฝ ก ปฏิ บั ติ ท บทวนบทเรี ย น
หลังการเรียนดวยชุดฝก
แหลงทองเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ประกอบดวย คําขวัญ สภาพทางกายภาพและ
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดราชบุรีทั้ง 3 ประเภทคือ
1. แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก ถ้ําเขาบิน ถ้ําจอมพล คางคาวรอยลาน
ที่เขาชองพราน โปงยุบ ธารน้ํารอนบอคลึง
2. แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศาสนาและอารยธรรม ไดแก เมืองโบราณคูบัว
ถ้ําฤาษีเขางู คายหลวงบานไร
3. แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ไดแก ตลาดน้ําดําเนิน
วัดขนอนหนังใหญ จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis)
ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝก
การอาน และการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใชชุดฝกอานและการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดฝก
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอมูลพืน้ ฐาน เกีย่ วกับการพัฒนาชุดฝกการอานและการพูด
ภาษาอังกฤษเกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญของจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
วิธีการดําเนินการ
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษา
โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
2. ศึกษาเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี
จากผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหา รูปแบบกิจกรรม
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่ วกับรูปแบบ ขอบขายเนือ้ หา กิจกรรมการเรียนรูโ ดย
การสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) จํานวน 20 คน
4. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกการอานและ
การพูดภาษาอังกฤษ
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5. ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ที่ เ กี่ ย วข อ งเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาสาระ รู ป แบบกิ จ กรรม
การฝกพูด จากผูบริหาร ครูภาษาอังกฤษ ผูมีความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว และผูเชี่ยวชาญโดย
การสนทนากลุม
เครื่องมือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา และ
การนําไปใชของชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม เรื่อง เพศ
อายุ ประสบการณในการเรียนดวยสื่อนวัตกรรม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนรูและการนําไปใชของชุดฝกการอานและการพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สื่อ
และการวัดผล เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบสอบถามปลายเปด
ตอนที่ 3 แบบสอบถาม ปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับชุดฝก
ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดฝก
การอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 มีขั้นตอนการสรางดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดฝก
การอานและการพูดภาษาอังกฤษ
และสํารวจสภาพปญหาของการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียน
วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)
ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูและการนําชุดฝกการอานและการพูดภาษา
อังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวไปใช โดยกําหนดเปนคําถามแบบสํารวจรายการ(Check List) และ
แบบปลายเปด (Opened form)
ขั้ น ตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น ไปให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาและผู เ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาที่ใช แลวนํามาหา
คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ไดคา IOC เทากับ 1.00 (รายละเอียด ดังตารางที่ 22 ภาคผนวก ช
หนา 204)
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามทีไ่ ดมาปรับปรุงแกไขภาษาทีใ่ ชและตัดคําถามบางขอออก
แลวนําไปทดลอง (Try out) สอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดมณี จํานวน 30 คน
ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกลุมตัวอยางจริง
ขั้นตอนที่ 5 นําผลทีไ่ ดจากการทดลองสอบถามมาปรับปรุงภาษาและขอคําถาม แลวนํา
ไปใชสอบถามนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) จํานวน 20 คน
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การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
นําขอมูลจากแบบสอบถามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็น
ความตองการศึกษาเรื่องการแนะนําแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ฉบับ
วิเคราะหขอมูลโดยการใชคารอยละ(%) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายและ
วิเคราะหความคิดเห็นโดยการวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis) และนําเสนอแบบพรรณนาความ
ศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดฝกเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู และการนําไปใช ของชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดสนทนากลุม (Focus
Group) ซึ่งมีผูรวมสนทนาดังนี้ ผูบริหารโรงเรียน 1 คน ครูวิชาการระดับมัธยมศึกษา 1 คน
ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 คน ผูมีความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว 1 คน ผูเชี่ยวชาญ 1 คน รวม
6 คน สําหรับการสนทนากลุมนั้น ไดนําประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็น ขอบขายเนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรี ประเด็นที่เกี่ยวของกับแบบสอบถาม การศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของ และขอ
มูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แนะนําแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดราชบุรีมาวิเคราะหรวมกันมีกําหนดเวลาสนทนาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยกําหนดประเด็น
ในการสนทนากลุม 3 ตอนดังนี้
เครื่องมือ แบบบันทึกการสนทนากลุม ประกอบดวย 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมการฝกพูด ขอบขายเนื้อหา และการนํา
ไปใช ของชุดฝก การวัดและประเมินผล
ตอนที่ 3 ประเด็นที่ใชสนทนากลุมเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
ขั้นตอนในการสรางประเด็นการสนทนากลุม
1. นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจความตองการโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี วิเคราะห
หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ขอมูล
พื้นฐานจาก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ มาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดประเด็น
สนทนากลุม
2. กําหนดวัตถุประสงคของการสนทนากลุม โดยนํามากําหนดเปนประเด็นคําถาม
ในการสนทนากลุม ซึ่งประเด็นคําถามที่กําหนดมีลักษณะกวาง ๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูรวมเขา
สนทนาแสดงความคิดเห็น
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3. นําประเด็นคําถามการสนทนากลุม ทีส่ รางเสร็จแลวไปใหอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและภาษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) แลวนํา
มาปรับปรุงแกไขเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ
1.00(รายละเอียด ดังตารางที่ 23 ภาคผนวก ช หนา 206)
4. นําเครื่องมือที่ไดมาปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับประเด็นที่ใชในการสนทนาบางหัวขอ
ที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสนทนากลุม
5. นําประเด็นการสนทนากลุม ทีส่ มบูรณแลว ไปดําเนินการสนทนากลุม กับกลุม เปาหมาย
ที่กําหนดไว
ขั้นตอนการจัดสนทนากลุม
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดประเด็นคําถาม โดยผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย
ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาสรางเปนประเด็นคําถาม
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกลุมผูรวมสนทนา ในการกําหนดกลุมผูรวมสนทนา ผูวิจัยไดนํา
ผูที่เกีย่ วของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสมถะมารวมสนทนาดังนี้ ผูบ ริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน
ครูวิชาการระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 2 คน ผูมีความรู
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว 1 คน ผูเชี่ยวชาญ 1 คน รวม 6 คน
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมแนวทางในการสนทนา เมื่อไดประเด็นในการสนทนาแลว ผูวิจัย
นําไปหาคุณภาพโดยใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหา(Content Validity) แลวนํา
มาปรับปรุงแกไขเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และปรับปรุงแกไขประเด็นสนทนาบางหัว
ขอที่ไมตรงกับวัตถุประสงคของการสนทนากลุม
ขั้นตอนที่ 4 กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการดําเนินการสนทนากลุมและแจงใหผูเขา
รวมสนทนากลุมทราบ
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมอุปกรณและทําความเขาใจเกี่ยวกับประเด็น และหนาที่ของ
บุคลากรที่ไปชวยผูวิจัยในการสนทนากลุม
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการสนทนากลุมตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด ดังนี้
- ผูวิจัยและคณะใหการตอนรับผูเขารวมสนทนา เชิญชวนใหนั่งในสถานที่ที่จัด
เตรียมไว
- ผูวิจัยแนะนําตนเองและคณะวิจัย อธิบายจุดประสงคของการสนทนากลุม
สนทนาเรื่องทั่วไปเพื่อสรางบรรยากาศ ขออนุญาตบันทึกภาพและเสียง
- ดําเนินการสนทนากลุมตามประเด็นที่กําหนดจนจบ สรุปผล การสนทนากลุม
- กลาวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแกผูรวมสนทนา
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห
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ขั้นตอนที่ 8 วิเคราะหขอมูลและเขียนรายงาน
การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group)
เมื่ อ จั ด การสนทนากลุ ม แล ว ผู วิ จั ย สรุ ป ความคิ ด เห็ น จากการสนทนากลุ ม โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ
ตารางที่ 1 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนศึกษาขอมูลพื้นฐานในการใชชุดฝก
วัตถุประสงค

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

-เพื่อศึกษาหลักสูตร ศึกษาเอกสาร
การศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช
2544 และหลักสูตร
สถานศึกษา

หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544

-เพื่อศึกษาเอกสาร
ขอมูลแหลงทอง
เที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี

ศึกษาเอกสาร
การสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญ

เอกสารแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรี

- เพื่อศึกษาความคิด
เห็นของนักเรียน
เกี่ยวกับรูปแบบ
ขอบขายเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
การวัด และประเมินผล
-เพื่อศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยเกี่ยวกับชุด
ฝกการอานและการ
พูด

การสอบถาม

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 20 คน

ศึ ก ษาเอกสาร เอกสารและงานวิจัยที่
และ
เกี่ยวของกับชุดฝกการอาน
งานวิจัย
และการพูด

เครื่องมือ / การวิเคราะห
ขอมูล
เ อ ก สา รห ลั ก สู ต ร ก า ร
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา(Content
Analysis)แล ว นํา เสนอ
แบบพรรณาความ
เอกสารแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรี วิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะห
เ นื้ อ ห า ( C o n t e n t
Analysis)แล ว นํา เสนอ
แบบพรรณนาความ
แบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยคา
รอยละ(%) และวิเคราะห
เนือ้ หา (Content Analysis)
แลวนําเสนอแบบ
พรรณาความ
เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข อ งวิ เ คราะห ข อ มูล
โดยการวิ เ คราะห เ นื้ อ หา
(Content Analysis)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
วัตถุประสงค

วิธีการ

-เพื่อศึกษาความคิด การสนทนากลุม
เห็นของผูเกี่ยวของ
เกี่ยวกับ รูปแบบ
ขอบขายเนื้อหา
และการนําไปใช
ของชุดฝก

กลุมเปาหมาย
- ผูบริหาร โรงเรียน
วัดสมถะ 1 คน
- ครูวิชาการ 1 คน
- ครูผูสอนวิชาภาษา
อังกฤษ 2 คน
- ผู มี ค ว า ม รู เ กี่ ย วกั บ
แหลงทองเที่ยว 1 คน
- ผูเชี่ยวชาญ 1 คน

เครื่องมือ / การวิเคราะห
ขอมูล
แบบบั น ทึ ก การสนทนา
ก ลุ ม วิ เ ค ร า ะ ห เ นื้ อ ห า
(Content Analysis) แลว
นํ า เสนอแบบพรรณนา
ความ

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝก การอาน และ
การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห
แลวนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาชุดฝกฉบับราง
2. ดําเนินการสรางชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเรื่องแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ของจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ฉบับราง ประกอบดวย
2.1 คําแนะนําสําหรับครูผใู ชชดุ ฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกีย่ วกับแหลง
ทองเทีย่ ว เพื่อแนะนํารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ ที่ครูควร
ทราบกอนที่จะนําชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษมาใช
2.2 ขอแนะนําในการใชชุดฝกการอานและ การพูด ภาษาอังกฤษ
2.3 ชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรีจํานวน 6 ชุด ไดแก
2.3.1 Ratchaburi Attractions
2.3.2 Khao Chongpran
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2.3.3 Wat Kanon Nang Yai
2.3.4 Khao Bin Cave
2.3.5 Damnern Saduak Floating Market
2.3.6 Visiting Ratchaburi Attractions
ซึ่งประกอบดวยหลักการและเหตุผล เปาหมาย และจุดประสงคการเรียนรู ไดแก
จุดประสงคปลายทาง จุดประสงคนําทาง แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย สาระสําคัญ
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวยกิจกรรมการเรียน
การสอน อุปกรณการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียน แบบฝกตาง ๆ การวัดและการ
ประเมินผล ใชวิธีการคือครูสังเกตการทํากิจกรรมในใบงานของนักเรียนเพื่อใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไข จากนั้นนักเรียนประเมินผลตนเองจากการทําแบบทดสอบ นําชุดฝกการอานและ
การพูดภาษาอังกฤษฉบับรางที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC)
3. นําชุดฝกการอาน และการพูดภาษาอังกฤษ
ที่ไดรับการตรวจสอบจากอาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ ไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปหาคาประสิทธิภาพ
4. นําชุดฝกที่ปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และ ผูเชี่ยวชาญ
ไปหาประสิทธิภาพ E1/E2ซึ่งการทดสอบหาประสิทธิภาพโดยทําการทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่3โรงเรียนวัดมณีโชติ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
4.1 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) นําชุดฝกไปใชกับผูเรียนซึ่งมีระดับ
ความรูแตกตางกัน คือ เกง 1 คน ปานกลาง 1 คน และออน 1 คน รวม 3 คน เพื่อดูความเหมาะสม
ของเนื้อหา ความยากงายของภาษา นําไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 ใหไดตามเกณฑ 60 / 60 และ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
4.2
แบบกลุมยอย (Small Group Tryout) นําชุดฝกที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกบั นักเรียนทีม่ คี วามรูแ ตกตางกัน คือ ออน 3 คน ปานกลาง 3 คน และเกง 3 คน รวม 9 คน
นําผลที่ไดจากการคํานวณไปหาประสิทธิภาพE1/E2ใหไดตามเกณฑ 70/70แลวนําไปปรับปรุงแกไข
ใหดีขึ้นกอนนําไปทดลองใชกับกลุมจริง
สถิติการวิเคราะหขอมูล (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2540 : 101-102)
สูตรที่ 1

E1

=

⎡∑ x⎤
⎢ A ⎥
⎣
⎦

N x 100

E1 หมายถึง คาประสิทธิภาพของกระบวนการเปนรอยละ
ΣXหมายถึง คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรืองานที่ทําได
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A หมายถึง คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกแบบฝกหัดรวมกัน
N หมายถึง จํานวนผูเรียน
สูตรที่ 2

E2

=

⎡∑F⎤
⎢ B ⎥
⎣
⎦

N x 100

E 2 หมายถึง คาประสิทธิภาพของผลลัพธเปนรอยละ
ΣF หมายถึง คะแนนรวมของการสอบหลังเรียน
B หมายถึง คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
N หมายถึง จํานวนผูเรียน
การคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดฝกโดยใชสูตรที่กลาวมาขางตน หาไดจากการนํา
คะแนนแบบฝกหัดหรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมการเรียนในแตละหนวย และคะแนนสอบ
หลังเรียนคํานวณดวยการหาคา E1/E2 เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80
นําคาประสิทธิภาพที่คํานวณไดมาเทียบเกณฑดังนี้
สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดฝกสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเกิน 2.5%ขึ้นไป
เทากับเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดฝกเทา กับหรือสูงกวาเกณฑทตี่ งั้ ไวแตไมเกนิ 2.5%
ต่ํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดฝกต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมต่ํากวา 2.5 % ถือ
วายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได
5. นําผลที่ไดจากการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไข เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณที่สุดกอนนําไปทดลองใชจริง
ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู
การสรางแผนการจัดการเรียนรู เพือ่ ใชในการสอนวิชาภาษาอังกฤษเกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ ว
ในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 มีทั้งหมด 6 แผนไดแก แผนการจัดการเรียนรู
ที่ 1 Ratchaburi Attractions แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 Khao Chongpran แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
Wat Kanon Nang yai แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 Khao Bin Cave แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
Damnern Saduak Floating Market แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 Visiting Ratchaburi Attractions
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
2. ศึกษาแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching)
ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร 3 ขั้ น ตอน ได แ ก 1) ขั้ น การนําเสนอเนื้ อ หา
(Presentation) 2) ขัน้ การฝกปฏิบตั ิ (Practice) 3) ขัน้ การใชภาษาเพือ่ การสือ่ สาร (Production)
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3. วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูชวงชั้นที่3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
4. สรางแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
5. นําแผนการจัดการเรียนรูใ หอาจารยผคู วบคุมวิทยานิพนธ และผูเ ชีย่ วชาญตรวจสอบความ
ถูกตอง
6. ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 2 เกณฑการประเมินการพูดภาษาอังกฤษตามแผนการจัดการเรียนรู
ระดับคะแนน
5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

คําอธิบาย
นักเรียนพูดออกเสียงไดชัดเจนถูกตองเปนสวนใหญ นําเสนอเรื่องไดนาสนใจ
ถูกตองตามหัวขอเรื่อง พูดเปนธรรมชาติ คลองแคลว ราบรื่น
แสดงทาทางประกอบเหมาะสมกับเรื่อง
นักเรียนพูดออกเสียงไดชัดเจนถูกตองผิดเปนบางคํา นําเสนอเรื่องไดนาสนใจ
ถูกตองตามหัวขอเรื่อง พูดเปนธรรมชาติ คลองแคลว ราบรื่น
แสดงทาทางประกอบเหมาะสมกับเรื่อง
นักเรียนพูดสื่อสารไดพอเปนที่เขาใจ ผิดหลายแหง นําเสนอเรื่องไดนาสนใจ
ถูกตองตามหัวขอเรื่อง แสดงทาทางประกอบเหมาะสมกับเรื่อง
นักเรียนพูดสื่อสารไดพอเปนที่เขาใจ นําเสนอเรื่องไดถูกตองตามหัวขอเรื่อง
แตลักษณะการพูดเปนแบบทองจํา
นักเรียนพูดสื่อสารไดนอย พยายามพูดแบบทองจํา ตะกุกตะกัก
ไมพูดเลย

เกณฑคะแนนเฉลี่ย
ชวงคะแนนเฉลี่ย
ชวงคะแนนเฉลี่ย
ชวงคะแนนเฉลี่ย
ชวงคะแนนเฉลี่ย

(x)
(x)
(x)
(x)

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.00 – 2.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
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จากขั้นตอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝก ผูวิจัยสามารถสรุปวิธีการดําเนินการ
ไดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปวิธีการดําเนินการขั้นการพัฒนาและการหาประสิทธิภาพชุดฝก
วัตถุประสงค
พัฒนาชุดฝกการ
อานและการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยว
กับแหลงทอง
เที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี

วิธีการ
การพัฒนาชุด ฝกฉบับ
ราง ประกอบดวย
1. คําชี้แจง
2.วัตถุประสงค
3.แผนการเรียนรู
4. ใบความรู
5. ใบงาน
6. แบบทดสอบ
ตรวจสอบโครง ตรวจสอบชุดฝกโดย
รางของชุดฝกการ ผูเชี่ยวชาญ
อานและการพูด
ภาษาอังกฤษ

ปรับปรุงแกไข
ชุดฝก

อ า จ า ร ย ที่ ป รึ ก ษ า
วิ ท ยานิ พ นธ แ ละผู
เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน

แกไขปรับปรุงชุดฝก

หาค า ประสิ ท ธิ นําชุดฝกที่สรางขึ้นไป
ภาพของชุดฝก
ทดลองใชกับนักเรียน
เปนรายบุคคล
(Individual Tryout)

ปรับปรุงแกไข
ชุดฝก

กลุมเปาหมาย
เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล
ชุ ด ฝ ก การอ า นและ ชุดฝกการอาน และการ พูด
การพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยม
ศึกษาปที่ 3

แกไขปรับปรุงชุดฝก

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง ที่มีผล
การเรียน เกง ปาน
กลาง ออน อยางละ
1 คน รวม 3 คน

ตรวจสอบชุดฝก
วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล โ ด ย
วิ เ คราะห เ นื้ อ หา (Content
Analysis) และหาค า ดั ช นี
ความสอดคล อ งของชุ ด ฝ ก
(IOC)
ชุ ด ฝก วิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหเนื้อหา(Content
Analysis)
ชุ ด ฝ ก วิ เ คราะห ข อ มู ล โดย
การวิ เ คราะห ห าค า ร อ ยละ
ของคะแนนเฉลี่ย ( x ) ของ
คา E1/E2

ชุ ด ฝก วิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหเนื้อหา(Content
Analysis)
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ตารางที่ 3 (ตอ)
วัตถุประสงค
หาคาประสิทธิ
ภาพของชุดฝก

วิธีการ
นําชุดฝกที่สรางขึ้นไป
ทดลองใช กับนักเรียน
เปนกลุม (Small Group
Tryout )

กลุมเปาหมาย
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยม
ศึ ก ษาปที่ 3 ที่ ไ มใช
กลุมตัวอยาง ที่มีผล
การเรียน เกง ปาน
กลาง ออนอยางละ3
คน รวม 9คน

แกไขปรับปรุงชุด แกไขและปรับปรุงชุด
ฝ ก ก อ น นํ า ไ ป ฝก
ทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางจริง

เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล
ชุดฝก
วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยการ
วิเคราะหหาคารอยละ ของ
คะแนนเฉลี่ย
( x )ของ คา E1/E2
ชุ ด ฝก วิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหเนื้อหา(Content
Analysis) แลวนําเสนอแบบ
พรรณนาความ

ขัน้ ตอนที่ 3 การวิจยั (Research) : การทดลองใชชดุ ฝกอานและการพูดภาษาอังกฤษเกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ ว
วัตถุประสงค
เพื่อทดลองใชชุดฝกและหาประสิทธิภาพของชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive
Random Samping) ประชากรคือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาอําเภอโพธาราม จํานวน 11 โรงเรียน กลุม ตัวอยางคือนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
วัดสมถะ (สมถวิทยาคาร)จํานวน 20 คน
แบบการวิจัย ใชแบบการทดลอง แบบ Pre Experimental Design แบบกลุมเดี่ยวสอบ
กอนและหลัง ( One Group Pretest Posttest Design ) ( พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 59 - 69)
T1

X

T2

T1 แทน การทดสอบกอนใชชุดฝก
X แทน การทดลองใชชุดฝก
T2 แทน การทดสอบหลังใชชุดฝก
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ขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยไดนําชุดฝกการอานและการ พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนวัดสมถะ
(สมถวิทยาคาร) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จํานวน 20 คน โดยมีเครื่องมือดังนี้
1. ชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. แบบทดสอบกอนและหลังใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลง
ทองเทีย่ วในจังหวัดราชบุรี จํานวน 2 ฉบับ
วิธีดําเนินการ
1. ผู วิ จัยนําชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) จํานวน
20 คน ซึ่งเรียนวิชา ภาษาอังกฤษหลัก ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548
2. ครู ศึกษารายละเอียด ของชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของแตละเรื่องใหเขาใจโดย
ละเอียด
3. จั ด เตรี ย มสถานที่ สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ต อ งใช ใ นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ใหครบถวนเพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสมบูรณตรงตามจุดประสงค
4. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) นักเรียนกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน
5. ดําเนินการทดลอง ผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเองพรอมสื่อชุดฝกการอานและการพูด
ภาษาอังกฤษเกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ วในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใช
ควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู พรอมสังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง ทดลอง สัปดาหละ 4
ชั่วโมง ใชเวลา 3 สัปดาห รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ในการ
ทดลองผูวิจัยผูวิจัยใชวิธีการตามแนวการสอนพูดเพื่อการสื่อสาร โดยมีขั้นตอนในการสอน 3 ขั้น
ตอนไดแก ขั้นการนําเสนอเนื้อหา ( Presentation ) ในขั้นนี้ครูจะใหขอมูลความรูเกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยวในชุมชน เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาและทําความเขาใจเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ฝก
ถาม – ตอบเกี่ยวกับความรูความเขาใจ ขั้นการฝกปฏิบัติ ( Practice ) ใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ
ประมาณ 4 คน ฝกพูดบทสนทนาสัน้ ๆ เชน บรรยายภาพ เพือ่ บอกทางไปยังสถานทีท่ อ งเทีย่ ว หรือ
ชักชวนใหคนมาเที่ยวแหลงทองเที่ยวในชุมชน ใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสฝกฝนการพูด โดยจัด
การเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน กลาแสดงออก ขั้นการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) ผูเรียนอานและทําความเขาใจเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในชุดฝก
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และสรุปสาระสําคัญ เพื่อที่จะนําความรูที่ไดจากการอาน นํามาถายทอดโดยการพูดแนะนํา อยาง
อิสระตามใบงาน โดยครูเปนเพียงผูคอยแนะแนวทางเทานั้น
6. หลั งจากที่นักเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้นในแตละเรื่อง นักเรียนทําแบบทดสอบ
หลังเรียน (Posttest) แลวหาคาประสิทธิภาพของชุดฝกแบบ Field Tryout E1/E2 ใชเกณฑ 75 / 75
ขั้นตอนการทดลองใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดราชบุรี สรุปการดําเนินการไดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปขั้นตอนการทดลองใชชุดฝก
วัตถุประสงค

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือ /
การวิเคราะหขอมูล
1 . ท ด ส อ บ ก อ น เ รี ย น นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยม ชุดฝกภาษาอังกฤษ
เพื่อทดลองใช
เกี่ยวกับ แหลงทองเที่ยว
ศึกษาปที่ 3
ชุดฝกภาษาอังกฤษ (Pretest)
2. ดําเนินทดลองใชชุดฝก โรงเรียนวัดสมถะ ในจังหวัดราชบุรี
เกี่ยวกับแหลง
2.1 ขั้นนํา
(สมถวิทยาคาร) สําหรับนักเรียนชั้น
ทองเที่ยวในจังหวัด
2.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม จํานวน 20 คน
มัธยมศึกษาปที่ 3
ราชบุรี สําหรับ
2.3ทดสอบหลั ง เรี ย น
วิเคราะหขอมูลโดยการ
นักเรียนชั้นมัธยม
วิเคราะหคาเฉลี่ย( x )
ศึกษาปที่ 3
(Posttest)
3. หาประสิทธิภาพของชุด
ของคา E1 / E2 และ
ฝก แบบสนาม
วิเคราะหเนื้อหา
( Field Tryout)
(Content Analysis)
แลวนําเสนอแบบ
พรรณนาความ
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดฝก
วัตถุประสงค
เพื่อนําผลการประเมิน ดานความรูความเขาใจ ความคิดเห็น ความสามารถ ของนัก
เรียน มาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของชุดฝกที่พัฒนาขึ้นเพื่อสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิ
ภาพตอไป
วิธีดําเนินการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานและการพูด เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบกอนและหลังเรียนเกี่ยวกับการอานเพื่อความ
เขาใจเรื่อง แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปน
ขอสอบแบบจับคู เติมคําและเลือกตอบ (Multiple choice) ชนิด 4 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกตองเพียง
คําตอบเดียว เกณฑการใหคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบได 0 คะแนนและ
แบบทดสอบการพูด เกณฑการใหคะแนนในการพูดสื่อสารไดแกการออกเสียง พูดไดถูกตองตาม
เนื้อเรื่อง ความคลองแคลว ทาทางและน้ําเสียงในการพูด
ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร ตํารา เกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบการอานและ
การพูด ศึกษาคําอธิบายรายวิชา คูมือการวัดผลประเมินผลหลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 สรางแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับใชในการทดสอบ
กอนเรียน (Pretest) และทดสอบหลังเรียน (Posttest) ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกัน แตเปนขอสอบ
แบบคูขนาน คือมีการวัดในจุดประสงค และเนือ้ หาเดิมแตเปลีย่ นแปลงโดยสลับขอและสลับตัวเลือก
ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะหแบบทดสอบ
จํานวนขอ
เนื้อหา

40
ขอ

1.Ratchaburi
Attractions
2.Damnern Saduak
Floating Market

1-5

5

612

5

จุดประสงคการวัดผล

อาน พูด

ค ว า ม ความ
จํา
เขาใจ

3
2

2

การ
นํา
ไปใช

การ
วิเคราะห

2

3

2

การ

การ
สังเคราะห ประเมิน
คา
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ตารางที่ 5 (ตอ)
จํานวนขอ
เนื้อหา
3.Wat Kanon
Nang Yai
4.Khao Bin
Cave
5.Visiting
Ratchaburi
Attractions
6.Khao
Chongpran
รวม

ปรนัย อาน

13-18

36-40
40

พูด

6

19-22
23-35

จุดประสงคการวัดผล
ความ
จํา

ความ
เขาใจ

3

2

1

3

1

5

5

4
8

5

3

5

การ
นํา
ไปใช

การ
วิเคราะห

การ
สังเคราะห

การ
ประเมิน
คา

5
11

12

7

10

ขั้นตอนที่ 3 นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
เพื่อตรวจสอบวาตรงตาม
จุดประสงค ที่กําหนดไวหรือไม นําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญไปหาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.78 (ดังรายละเอียด ภาคผนวก ซ หนา 211 )
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํา
คะแนนที่นักเรียนแตละคนสอบมาวิเคราะห หาความยากงาย (p) ซึ่งเกณฑความยากงายของ
ขอสอบอยูที่ระหวาง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) โดยคาอํานาจจําแนก ตามเกณฑที่
กําหนดคือมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป นําขอสอบที่ไมถึงเกณฑมาปรับปรุงแกไขจนได ขอสอบที่มี
ประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 5 นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนวัดมณีโชติ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน นําคะแนนที่ไดมาหาวิเคราะห
หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธ ซึ่งใชสูตรของ เพียรสัน ไดคาความ
เชื่อมั่น เทากับ 0.976
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ขั้นตอนที่ 6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่หาความเชื่อมั่นแลวนําไป
ทดสอบกอนและหลังใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรีกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 6 เกณฑการประเมินการพูดภาษาอังกฤษกอนเรียน- หลังเรียน

3
2
1
3
2
1
2
1
2
1

ระดับคะแนน
คําอธิบาย
เกณฑการออกเสียง
คะแนน
นักเรียนออกเสียงคําศัพท / ประโยคดวยเสียงเนนหนักถูกตองเปนสวนใหญ
ทําใหสื่อสารชัดเจน
คะแนน
นักเรียนออกเสียงคําศัพท / ประโยคดวยเสียงเนนหนัก ผิดเปนบางคํา แตยัง
พอสื่อสารได
นักเรียนออกเสียงเนนหนักในคําศัพท / ประโยค ผิดหลายแหง
คะแนน
เกณฑการนําเสนอเรื่อง
คะแนน
นักเรียนนําเสนอเรื่องไดอยางนาสนใจ ผูฟงสามารถติดตามเรื่องไดตามขั้น
ตอนตลอดเรื่อง
นักเรียนนําเสนอเรื่องขามขั้นตอนบาง แตผูฟงสามารถติดตามเรื่องไดตลอด
คะแนน
นักเรียนนําเสนอเรื่องไมตอเนื่อง ไมชวนติดตาม
คะแนน
เกณฑความคลองแคลว
คะแนน
นักเรียนพูดตอเนื่องไมติดขัด ทําใหเกิดการสื่อสาร
คะแนน
นักเรียนพูดเปนคํา ๆ หยุดเปนระยะ ๆ ทําใหการสื่อสารไมตอเนื่อง
เกณฑทาทางประกอบการสนทนา
คะแนน
นักเรียนแสดงทาทางประกอบ / อารมณอยางแนบเนียนเหมาะสมกับเรื่อง
คะแนน
นักเรียนพูดโดยปราศจากทาทางประกอบ

เกณฑคะแนนเฉลี่ยรวม
คะแนน 9 – 10
คะแนน 7 – 8
คะแนน 5 – 6
คะแนน 1 – 4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
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การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
1. การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอานและพูดเพื่อแนะนํา
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี กอนและหลังใชชุดฝก ใชรอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x )
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนและหลังเรียน
โดยใชชุดฝก โดยใชคา t– test แบบไมอิสระ ( Dependent)
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ตอการเรียนดวยชุดฝกการอานและการพูดภาษา
อังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา ( Rating
scale) ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ
ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนโดยใชชุดฝกเกี่ยวกับเนื้อหา รูปแบบ กิจกรรม การวัดและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบ
สอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา พิจารณาหัวขอ จุดมุงหมายที่ตองการทราบเพื่อเปนขอบเขต
ในการสรางแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 สรางแบบสอบถามความคิดเห็น
ขั้น ตอนที่4 นําแบบสอบถามใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่ง
คาเฉลี่ยที่ยอมรับไดคือตองมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงภาษาที่ใช ปรับแกขอคําถามเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศ และประโยชนที่ใชในชีวิตประจําวัน ใหมีจํานวนขอที่
เหมาะสม ไปทดลองใช ( Try out) กับนักเรียนโรงเรียนวัดมณีโชติ จํานวน 30 คน และหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.89 (รายละเอียด ดังตารางที่ 24
ภาคผนวก ช หนา 207)
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการปรับปรุงภาษาที่ใช ปรับแกขอคําถามใหเหมาะสม และ
แบงเกณฑการประเมินเปน 3 ระดับคือ 3 ,2 และ 1 คือ 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช 1 หมายถึง
ปรับปรุง
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การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating
scale) โดยนําคาที่ไดมาหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ( S.D.) แลวนําไปแปลความ
หมาย คาระดับคะแนนตามแนวคิดของเบสท
ชวงคะแนนเฉลี่ย ( x ) 2.51 – 3.00 หมายถึง เห็นดวย มาก
ชวงคะแนนเฉลี่ย ( x ) 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นดวย ปานกลาง
ชวงคะแนนเฉลี่ย ( x ) 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นดวย นอย
การประเมินและปรับปรุงชุดฝก สามารถสรุปวิธีดําเนินการไดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สรุปวิธีดําเนินการประเมินและปรับปรุงชุดฝก
วัตถุประสงค
วิธีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง ทดสอบ
การเรียนเกี่ยวกับแหลง ผลสัมฤทธิ์
ทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี

ประเมินผลความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนดวยชุด
ฝกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น
จังหวัดราชบุรี
ประเมิ น ความสามารถ
ในการพูดแนะนําแหลง
ท องเที่ ย วในจั ง หวั ด
ราชบุรี

สอบถาม
ความคิดเห็น

กลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3
จํานวน 20 คน

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3
จํานวน 20 คน

นักเรียนชั้นมัธยม
สังเกต
พฤติกรรมความ ศึกษาปที่ 3
สามารถในการ จํานวน 20 คน
พูด

เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล
แบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิเคราะหขอมูลโดยหา
คา รอยละ(%) คาเฉลี่ย( x )
ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(S.D)
และคา t-test dependent
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น
วิเคราะหขอมูลโดยใชคา
เฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)และการ
วิเคราะหเนื้อหา
แบบสอบสังเกตพฤติกรรม
วิเคราะหขอมูล โดยหา
คารอยละ(%)
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยมี
รายละเอียดตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามลําดับตอไปนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝก
3. ผลการทดลองใชชุดฝก
4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขชุดฝก
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบงออก
เปน 5 ตอนคือ
1. ผลการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
2. ผลการศึกษาขอมูลแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีจากผูเชี่ยวชาญและเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางชุดฝกการอาน
เพื่อความเขาใจและการพูด
4. ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ รู ป แบบ ขอบข า ยเนื้ อ หา
กิจกรรมการเรียนรู
5. ผลการศึก ษาความคิดเห็นของผูที่ เ กี่ยวข องเกี่ ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา
กิจกรรมการฝกอานและพูด
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พบวากลุมสาระการเรียนรูภาษา
ตางประเทศ เปนพืน้ ฐานสําคัญทีผ่ เู รียนทุกคนตองเรียนรู อยูใ นกลุม ทีส่ อง ซึง่ เปนสาระการเรียนรูท ี่
116

117
เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค
ภาษาอังกฤษไดรับการกําหนดใหเรียนในทุกชวงชั้น การเรียนภาษาตางประเทศ ไมไดเรียนภาษา
เพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือ ในการติดตอ
สื่อสารกับผูอื่นไดตามความตองการในสถานการณตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ
การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้น จะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใช
ภาษาใหมากที่สุด ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน โดยจัดกิจกรรมใหหลากหลาย ทั้ง
กิจกรรมการฝกทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝกใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเอง อันจะนําไปสู
การพึ่งตนเองไดและสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ พบวาวิชาภาษาอังกฤษถูกกําหนดใหเปนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานหนึ่ง
ในแปดกลุมและกําหนดใหเรียนในทุกชวงชั้น
ทัง้ นี้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังใหผูเรียนเรียนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องตั้งแตระดับ
ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา โดยกําหนดวิสัยทัศนใหผูเรียนมีเจตนคติที่ดีตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรูการประกอบ
อาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรม อัน
หลากหลายของประชาคมโลกไดอยางสรางสรรค สําหรับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกการอาน
และการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ตรงกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ระดับกําลังพัฒนา สาระที่1 ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอาน
จากสื่อประเภทตางๆและนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการ
สื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารและแสดงความรูสึกและความคิดเห็น โดยใช
เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต มาตรฐาน ต 1.3 เขาใจกระบวน
การพูด การเขียนและสื่อสาร ขอมูล ความคิดเห็นและความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆไดอยาง
สรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น มาตรฐาน ต3.1ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่นและเปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก มาตรฐาน ต 4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม มาตรฐาน ต 4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการ
เรียนรู การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือและการอยูรวมกันในสังคม
ดังนั้นการนําชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรีมาใช จึงสอดคลองกับแนวดําเนินการของหลักสูตรคือ การจัดการเรียนการสอน
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โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนการสอนภาษาดวยกิจกรรมที่หลากหลายโดยฝกการ
สื่อสารในสถานการณตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาในสถานการณจริง 3) จัดใหผูเรียนได
ฝกฝนสงสารและรับสารดวยการฟง พูดและอาน 4) มีการติดตามประเมินผลและแกไขขอบกพรอง
อยางตอเนื่อง โดยวัดความรูทางภาษาและความสามารถในการใชภาษา โดยมีการประเมินผล
กอนเรียน ประเมินผลระหวางเรียนและประเมินผลหลังเรียน ประเมินทั้งภาคความรู ภาคปฏิบัติ
และเจตคติ โดยใชขอทดสอบ แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสังเกต
ผลการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 มีนโยบายใหพฒ
ั นา
คุณภาพคนใหมีความรูเทาทันโลกและใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิ่น การรูภาษา
ตางประเทศเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อใชในการศึกษาคนควาขอมูลและใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอ
สื่อสารกับผูอื่น ไดตามความตองการในสถานการณตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวัน และการงานอาชีพ
ดังนั้น สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะการใชภาษาทั้งในหอง
เรียนและนอกหองเรียน
โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝกทักษะทางภาษา และ
กิจกรรมฝกผูเรียนใหเรียนรูภาษาดวยตนเองอันจะนําไปสูการพึ่งตนเองไดและสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต ซึ่งเปนจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู
จากการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)
พุทธศักราช 2544 ไดระบุถึงหลักการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียนที่มุงเนนการฝกทักษะ
การอาน การคิดคํานวณ การใชเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรใหมีมาตรฐานทางวิชาชีพ รวมทั้ง
ปลูกฝง คุณธรรมและจริยธรรม ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2. ผลการศึกษาขอมูลแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีจากผูเชี่ยวชาญ และ เอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษาขอมูลแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี พบวาราชบุรีเปนจังหวัดที่ตั้ง
อยูในภาคกลาง หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 96 กิโลเมตร เนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีแหลง
ทองเที่ยวที่นาสนใจหลายแหงและหลากหลายทั้งประเภทธรรมชาติ,โบราณสถาน, โบราณวัตถุและ
ศิลปวัฒนธรรม จํานวนนักทองเทีย่ วชาวไทยและชาวตางประเทศของจังหวัดราชบุรี จึงเพิม่ มากขึน้
สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีมีมากมายหลายประเภท แตที่นักทองเที่ยวนิยมทองเที่ยวกันมาก
คือ ตลาดน้ําดําเนินสะดวก หนังใหญวัดขนอน ถ้ําคางคาวรอยลานที่ เขาชองพราน ถ้ําเขาบิน
และสวนผึ้งราชินีแหงดินแดนตะวันตก
3. ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสาร ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางชุดฝก
ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางชุดฝก กลาว
ถึง วาเปนเอกสารที่มุงเนนการฝกปฏิบัติในการเรียนการสอน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน
รูใหผูเรียนเกิดความคลองแคลว ชํานาญและแมนยําในเนื้อหาความรูตางๆที่เรียนไปแลวอยางมี
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จุดหมาย แบบฝกมีสวนชวยลดปญหาในดานความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหผูเรียนเห็น
ความกาวหนาของตนเอง อีกทั้งชวยใหครูไดเห็นปญหาตางๆ จุดเดนจุดดอยของผูเรียน ทําให
สามารถชวยแกไขปญหาในการเรียนของผูเรียนได ทั้งนี้ชุดฝกที่ดีนั้นควรมีลักษณะที่ใหผูเรียน
ไดลงมือ ฝกฝนและทําดวยตนเอง เนื้อหานาสนใจ เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น นอกจากนี้สิ่งที่
ควรทํากอนนําชุดฝกที่สรางไปใชควรมีการหาประสิทธิภาพของชุดฝกกอน โดยดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นทดลองกับนักเรียนเปนรายบุคคล ( Individual Tryout) ซึ่งมีขั้นตอน
การปฎิบัติดังนี้
1. ทดสอบกอนเรียน
2. เรียนจากแบบฝกจนจบ
3. ทําแบบฝกหัดในบทเรียนไปพรอมขณะที่เรียน
4. ตอบแบบทดสอบหลังเรียน
5. นําผลที่ไดมาพิจารณาโดยเทียบตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งในการหาประสิทธิ
ภาพในขั้นทดลองกับนักเรียนเปนรายบุคคล สวนใหญมักกําหนดเกณฑการหาประสิทธิภาพไวที่
ระดับ E1 / E2 : 60 / 60
ขั้นตอนที่ 2 คือขั้นการทดสอบกับนักเรียนกลุมยอย (Small group Tryout) ซึ่งใชกับ
นักเรียน 9คนที่ยังไมเคยเรียนบทเรียนจากชุดฝกมากอนและขั้นตอนดําเนินการใหทําเชน เดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1 ทุกประการแตกตางที่เกณฑของการหาประสิทธิภาพขั้นทดลองกลุมยอย (Small group
Tryout) ผูวิจัยสวนใหญมักกําหนดเกณฑการหาประสิทธิภาพไวที่ระดับ E1 / E2 : 70 / 70
ขั้นตอนที่3 ขั้นทดลองกับกลุมตัวอยางภาคสนาม ((Field Tryout ) ซึ่งในขั้นนี้สวน
ใหญมักกําหนดเกณฑการหาประสิทธิภาพไวที่ระดับ E1 / E2 : 80 / 80 แตทั้งนี้เนื้อหาที่เปนวิชา
ดานทักษะหรือเจตคติอาจตั้งไวที่ระดับ E1 / E2 : 75 / 75 ก็ได
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรู
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขาย เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี โดยใชแบบสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) จํานวน 20 คน โดยการวิเคราะหขอมูลจาก
1. สถานภาพและขอมูลทั่วไป
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูเรื่องแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรี
3. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม
ผลการวิเคราะหมีดังนี้

120
4.1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ อายุ
และการเรียนรูเรื่องราวของจังหวัดราชบุรีมากอนหรือไม วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสถิติรอยละ
(%)และวิเคราะหเนื้อหา ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนที่ตอบ
แบบสอบถาม

สถานภาพและขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
14 ป
15 ป
รวม
3. การเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรีมากอนหรือไม
เคย
ไมเคย
รวม

จํานวน

รอยละ

11
9
20

55.00
45.00
100

8
12
20

40.00
60.00
100

20
20

100
100

จากตารางที่ 8 พบวาสวนใหญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 เปนเพศชาย จํานวน 11 คน
คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45.00 ดานอายุ
พบวา สวนใหญมีอายุ 15 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมามีอายุ 14 ป
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40.00 ดานการเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวจังหวัดราชบุรี
พบวา เคยเรียน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 100
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4.2 ความตองการเกีย่ วกับรูปแบบ เนือ้ หา กิจกรรมการเรียนรูเ รือ่ งแหลงทองเทีย่ ว
ในจังหวัดราชบุรี ชองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) จํานวน 20 คน
มีผลการวิเคราะหขอมูลเปนดานตางๆ ดังรายละเอียดตารางที่ 9 ถึงตารางที่ 13
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนรอยละความตองการของนักเรียน ดานแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
(นักเรียนเลือกตอบไดมากกวา 1ขอ)

แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
หนังใหญวัดขนอน
คางคาวรอยลานวัดเขาชองพราน
สวนผึ้ง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดราชบุรี
ถ้ําเขาบิน
พิพิธภัณฑวัดมวง
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
เมืองโบราณคูบัว

จํานวน

รอยละ

19
15
15
13
12
18
3
10
5

95.00
75.00
75.00
65.00
60.00
90.00
15.00
50.00
25.00

จากตารางที่9 พบวา นักเรียนสวนใหญตองการเรียนรูเรื่องตลาดน้ําดําเนินสะดวก
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 95.00 รองลงมาคือถ้ําเขาบิน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ
90.00 หนังใหญ วัดขนอนและคางคาวรอยลานวัดเขาชองพราน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ
75.00 สวนผึ้ง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65.00 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดราชบุรี
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60.00 จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 50.00 และเมืองโบราณคูบัว จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละความตองการของนักเรียนดานเนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดราชบุรี
( นักเรียนเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ )

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว

จํานวน

รอยละ

ประวัติสถานที่ทองเที่ยว
สถานที่ตั้งแหลงทองเที่ยว
ความสําคัญของแหลงทองเที่ยว
การเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง
ประโยชนของการทองเที่ยว
พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติในการทองเที่ยว

18
19
18
9
10
5

90.00
95.00
90.00
45.00
50.00
25.00

จากตารางที่10 พบวานักเรียนสวนใหญตองการเรียนรู
เกี่ยวกับสถานที่ตั้งแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีจํานวน19 คน คิดเปนรอยละ 95.00 รองลงมาคือประวัติสถานที่ทองเที่ยว
และความสําคัญของแหลงทองเที่ยว จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 90.00 ประโยชนของการ
ทองเที่ยว จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50.00 การเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง จํานวน
9 คน คิดเปน รอยละ 45.00 และพฤติกรรม ที่ควรปฏิบัติในการทองเที่ยว จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 25.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 11 แสดงจํานวน และรอยละความตองการของนักเรียนดานรูปแบบของชุดฝก เรื่อง
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
( นักเรียนเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ )

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รูปแบบของชุดฝก

จํานวน

รอยละ

มีรูปภาพประกอบ
สีสรรสวยงาม
ใชภาษาที่เขาใจงาย
เนื้อหาไมมากเกินไป
มีเนื้อหาที่ใหความรู นาสนใจ
รูปเลมกระทัดรัด สะดวกในการใช

17
14
10
13
13
6

85.00
70.00
50.00
65.00
65.00
30.00

จากตารางที่ 11 พบวา นักเรียนสวนใหญตองการใหชุดฝกมีรูปภาพประกอบ จํานวน
17 คน คิดเปนรอยละ 85.00 รองลงมาคือมีสีสรรสวยงาม จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 70.00
เนื้อหาไมมากเกินไปและมีเนื้อหาที่ใหความรู นาสนใจ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65.00
ใชภาษาที่เขาใจงาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และรูปเลมกระทัดรัด สะดวกในการใช
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละความตองการของนักเรียน ดานลักษณะการจัดกิจกรรม
การเรียน
( นักเรียนเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ )

1.
2.
3.
4.

ลักษณะของกิจกรรมการเรียน

จํานวน

เรียนรูดวยตนเอง
เรียนรูแบบกิจกรรมกลุม
การแสดงบทบาทสมมุติ
เรียนรูจากผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว

10
15
8
17

รอยละ

50.00
75.00
40.00
85.00

จากตารางที่ 12 พบวานักเรียนสวนใหญตองการเรียนรูจากผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
จํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 85.00 รองลงมาคือเรียนรูแบบกิจกรรมกลุม จํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 75.00 เรียนรูดวยตนเอง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และการแสดงบทบาท
สมมุติ จํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 40.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและรอยละความตองการของนักเรียนดานการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดฝก
( นักเรียนเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ )

การวัดผลและประเมินผล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตรวจผลงาน / ชิ้นงาน / แฟมสะสมงาน
สังเกตการตอบคําถาม การรวมอภิปรายซักถาม
สังเกตการทํางานกลุม
การทําแบบฝกหัด
การทําแบบทดสอบ
การจัดนิทรรศการ
การแสดงบทบาทสมมุติ

จํานวน

14
10
7
11
9
13
4

รอยละ

70.00
50.00
35.00
55.00
45.00
65.00
20.00

จากตารางที่13 พบวา นักเรียนสวนใหญตองการการวัดผลประเมินผลจากการตรวจ
ผลงาน / ชิ้นงาน / แฟมสะสมงาน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ70.00 รองลงมาคือการจัด
นิทรรศการ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65.00 การทําแบบฝกหัด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ
55.00 สังเกตการตอบคําถาม การรวมอภิปรายซักถาม จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50.00 การทํา
แบบทดสอบจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45.00 และการแสดงบทบาทสมมุติ จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 20.00 ตามลําดับ
5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา
กิจกรรมการฝกอานและพูด
สถานภาพ และขอมูลทัว่ ไปของผูร ว มสนทนากลุม จํานวน 6 คน ประกอบดวย ผู
อํานวยการโรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) , ศึกษานิเทศนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต
2 จํานวน 1 คน , ครูวิชาการระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 คน, ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 1 คน , ผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน ผูที่มีความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวจาก
ราชบุรี จํานวน 1 คน ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของผูรวมสนทนากลุม

สถานภาพและขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
45 – 50 ป
50 – 55 ป
รวม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จํานวน

รอยละ

2
4
6

33.33
66.67
100

5
1
6

83.33
16.67
100

3
3
6

50.00
50.00
100

จากตารางที่ 14 พบวา ผูเ ขารวมสนทนากลุม จํานวน 6 คน เปนเพศหญิง จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 66.67 เพศชาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ดานอายุ มีอายุระหวาง
45-50 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 83.33 อายุระหวาง 50 - 55 ป จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 16.67 ดานการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ปริญญาโท
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 50.00
พบว าผลการวิ เคราะห ความต องการของผู เ ข าร ว มสนทนากลุมในการพั ฒนาชุดฝก
การอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาปที่ 3 โดยเสนอผลการวิเคราะหเนื้อหาเปน 5 ประเด็นดังนี้
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีของชุดฝก
พบวา
ผู เ ขารว มสนทนากลุมสวนใหญเห็นวาควรใชเนื้อหาในทองถิ่นอําเภอโพธารามคือ หนังใหญ
วัดขนอน , คางคาวรอยลานเขาชองพราน , จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม , ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ,
ถ้ําเขาบิน , เมืองโบราณคูบัว ตามลําดับ

127
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของชุดฝก พบวาผูเขารวมสนทนากลุมสวนใหญ
เห็นวาควรเปนแบบฝกอาน / พูด บรรยายสถานที่ ที่มีรูปภาพประกอบบทอาน การอานควรใช
เสียงของเจาของภาษาและใชภาษาที่งาย เหมาะสมกับวัย
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อของชุดฝก พบวาผูเขารวมสนทนากลุมสวนใหญเห็นวา
ควรเปนสื่อประเภทวี ซี ดี , เทป เพื่อที่นักเรียนจะไดเห็นภาพและฟงเสียง รูปภาพแหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดราชบุรี, แผนที่การเดินทาง ,หนังสือ และแผนพับ
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา ผูเขารวมสนทนากลุม
สวนใหญเห็นวา ควรใชการสอนโดยใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติในสถานที่จริง , การแสดงบทบาท
สมมุติหรือสถานการณจําลอง โดยใชการสอนแบบสื่อสาร
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล พบวา ผูเขารวมสนทนากลุมสวนใหญ
เห็นวาการพูด ควรวัดผลโดยการใหนักเรียนพูดแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในรูปของ
ไกดพาชาวตางชาติเยี่ยมชม โดยมีแบบสังเกตการพูดประเมินจากสถานการณจริง ฝกจริง สวนการ
อานควรใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน หนังสือเลมเล็กและชิ้นงาน
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝก
ผลการพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ทั้ง 5 สวน คือ
1. ผลการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรสถานศึกษา
2. ผลการศึกษาขอมูลแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี จากผูเชี่ยวชาญและเอกสาร
ตางๆที่เกี่ยวของ
3. ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางชุดฝกการอาน
เพื่อความเขาใจ และการพูด
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรู
5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับรูปแบบขอบขายเนื้อหา กิจกรรม
การฝกอานและพูด
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดนําขอมูล มาสังเคราะห เพื่อพัฒนา
ชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีขั้นตอน 7 ขั้นตอนดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

กําหนดเนื้อหาและสรางชุดฝกฉบับราง
การประเมินและตรวจสอบชุดฝกโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
การปรับปรุง แกไข
การหาประสิทธิภาพเปนรายบุคคล ( Individual Tryout)
การปรับปรุงแกไข
การหาประสิทธิภาพเปนแบบกลุมยอย ( Small group Tryout)
การปรับปรุงแกไข
ผลการกําหนดเนื้อหาและการสรางชุดฝกฉบับราง
จากผลการวิเคราะหขอมูลในขัน้ ตอนการศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน รวมทัง้ การขอคําแนะนํา
และคําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญ นํามาพัฒนาชุดฝกการอานและการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ฉบับราง จํานวน6 ชุด แตละชุดฝกประกอบดวย คําชี้แจง วัตถุประสงค แผนการเรียนรู (สาระสําคัญ
จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล )
ใบความรู ใบงานแบบทดสอบการอานและการพูด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชุดฝกที่1 เรื่อง Ratchaburi Attractions ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
จุดประสงค นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวได
กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นกอนการอาน ( Pre – reading) ใหนักเรียนดูภาพ
สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีที่ติดไวรอบหอง นักเรียนชวยกันระดมความคิดวาสถานที่ใน
ภาพคือ ที่ใดเขียนบนกระดานดํา ครูนําบัตรคําชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษติดและฝกอานชื่อสถานที่
ภาษาอังกฤษ ในขั้นระหวางการอาน (While - reading) ครูนําคําขวัญ (slogan) ของจังหวัดราชบุรี
มาใหนักเรียนฝกอาน และนํามาจับคูกับคําขวัญภาษาไทย ใหนักเรียนทํากิจกรรมฝกปฏิบัติในแบบ
ดังนี้ 1) ขีดเสนใตชื่อสถานที่ทองเที่ยวที่พบในคําขวัญ 2) จับคูภาพกับสถานที่ทองเที่ยว 3) ทํา
กิจกรรมคู (pair work) ฝกพูดโครงสรางไวยากรณ Have you ever been to………? Yes, I have. /
No, I haven’t. และทํากิจกรรมหลังการอาน ( Post - reading) 4) ใหนักเรียนดูแผนที่และชี้สถานที่
ทองเที่ยวตางๆ 5) กิจกรรมกลุม กลุมที่1เลือกภาพสถานที่แลวถามคําถาม Have you ever been
to…………? กลุมที่ 2 ตอบคําถาม Yes, I have. / No, I haven’t. สลับกันถามและตอบ
แบบทดสอบการอานและการพูด เรื่องที่ Ratchaburi Attractions ซึ่งมีลักษณะของ
แบบทดสอบโดยใหนักเรียน Match the following pictures with the descriptions
ชุดฝกที่ 2 เรื่อง Khao Chongpran ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
จุดประสงค นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวได
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กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นกอนการอาน ( Pre – reading) นักเรียนรองเพลง
Have you ever seen a bat ? ใหนักเรียนดูภาพและอภิปรายซักถาม พรอมทั้งใหออกมาเลา
ประสบการณใหเพื่อนๆฟง ขั้นระหวางการอาน (While - reading) แจกใบความรูเรื่อง Khao
Chongpran นักเรียนฟงเทปและฝกอาน ใหนักเรียนทํากิจกรรมฝกปฏิบัติดังนี้
1. ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
2. จับคูคําถามและคําตอบเกี่ยวกับการเดินทางและระยะทาง
3. อาน Dialogue และเติมคําใน Dialogue ใหสมบูรณ กิจกรรมหลังการอาน ( Post
- reading)
4. กิจกรรมคูฝกถามตอบ
แบบทดสอบการอานและการพูด เรื่อง Khao Chongpran ซึ่งมีลักษณะของแบบ
ทดสอบโดยใหนักเรียน Read the text and circle the correct answer.
ชุดฝกที่ 3 เรื่อง Wat Kanon Nang Yai ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
จุดประสงค นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวได
กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นกอนการอาน ( Pre – reading) นักเรียนดูภาพการ
แสดงหนังใหญ รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและชวยกันตอบคําถาม จํานวน 4 ขอ ขั้น
ระหวางการอาน (While - reading) ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องจากใบความรูเรื่อง Enjoy the Nang
Yai Wat Kanon พรอมฟงเทปการอาน นักเรียนฝกอานพรอมกันเปนกลุมและสุมทีละคน ชวยกัน
สรุปใจความสําคัญ และใหนักเรียนทํากิจกรรมฝกปฏิบัติดังนี้
1. เลือกคําตอบที่ถูกตอง
2. เลือกเติมเครือ่ งหมายถูก ( 3)หรือผิด (2 ) ลงหนาขอความใหตรงตามเรือ่ งที่ อาน
3. จับคูขอความกับขอความที่สอดคลองกัน
4. ฝกปฏิบัติกิจกรรมถามตอบเพื่อหาขอมูลที่ขาดหายไป กิจกรรมหลังการอาน
(Post - reading)
5. กิจกรรมจับคูฝกถามตอบ จํานวน 2 กิจกรรมและสงตัวแทนกลุมออกมานํา
เสนอหนาชั้นในรูปไกดเชิญชวนใหมาเที่ยวชมหนังใหญวัดขนอน
แบบทดสอบการอานและการพูด เรื่อง Wat Kanon Nang Yai ซึ่งมีลักษณะ
ของแบบทดสอบโดยใหนักเรียน Match the question with the answer.
ชุดฝกที่ 4 เรื่อง Khao Bin cave ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
จุดประสงค นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวได
กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นกอนการอาน ( Pre – reading) ใหนักเรียนดูภาพและ
ตอบคําถามในใบงานที่ 1 ขั้นระหวางการอาน (While - reading) ใหนักเรียนคนควาคําศัพทจาก
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Dictionary แจกใบความรูเรื่อง Khao Bin cave ฟงเทปการอาน นักเรียนฝกอานพรอมกัน
เปนกลุม และสุม ทีละคน กิจกรรมหลังการอาน (Post - reading) ใหนกั เรียนทํากิจกรรมฝกปฏิบตั ดิ งั นี้
1. จับคูคําถามกับคําตอบที่สัมพันธกัน
2. กิจกรรม Dialogue Build เติมบทสนทนาที่ขาดหายไป
3. ตอบคําถามและทํากิจกรรมสัมภาษณ
4. กิจกรรมกลุมออกมานําเสนอเรื่อง Khao Bin cave
แบบทดสอบการอานและการพูด เรื่อง Khao Bin cave ซึ่งมีลักษณะของแบบ
ทดสอบโดยใหนักเรียน Answer the questions.
ชุดฝกที่ 5 เรื่อง Damnern Saduak floating market ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
จุดประสงค นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวได
กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นกอนการอาน ( Pre – reading) ใหนักเรียนชวยกัน
แสดงความคิดเห็นและชวยกันวางแผนพานักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมจังหวัดราชบุรี โดยใชโครงสราง
ประโยค I’d rather visit the (places)………………... . How about going to the floating
market ? ขั้นระหวางการอาน(While- reading) ใหนักเรียนศึกษาคําศัพทจากบทอาน อานเนื้อเรื่อง
Damnern Saduak floating market ฟงเทป นักเรียนฝกอานพรอมกันเปนกลุมและสุมทีละคน
ใหนักเรียนทํากิจกรรมฝกปฏิบัติดังนี้
1. กิจกรรมคูอานบทสนทนาแลวฝกถามตอบ
2. ตอบคําถาม
3. เลือกเติมเครื่องหมาย ถูก (3 ) หรือผิด (2) ลงหนาขอความใหตรงตามเรื่องที่
อาน กิจกรรมหลังการอาน ( Post - reading) ใหนักเรียนดูภาพและฝกพูดแนะนําเกี่ยวกับ Damnern
Saduak Floating Market
แบบทดสอบการอานและการพูด เรื่อง Damnern Saduak Floating Market ซึ่งมี
ลักษณะของแบบทดสอบโดยใหนักเรียน Choose the correct answers.
ชุดฝกที่ 6 เรื่อง Visiting Ratchaburi Attractionsซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
จุดประสงค นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวได
กิจกรรมการเรียนการสอน ครูชึ้แจงจุดประสงคการไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตาง ๆ
โดยใหนักเรียนตอบคําถามจากใบงานเกี่ยวกับการเดินทาง จดบันทึกคําศัพทตางๆ ทั้งภาษาไทย
และความหมายภาษาไทย จดบันทึกสิง่ ทีเ่ รียนรูจ ากวิทยากรและฝกทักษะการสนทนากับชาวตางชาติ
การวัดผล จากการทํากิจกรรมตามใบงาน
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2. ผลการประเมินชุดฝกทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
ผลการประเมิ น ชุ ด ฝ ก การอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ ยวกับแหลงท อ งเที่ ย ว
ในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใหอาจารยที่ปรึกษา 3 ทานตรวจสอบ
ความถูกตองและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ผลการตรวจสอบมีดังนี้
1. การสะกดชื่อเฉพาะของสถานที่ควรสะกดใหเหมือนกัน
2. คําที่ไมใชชื่อเฉพาะไมควรใชตัวใหญ
3. การใชเครื่องหมายวรรคตอน
4. passage ไมควรใชสํานวนไทย
5. กิจกรรมการฝกเดี่ยว ฝกคู ฝกกลุม ควรฝกเพิ่มเติมใหมากขึ้น
6. Tense ควรใชใหถูกตอง
ผลการประเมินตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ จากขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธทั้ง 3 ทานผูวิจัยไดนํามาดําเนินการแกไขปรับปรุงชุดฝกใหถูกตอง แลวจึงนําให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไดตรวจสอบและประเมินคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) พิจารณา
ความสอดคล อ งขององค ป ระกอบของชุ ด ฝ ก ฉบั บ ร า ง ได แ ก ค วามเหมาะสมสอดคล อ งของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ไดแก มาตรฐาน สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน (ใบความรู / ใบงาน ) สือ่ การเรียนการสอนและการวัดผล ความเหมาะสม
สอดคลองของชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ ความเหมาะสมของแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน จากผลการประเมินชุดฝกฉบับราง โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทานประเมินความสอดคลอง
ของชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของชุดฝก (IOC) นั้นปรากฏวา
ความสอดคลองของชุดฝกในทุกรายขอมีคาดัชนีมากกวา 0.5 นั่นคือชุดฝกที่ 1 มีคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 1.00 ชุดฝกที่ 2 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC = 0.67) ชุดฝกที่ 3 มีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC = 1.00) ชุดฝกที่ 4 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC = 1.00) ชุดฝกที่ 5 มีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC = 0.67) ชุดฝกที่ 6 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC = 1.00) โดยมีขอเสนอแนะ
และปรับปรุงดังนี้
1. ควรปรับปรุงเรื่องเวลาในการสอนชุดฝกที่ 3 เวลานอยเกินไป
2. คําศัพท บางคําในชุดฝกที่ 5 ยากเกินไป
ความเหมาะสมสอดคลองของแบบทดสอบกอนเรียน – แบบทดสอบหลังเรียน
มีคาดัชนีมากกวา 0.5 นั่นคือมีคาเฉลี่ยความสอดคลองเทากับ 1.00 ไดแก
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1. ความสอดคลองของ คําถามเกี่ยวกับความชัดเจนของขอคําถาม มีความสอด
คลอง (IOC = 1.00)
2. ความสอดคลอง ของขอคําถามครอบคลุมเนื้อหา มีความสอดคลอง (IOC =
1.00) สวนความสอดคลองของคําสั่งในขอสอบชัดเจน มีความสอดคลอง (IOC = 0.67)
โดยมี ขอเสนอแนะและปรับปรุงดังนี้
1. ตัวอักษรควรมีขนาดเทากันตลอด
2. ควรเวนชวงบรรทัดเพื่อใหดูสบายตา
3. จัดรูปแบบของแบบทดสอบใหเหมาะสม
4. ขอ 28 –31 คําสั่งไมชัดเจนขอ 36 – 40 ควรมีคําสั่งดวย
3. ผลการปรับปรุงแกไขแบบฝกฉบับราง
ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาและผล
การตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ ดังตอไปนี้
1. ปรับรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูใหเปนแนวเดียวกัน
2. ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูที่3ใหเหมาะสมกับ
เวลา
3. ปรับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 โดยใชคําศัพทที่งายขึ้น
4. ปรับรูปแบบ ของแบบทดสอบ ปรับขนาดของตัวอักษรใหเทากันตลอดและ
ปรับชวงบรรทัดใหสวยงามดูสบายตา
5. ปรับแกคําสั่งในขอ 28 –31 และเพิ่มเติมคําสั่งในขอ 35 – 40
4. ผลการหาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบเดี่ยว ( Individual Tryout )
ผูวิจัยไดนําชุดฝกฉบับรางที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปหาคาประสิทธิภาพ
E1/E2 แบบเดี่ยว (Individual Tryout ) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดมณีโชติ อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่มีผลการเรียน เกง ปานกลาง ออนอยางละ 1 คน รวมจํานวน 3 คนเพื่อ
ดูความเหมาะสมของภาษาและความยากงายของกิจกรรม ตลอดจนความเหมาะสมของเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนนํามาหาคาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบเดี่ยว ( Individual Tryout ) โดยไดคา
ประสิทธิภาพ 67.33 / 69.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 60 / 60 ที่ตั้งไว (รายละเอียดดังตารางที่ 33
ภาคผนวก ซ หนา 223 ) พบวาจากการใชชุดฝก ในขั้นตอนนี้ นักเรียนสามารถศึกษาคําศัพทและ
เขาใจเนื้อเรื่อง สามารถปฏิบัติตามกิจกรรม ในชุดฝกได สวนสิ่งที่ควรปรับปรุงคือ
1. ความถูกตองของการพิมพ
2. ตรวจสอบไวยากรณของภาษา
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3. สํานวนของเนื้อหาในเรื่อง Damnern Saduak Floating Market และ Wat
Kanon Nang Yai
5. ผลการปรับปรุงแกไข
จากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบเดี่ยว ( Individual Tryout) แลว
นั้น ผูวิจัยไดนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหชุดฝกมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุง
เกี่ยวกับการสะกดคํา ไวยากรณใหถูกตอง รวมทั้งปรับสํานวนเนื้อหา ในเรื่อง Damnern Saduak
Floating Market และ Wat Kanon Nang Yai ใหเหมาะสม
6. ผลการหาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบกลุมยอย ( Small group Tryout )
ผูวิจัยไดนําชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษฉบับรางที่ปรับปรุงแกไขแลว
มาทดลอง ใชเพื่อหาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบกลุมยอย (Small group Tryout ) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียนวัดมณีโชติ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่มีผลการเรียนเกง ปานกลาง
ออน อยางละ 3 คน รวมจํานวน 9 คน โดยไดคาประสิทธิภาพ 74.44 / 75.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่ตั้งไวคือ 70 / 70 ( รายละเอียดดังตารางที่ 34 ภาคผนวก ซ หนา223 ) และจากการสังเกต
ในการทดลองใชชุดฝกในขั้นตอนนี้ พบวา นักเรียนสามารถทําความเขาใจกับเนื้อเรื่อง และปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ในชุดฝกได แตนักเรียนกลุมออนยังทํากิจกรรมไมเสร็จในชวงเวลา ตองใชเวลาใน
การทํากิจกรรมมากกวากลุมเกงและปานกลาง
7. ผลการปรับปรุงแกไขแบบฝกฉบับราง
ผูวิจัยไดนําผลจากการตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญและ
จาก การทดสอบหาคาประสิทธิภาพ E1 / E2 ทั้ง 2 ขั้นตอนมาปรับปรุงแกไขอีกครั้งเพื่อใหไดชุดฝก
การอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่3ที่มีความสมบูรณและเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชจริงรายละเอียดของสวนที่ปรับปรุง
แกไขมีดังนี้
1. ปรับปรุงคําศัพท ไวยากรณและประโยคคําสั่งใหเหมาะสมกับนักเรียนมากขึ้น
2. ปรับปรุงเรื่องการพิมพ การเวนชวงหางของบรรทัดใหดูสวยงามขัดเจน
3. ปรับปรุงเนื้อหาในใบความรู ใหมีสํานวนที่ถูกตองเหมาะสม
4. ปรับปรุงรูปเลมของชุดฝกใหดูนาสนใจมากขึ้น

134
ตารางที่ 15

คะแนน

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได

รอยละ
x

S.D.

แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกในขั้นสนาม

ชุดที่ 1
10
คะแนน

200
143
71.50
7.15
1.18

คะแนนแบบทดสอบ
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
10
10
10
คะแนน
คะแนน
คะแนน

200
200
200
151
151
158
75.50
75.50
79.00
7.55
7.55
7.90
1.35
1.27
1.11
∑ x = 760
∑F = 801
E1 = 76.00
E2 = 80.10

คะแนน
รวม
50
คะแนน

ชุดที่ 5
10
คะแนน

200
157
78.50
7.88
1.38

1,000
761
76.00
38.00
5.65

คะแนน
สอบ
หลังเรียน
50 คะแนน

1,000
801
80.10
40.05
4.77

จากตารางที่ 15 พบวาการหาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบภาคสนาม ( Field Tryout ) กับ
นักเรียนจํานวน 20 คน โดยไดคาประสิทธิภาพ 76.00 / 80.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
คือ 75 / 75 โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดฝก
แตกตางกัน โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยไดดังนี้ ชุดที่ 4 รอยละ79.00 ชุดที่ 5 รอยละ
78.50 ชุดที่ 2, ชุดที่ 3 รอยละ 75.50 และ ชุดที่ 1 รอยละ71.50 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการ
วิจัยขอที่ 2 ที่กําหนดไว
ผลการทดลองใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
ผูวิจัยไดนําชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี จํานวน 20 คน โดยผูวิจัยไดทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โดยเริ่ม
ทดลองใชตั้งแตวันที่11 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 รวมระยะเวลาในการใชชุดฝก
ทั้งหมด 3 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ในการทดลองนั้นผูวิจัยเปน
ผูสอนและดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเอง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการใชชุดฝก
ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 กอนการทดลองใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดทํา
การทดสอบกอนเรียน (Pre – test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอาน จํานวน 40 ขอ
ใชเวลาสอบ 60 นาทีและทดสอบความสามารถในการพูดของนักเรียน เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่
นักเรียนสนใจเพียง 1 แหงและพูดไมนอยกวา 10 ประโยค ใหเวลาพูดคนละ 3-5 นาทีคะแนน 10
คะแนน
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการใชชดุ ฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ ว
ในจังหวัดราชบุรีทั้ง 6 ชุด โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนดวยการสอนอาน 3 ขั้นตอน
เรื่อง Ratchaburi Attractions
ขั้นกอนการอาน (Pre - reading)
1. นักเรียนดูภาพสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในจังหวัดราชบุรีแลวแสดงความคิดเห็นวา
ภาพที่นักเรียนดูคือสถานที่ใด
2. นักเรียนเขียนชื่อสถานที่ทองเที่ยวตางๆที่นักเรียนพบและรูจักบนกระดานดํา
3. ครูแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดราชบุรีเพิ่มเติมพรอมรูปภาพประกอบ
และใหนักเรียนฝกอานชื่อสถานที่ทองเที่ยวตางๆเปนภาษาอังกฤษจากบัตรคํา
ขั้นระหวางการอาน ( While – reading )
1. นักเรียนฝกอานออกเสียง Slogan จากแผนภูมิพรอมกัน เปนกลุมและสุมเปนบุคคล
2. นักเรียนทองคําขวัญของจังหวัดราชบุรีเปนภาษาไทยเพื่อนํามาเปรียบเทียบคําศัพท
กับ Slogan
3. นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงสถานที่ทองเที่ยวตางๆวามีสถานที่ใดบางที่นาสนใจ
ขั้นหลังการอาน ( Post - reading )
1. นักเรียนดูแผนที่และชี้สถานที่ทองเที่ยวตางๆวาอยูในอําเภอใด
2. นักเรียนทํากิจกรรมคูเลือกภาพสถานที่ทองเที่ยวและถามคําถาม Have you ever
been to ……………..?
3. นักเรียนทําใบงานที่ 1จับคูภาพกับสถานที่ทองเที่ยวและเติมคําชื่อสถานที่ทองเที่ยว
ในใบงานที่ 2
4. นักเรียนฝกพูดเกี่ยวกับสถานมที่ทองเที่ยวที่นักเรียนสนใจหรือเคยไปจากภาพ
5. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบเรื่อง Ratchaburi Attractions
เรื่อง Khao Chongpran
ขั้นกอนการอาน ( Pre - reading )
1. ใหนักเรียนดูภาพ Khao Chongpran สนทนาและซักถามนักเรียนวาใครเคยไป
เที่ยวชมคางคาวที่Khao Chongpran มาบางออกมาเลาประสบการณใหเพื่อนๆ ฟง
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2. นักเรียนรองเพลง Have you ever seen a bat ?
ขั้นระหวางการอาน ( While – reading )
1. ครูแจกใบความรูเรื่อง Khao Chongpran ใหนักเรียนฟงเทปจากเจาของภาษาและ
ฝกอานออกเสียงตามพรอมกัน เปนกลุมและสุมเปนรายบุคคล
2. นักเรียนแบงกลุมศึกษาคําศัพทแลวรวมกันอภิปรายชวยกันตอบคําถามในใบงาน
3. นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบในใบงาน
4. นักเรียนฝกอาน Dialogue และจับคูฝกถามตอบเลียนแบบ Dialogue
ขั้นหลังการอาน ( Post - reading )
1. นักเรียนฝกทําใบงาน
2. นั ก เรี ย นแสดงบทบาทสมมุ ติ เ ป น ไกด พาชาวต า งชาติ ไ ปเที่ ย วชม
Khao
Chongpran
3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบเรื่อง Khao Chongpran
เรื่อง Wat Kanon Nang Yai
ขั้นกอนการอาน ( Pre - reading )
1. ใหนักเรียนดูภาพการแสดงหนังใหญ รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับภาพแลวชวยกันตอบ
คําถาม
ขั้นระหวางการอาน ( While – reading )
1. นักเรียนคนควาคําศัพทเรื่อง Wat Kanon Nang Yai จากใบความรู
2. นักเรียนฟงเทปจากเจาของภาษาและฝกอานตามเทป
3. นักเรียนฝกพูดประโยค How about+Ving……..?และ I’d rather………………..
4. นักเรียนและครูชวยกันสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน
ขั้นหลังการอาน ( Post - reading )
1. นักเรียนทําใบงาน
2. นักเรียนแบงกลุม ๆละ 4 คนออกมานําเสนอเรื่อง Wat Kanon Nang Yai
3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบเรื่อง Wat Kanon Nang Yai
เรื่อง Khao Bin cave
ขั้นกอนการอาน ( Pre - reading )
1. นักเรียนแบงกลุม ๆละ4คนใหนกั เรียนดูภาพรวมกันอภิปราย แลวชวยกันตอบคําถาม
ขั้นระหวางการอาน ( While – reading )
1. นักเรียนคนควาคําศัพท จาก Dictionary เรื่อง Khao Bin cave จากใบความรู
2. นักเรียนฟงเทปจากเจาของภาษาและฝกอานตามเทป
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3. นักเรียนและครูชวยกันสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน
ขั้นหลังการอาน ( Post - reading )
1. นักเรียนฝกทําใบงานที่ 2,3,4
2. นักเรียนแบงกลุม ๆละ 4 คนออกมานําเสนอเรื่อง Khao Bin cave
3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบเรื่อง Khao Bin cave
เรื่อง Damnern Saduak floating market
ขั้นกอนการอาน ( Pre - reading )
1. ครูใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นวาถามีนักทองเที่ยวชาวตางชาติมาเยี่ยมชม
จังหวัดราชบุรี ใหนักเรียนชวยกันวางแผนการทองเที่ยววาจะพาไปเที่ยวที่ใด
ขั้นระหวางการอาน ( While – reading )
1. นักเรียนคนควาคําศัพท จาก Dictionary เรื่อง Damnern Saduak floating market
จากใบความรู
2. นักเรียนฟงเทปจากเจาของภาษาและฝกอานตามเทป
3. ใหนักเรียนศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ Damnern Saduak floating market ที่นาสนใจ
สําหรับนักทองเที่ยว
4. ศึกษาใบงานและตอบคําถาม
5. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบเรื่อง Damnern Saduak floating market
ขั้นหลังการอาน ( Post - reading )
1. ทํากิจกรรมคูฝกถาม – ตอบ
2. นักเรียนดูภาพและออกมาพูดแนะนําเกี่ยวกับ Damnern Saduak floating market
3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบเรื่อง Damnern Saduak floating market
เรื่อง Visiting Ratchaburi Attractions
ขั้นกอนการอาน ( Pre - reading )
1. ครูชี้แจงวัตถุประสงคการไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูDamnern Saduak floating
market ,Wat Kanon Nang Yai, Khao Bin cave, Khao Chongpran
2. ใหนักเรียนจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆใหมากที่สุด พรอมทั้ง
จะไดฝกทักษะการพูดสนทนากับนักทองเที่ยวในสถานที่จริงดวย
ขั้นระหวางการอาน ( While – reading )
1. เตรี ย มความพร อ มของนั ก เรี ย นก อ นการเดิ น ทางและระหว า งการเดิ น ทางจาก
โรงเรียนไปยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ พรอมทั้งตอบคําถามในใบงาน
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2. จดบันทึกคําศัพทภาษาอังกฤษที่พบในระหวางการเดินทาง จากปาย รวมทั้ง
จากสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในใบงาน
3. จดบันทึกสิ่งที่เรียนรูจากวิทยากรที่มาบรรยาย
4. สัมภาษณนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ขั้นหลังการอาน ( Post - reading )
1. ตรวจผลงาน
ขั้นตอนที่ 3 ทําการทดสอบหลังการใชชุดฝกการอานและการพูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการ
ทดสอบเมื่อนักเรียนทําชุดฝกครบทั้ง 6 ชุด โดยใชแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 40 ขอ ใช
เวลาในการสอบ 120 นาที จากนั้นผูวิจัยไดนําคะแนนที่นักเรียนทําได
มาหาคาประสิทธิภาพ
แบบสนาม ( Field Tryout ) ไดคาประสิทธิภาพ 76.00 / 80.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 75 / 75
( รายละเอียดดังตารางที่ 35 ภาคผนวก ซ หนา 224 ) สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
ในขอที่ 1
ขั้นตอนที่ 4 นักเรียนทําแบบประเมินทักษะการอานและการพูดจํานวน 5 เรื่อง
ขั้นตอนที่ 5 ทําการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการเรียนโดยใชชุด
ฝก โดยใหตอบแบบสอบถามจํานวน 10 ขอรายละเอียดของผลการทดลองใชชุดฝกการอานและ
การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 ดังที่กลาวมาขางตนนํามาสรุปดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 สรุปขั้นตอนการดําเนินการทดลองใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
เวลา
ผูดําเนิน
วิธีการเรียนรู
วันที่
เรื่อง
(ชม.)
กิจกรรม
11-12ก.ค - แนะนําชุดฝกการอาน,พูด 2 ครูแนะนําชุดฝกการอานและพูด
ผูวิจัย
- ทดสอบกอนเรียน
ทดสอบกอนการใชชุดฝก
ผูวิจัย
13ก.ค. 48 Ratchaburi Attractions
1 อานslogan
ทองคําขวัญราชบุรี
อภิปรายแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ
สอนคําศัพทและไวยากรณ
Have you ever been to……?
ทําชุดฝก, แบบทดสอบ
ผูวิจัย
14 ก.ค 48 Khao Chongpran
1 สอนคําศัพท
อานเรื่อง Khao Chongpran
อาน dialogue ฝกพูดเลียนแบบ
ทําชุดฝก, แบบทดสอบ
ผูวิจัย
15ก.ค. 48 Wat Kanon Nang Yai
1 สอนคําศัพทและไวยากรณ
How about+Ving……?
I’d rather…………………….
อานเรื่อง Wat Kanon Nang Yai
ทําชุดฝก, แบบทดสอบ
ผูวิจัย
18ก.ค. 48 Khao Bin cave
1 สอนคําศัพท
อานเรื่อง Khao Bin cave
ทําชุดฝก, แบบทดสอบ
ผูวิจัย
19ก.ค. 48 Damnern Saduak
1 สอนคําศัพทและไวยากรณ
Floating Market
อานเรื่อง Damnern Saduak
floating market
ทําชุดฝก, แบบทดสอบ
25-26
Visiting
2 ชี้แจงจุดประสงค
ก.ค. 48 Ratchaburi Attractions
การไปทัศนศึกษา
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ตารางที่ 16 (ตอ)
วันที่

เรื่อง

เวลา
(ชม.)

Visiting
Ratchaburi Attractions
27-28
ทดสอบหลังเรียน
ก.ค. 48
29ก.ค. 48 ประเมินทักษะการอาน
ประเมินทักษะการพูด
ประเมิ น ผลความคิ ด เห็ น
ของนักเรียน

2
1

วิธีการเรียนรู
จดบันทึกคําศัพท,สิ่งที่เรียนรู
สัมภาษณนักทองเที่ยว
ทําใบงาน
ทดสอบหลังการใชชุดฝก
ประเมินทักษะการอาน
ประเมินทักษะการพูด
ประเมินผลความคิดเห็นของ
นักเรียน

ผูดําเนิน
กิจกรรม
ผูวิจัย

ผูวิจัย
ผูวิจัย

บันทึกหลังสอน
ชุดที่1Ratchaburi Attractions นักเรียนสามารถอานและทองคําขวัญของจังหวัดราชบุรี
ไดถูกตอง จับคูภาพกับสถานที่ทองเที่ยว และแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในจังหวัดราชบุรีได
รวมกิจกรรม ตอบคําถามเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวดวยความสนใจ สนุกกับการซักถามการไปเที่ยว
ชุดที่2Khao Chongpran นักเรียนชวยกันคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พบในภาพ ตอบคําถามเกี่ยวกับ
Khao Chongpran ไดถูกตอง จับคูสับเปลี่ยนกันเปนมัคคุเทศก ทําชุดฝกดวยความเพลิดเพลิน
ชุดที่ 3 Wat Kanon Nang Yai นักเรียนสามารถพูดเชิญชวนใหมาเที่ยวชมการแสดง
หนังใหญ วัดขนอน ได ดูการแสดงหนังใหญดวยความสนใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมในชุดฝก
ชุดที่ 4 Khao Bin Cave นักเรียนรวมกันอภิปราย เติมคํา ตอบคําถามและพูดบรรยาย
ถึงความสวยงามของ Khao Bin Cave สนทนาเกี่ยวกับการเดินทาง ได เปนสวนใหญแตยังไมคลอง
ชุดที่ 5Damnern Saduak Floating Market นักเรียนรวมมือกันวางแผนพานักทองเที่ยว
ชมสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ดวยความสนุกสนาน รวมกิจกรรมและทําใบงานทุกคน
ชุดที่ 6 Visiting Ratchaburi Attractions นักเรียนสามารถทํากิจกรรมตามใบงานที่ไดรับ
มอบหมาย เปนสวนใหญ สัมภาษณนักทองเที่ยวและบันทึกขอมูลได
หลังการใชชุดฝก พบวา ในดานการอานเพื่อความเขาใจ นักเรียนอานเรื่องราวในชุดฝก
ไดเร็วและดีขึ้น สามารถตอบคําถามไดถูกตอง ควรบอกความหมายคําศัพทยากในแตละชุดฝก
ดานการพูด ชุดฝกที่ 1, 2 นักเรียนยังไมกลาพูด ไมกลาแสดงออก พูดแบบทองจํา สวนชุดฝกที่ 3,
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4 , 5 นักเรียนพูดไดดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไดฝกพูดในชุดฝกซ้ํา ๆ จนเกิดความมั่นใจและ
จดจําเรื่องราวในชุดฝกไดแมนยําขึ้น นักเรียนสนใจเรียนและอยากใหใชชุดฝก ในเรื่องอื่น ๆ อีก
ในชุดฝกที่6 นักเรียนสนุกสนานกับการไดไปเที่ยวสถานที่จริงและไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
กับชาวตางชาติ ทําใบงานตามที่ไดรับมอบหมาย
การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
ผูวิจัยไดประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดฝกการอานและการพูด โดยวิเคราะหขอมูล
เปน 2 ตอน คือ
1. การประเมินผลสัมฤทธิท์ างการอานและการพูดและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
2. การปรั บ ปรุ ง ชุ ด ฝ ก การอ า นและการพู ด ภาษาอั ง กฤษฉบั บ สมบู ร ณ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การประเมินผลหลังการใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
การประเมิ น ผลหลั ง การใช ชุ ด ฝ ก การอ า นและการพู ด ภาษาอั ง กฤษเกี่ ย วกั บ แหล ง
ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวย การทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานและพูดเรื่องแหลงทองเที่ยว และการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอชุดฝก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชชุดฝกแตละชุดมีดังตอไปนี้
1. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานและพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ในจังหวัด
ราชบุรี โดยการทดสอบจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานและพูดเรื่องแหลงทองเที่ยว
จํานวน 40 ขอ ซึ่งเปนขอสอบแบบคูขนาน โดยกอนใชชุดฝกมีคะแนนเฉลี่ย31.20คิดเปนรอยละ
62.40 และหลังใชชุดฝกมีคะแนนเฉลี่ย 37.55 คิดเปนรอยละ 75.10
2. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานและพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ในจังหวัด
ราชบุรีเรื่อง Ratchaburi Attractions โดยการทดสอบจากแบบทดสอบทายชุดฝกการอานและพูด
เรื่องที่1 จํานวน 5 ขอพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดคะแนนเฉลี่ย 7.15 คิดเปน
รอยละ 71.50
3. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานและพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ในจังหวัด
ราชบุรีเรื่อง Khao Chongpran โดยการทดสอบจากแบบทดสอบทายชุดฝกการอานและพูดเรื่องที่ 2
จํานวน 5 ขอพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดเฉลี่ย 7.55 คิดเปนรอยละ 75.50
4. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานและพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ในจังหวัด
ราชบุรีเรื่อง Wat Kanon Nang Yai โดยการทดสอบจากแบบทดสอบทายชุดฝกการอานและพูด
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เรื่องที่ 3 จํานวน 5 ขอพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดคะแนนเฉลี่ย 7.55 คิด
เปนรอยละ 75.50
5. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานและพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ในจังหวัด
ราชบุรีเรื่อง Khao Bin Cave โดยการทดสอบจากแบบทดสอบทายชุดฝกการอานและพูดเรื่องที่ 4
จํานวน 5 ขอพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดเฉลี่ย 7.9 คิดเปนรอยละ 79.00
6. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานและพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ในจังหวัด
ราชบุรีเรื่อง Damnern Saduak Floating Market โดยการทดสอบจากแบบทดสอบทายชุดฝกการ
อานและพูดเรื่องที่5 จํานวน 5 ขอพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดคะแนนเฉลี่ย
7.85 คิดเปนรอยละ 78.50
7. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานและพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ในจังหวัด
ราชบุรีเรื่องVisiting Ratchaburi Attractions โดยการประเมินจากใบงานพบวานักเรียนไดระดับ 4
จํานวน 11 คน ระดับ 3 จํานวน 5 คน และระดับ 2 จํานวน 4 คน
8. ก อนและหลังการทดลองผูวิจัยไดทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอ านและพูดเรื่อง
แหลงทองเที่ยวของนักเรียนกลุมตัวอยาง จากนั้นนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสองครั้ง
มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานวาแตกตางกันหรือไม โดยใชคาสถิติ t-test แบบ dependent
สรุปผลการทดลอง ( รายละเอียดดัง ตารางที่ 30 หนา 215 )
ตารางที่ 17 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการอานและการพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดราชบุรีกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผลสัมฤทธิ์
N
คะแนนเต็ม
S.D.
t
x
กอนเรียน
20
50
31.20
8.04
11.01*
หลังเรียน
20
50
37.55
6.35
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / (df = 19) คา t = 2.09
จากตารางที่ 17 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีกอนและหลังการใชชุดฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 ที่กําหนดไว โดยคาเฉลี่ยคะแนนความ
สามารถหลังเรียนดวยชุดฝกการอานและการพูด ( x = 37.55, S.D. =6.35) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียนดวยชุดฝกการอานและการพูด
( x =31.20, S.D. =8.04 ) (รายละเอียดดังตารางที่ 30 ภาคผนวก ซ หนา 215)
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ตารางที่ 18 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการอานเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี กอนเรียนและ
หลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผลสัมฤทธิ์
N
คะแนนเต็ม
x
กอนเรียน
20
40
24.95
หลังเรียน
20
40
29.05
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / (df = 19) คา t = 2.54

S.D.
7.10
5.51

t
32.67*

จากตารางที่ 18 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์การอานเรื่องแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
กอนและหลังการใชชดุ ฝกแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ0.05 ซึง่ สอดคลองกับสมมุตฐิ านการ
วิจยั ขอที่ 2 ทีก่ าํ หนดไว โดยคาเฉลีย่ คะแนนความสามารถหลังเรียนดวยชุดฝกการอานและการพูด ( x
= 29.05, S.D. = 5.51) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดภาษาอังกฤษสูงกวา
กอนเรียนดวยชุดฝกการอานและการพูด ( x =24.95, S.D. =7.10 ) (รายละเอียดดังตารางที่ 31 หนา
217 )
ตารางที่ 19 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีกอนเรียนและ
หลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รายการ

กอนเรียน
หลังเรียน
x S.D. ลําดับที่ x S.D. ลําดับที่
1.60 0.50
2 2.20 0.41
2
1.90 0.30
1 2.60 0.50
1

การออกเสียง (3 คะแนน)
การนําเสนอเรื่อง
(3 คะแนน)
ความคลองแคลว
1.25 0.44
4 1.75
(2 คะแนน)
การแสดงทาทางประกอบ 1.35 0.48
3 1.95
การพูด (2 คะแนน)
รวม
5.80 1.15
8.50
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / (df = 19) คา t = 2.09

0.44

4

0.22

3

0.94

t

22.65*
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จากตารางที่ 19 พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์การพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
กอนและหลังการใชชุดฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคาเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถหลังเรียนดวยชุดฝกการอานและการพูด ( x = 5.8, S.D. = 1.15) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียนดวยชุดฝกการอานและการพูด
( x =8.5, S.D. = 0.94 ) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 3 ที่กําหนดไว (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 32 หนา 219 )
ตารางที่ 20 แสดงระดับความสามารถทางการพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ระดับความสามารถ
ดีมาก (9 -10 คะแนน)
ดี
(7 -8 คะแนน)
พอใช (5 -6 คะแนน)
ปรับปรุง (1-4 คะแนน)
รวม

กอนเรียน
จํานวน รอยละ
(คน)
(%)
8
40
11
55
1
5
20

ลําดับที่

2
1
3

หลังเรียน
จํานวน รอยละ
(คน)
(%)
10
50
10
50
-

ลําดับที่
1
1

จากตารางที่ 20 พบวาระดับความสามารถทางการพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรีหลังการใชชุดฝกสูงกวากอนการใชชุดฝก โดยระดับความสามารถทางการพูดหลังเรียน
ไดระดับ ดีมาก รอยละ 50 ระดับดี รอยละ 50 ซึ่งสูงกวาระดับความสามารถทางการพูดกอนเรียน
ไดระดับดี รอยละ 40 ระดับพอใช รอยละ 55 และระดับปรับปรุง รอยละ 5
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝก
ผูวิจัยไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการเรียนดวยชุดฝกการอานและพูด
เรื่องแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 20 คน โดย
การวิเคราะหขอมูลจาก 1) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝกการอานและการ
พูดภาษาอังกฤษ 2) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝกการอานและการพูดภาษา
อังกฤษ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ (%) คา x , S.D. ( ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 24
หนา 205 )
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ตารางที่ 21 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกการอานและ
การพูดภาษาอังกฤษ

ความคิดเห็น
ดานบรรยากาศ
1. ชุดฝกมีรูปแบบที่นาสนใจชวยกระตุน
ใหนักเรียนสนใจอยากเรียนรู
2. การเรียนดวยชุดฝกชวยทําใหนักเรียน
มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ดานประโยชน
3. การเรี ย นด ว ยชุ ด ฝ กช ว ยใหนัก เรีย น
เรียนรูไดจากการปฏิบัติกิจกรรม
4. การเรียนดวยชุดฝกเปดโอกาสใหนัก
เรียนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูซงึ่ กันและกัน
5. ชุดฝกชวยทําใหนักเรียนไดแสดงความ
คิดเห็น อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
6. ชุดฝกทําใหนักเรียนใชกระบวนการคิด
และกระบวนการกลุม
7. นักเรียนสามารถนําความรูจากชุดฝก
ไปใชในชีวิตประจําวันได
ดานกิจกรรม
8. กิจกรรมกอนการฝก ชวยทําให
นักเรียนอยากทํากิจกรรมอืน่ ตอไป
9. กิจกรรมระหวางการอาน ชวยทําให
นักเรียนมีความสามารถในการอานและ
พูดไดอยางมีจุดมุงหมายมากขึ้น
10. กิจกรรมหลังการอาน
ชวยทําใหนักเรียน.ใชภาษาอยางมีอิสระ
และสรางสรรค
รวมทุกขอ

3
เห็น
ดวย
มาก

2
1
เห็น
เห็น
ดวย
ดวย
ปานกลาง นอย

x

S.D

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ลําดับ
ที่

65.00

35.00

0.00

2.65

0.48

มาก

2

75.00

25.00

0.00

2.75

0.49

มาก

1

60.00

40.00

0.00

2.55

0.51

มาก

7

60.00

40.00

0.00

2.60

0.59

5

50.00

50.00

0.00

2.50

0.51

40.00

60.00

0.00

2.40

0.50

มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

65.00

30.00

5.00

2.60

0.59

50.00

50.00

0.00

2.50

65.00

35.00

0.00

65.00
59.50

35.00
40.00

0.00
0.50

8
10
5

0.51

มาก
ปาน
กลาง

2.65

0.48

มาก

2

2.65

0.48

มาก

2

8
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จากตารางที่ 21 พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากตอการ
เรียนโดยใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาดานบรรยากาศ นักเรียนเห็นดวยอยางมากคือนักเรียนมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ( x = 2.75, S.D. = 0.49 ) รองลงมาคือ มีรูปแบบที่นาสนใจชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจ
อยากเรียนรู( x = 2.65, S.D. = 0.48) ดานกิจกรรม นักเรียนเห็นดวยอยางมากคือ นักเรียนมีความ
สามารถในการอานและพูดไดอยางมีจุดมุงหมายมากขึ้น และนักเรียนใชภาษาอยางมีอิสระและ
สรางสรรค ( x = 2.65, S.D. = 0.48) นักเรียนเห็นดวยปานกลาง คือ ชุดฝกชวยทําใหนักเรียนอยาก
ทํากิจกรรมอื่นตอไป ( x = 2.50, S.D. = 0.51) ดานประโยชน นักเรียนเห็นดวยอยางมากคือนักเรียน
สามารถนําความรูจากชุดฝกไปใชในชีวิตประจําวันได และนักเรียนไดศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กันและกัน ( x = 2.60, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ การเรียนดวยชุดฝกการอานชวยใหนักเรียนเรียนรู
ไดจากการปฏิบัติกิจกรรม ( x = 2.55, S.D. = 0.51) และนักเรียนมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
คือ การเรียนดวยชุดฝกการอานและการพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ชวยทําให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ( x = 2.50, S.D. = 0.51) และนักเรียนใช
กระบวนการคิดและกระบวนการกลุม ( x = 2.40, S.D. = 0.50)
2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา รูสึกชอบการเรียนดวยชุดฝกการ
อานและการพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีที่สรางขึ้น คือดานบรรยากาศชุดฝกชวยทํา
ใหมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สนใจอยากเรียนรู ดานกิจกรรม ชุดฝกชวยทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในจังหวัดราชบุรี ไดแสดงความคิดเห็น อภิปราย กลาพูด
กลาแสดงออก ดานประโยชนชุดฝกชวยทําใหไดเรียนรูแนวทางการอานและการพูด สามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได อีกทั้งตองการใหมีการจัดทําชุดฝกเชนนี้ในเนื้อหาอื่น ๆ ตอไป
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ แหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ซึ่งประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนคือ 1) การวิจัย(Research) เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
2) การพัฒนา (Development) เปนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝก 3) การวิจัย
(Research) เปนการทดลองใชชุดฝก 4) การพัฒนา (Development) เปนการประเมินและปรับปรุง
แกไขชุดฝก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) เพื่อพัฒนาและหาประ
สิทธิภาพชุดฝก 3) เพื่อทดลองใชชุดฝก 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดฝก การวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดสรางชุดฝกขึ้นใหม โดยการสํารวจความตองการและขอมูลพื้นฐานตางๆ แลวนํามา
สังเคราะหเปนชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีเนื้อหาใหนักเรียนไดเรียนรู 6 ชุด คือ ชุดที่ 1 Ratchaburi
Attractions ชุดที่ 2 Khao Chongpran ชุดที่ 3 Wat Kanon Nang Yai ชุดที่ 4 Khao Bin Cave
ชุดที่ 5 Damern Saduak Floating Market ชุดที่ 6 Visiting Ratchaburi Attractions ซึ่งองค
ประกอบของชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ในจังหวัดราชบุรี
ประกอบดวย คํานํา , คําชีแ้ จง , วัตถุประสงค , แผนการเรียนรู , ใบความรู , ใบงานและแบบทดสอบ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ ( % ) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา t-test
แบบ Dependentและการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis ) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ
สรุปผลการวิจัย
จากการดําเนินงานตามขั้นตอนของการวิจัยโดยสรุป ปรากฏผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการศึก ษาขอมู ลพื้นฐานและความต องการในการพัฒนาชุด ฝกการอานและ
การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จากผูที่เกี่ยวของ พบวา ดานเนื้อหาควรนําแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นที่นักเรียนสนใจรูปแบบของ
ชุดฝกควรเปนแบบฝกการอานและการพูดบรรยายสถานที่ มีรูปภาพประกอบ สีสรรสวยงาม เนื้อหา
ไมมากเกินไปนาสนใจกิจกรรมการเรียนควรใหนักเรียนไดฝกพูดในสถานการณจริง สถานการณ
จําลองหรือบทบาทสมมุติ การวัดและประเมินผลโดยการใหนักเรียนพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวใน
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รูปของมัคคุเทศกพาชาวตางชาติเยี่ยมชมโดยมีแบบสังเกตการพูด การอานใชแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการอาน ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ หลักสูตรสถานศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดฝก
2. ผลการพั ฒ นาชุ ด ฝ ก การอ า นและการพู ด ภาษาอั ง กฤษเกี่ ย วกั บแหล ง ท อ งเที่ ย ว
ในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาชุดฝกฉบับรางประกอบดวย คํานํา
คําชี้แจง วัตถุประสงค แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู ใบงานและแบบทดสอบ โดยชุดฝก
ที่สรางขึ้นประกอบดวยเนื้อหา 6 เรื่องไดแก Ratchaburi Attractions, Khao Chongpran, Wat
Kanon Nang Yai , Khao Bin cave, Damnern Saduak floating market , Visiting Ratchaburi
Attractions โดยมี ค าประสิทธิภาพแบบเดี่ยว(Individual Tryout) มีคาประสิทธิภาพเทากับ
67.33 /69.33 คาประสิทธิภาพแบบกลุม (Small Group Tryout) มีคาประสิทธิภาพเทากับ74.44 /
75.11 และคาประสิทธิภาพแบบสนาม (Field Tryout ) มีคาประสิทธิภาพเทากับ 76.10 / 80.10 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1
3. ผลการทดลองใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) โดยผูวิจัย
เปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละแผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้ง
การวัดและประเมินผลผูเรียนพบวานักเรียนมีความสนใจสามารถปฏิบัติกิจกรรมการอาน การพูด
ในแตละชุดฝกไดดี และสนุกสนานในการเรียนหลังการสอนโดยใชชุดฝก นักเรียนอานเรื่องราว
เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ แลวนําบทสนทนาในชุดฝกมาพูดแนะนําสถานที่ การเดินทางและ
เรื่องราวที่นาสนใจได มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออกมากขึ้น แตตองใชเวลาในการฝกเพิ่ม
เติมนอกเวลาเรียน
4. ผลสัมฤทธิ์ในการอานและการพูดเรื่องแหลงทองเที่ยว พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
กอนและหลังใชชุดฝก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการใชชุดฝก
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานและดานการพูดสูงกวากอนการใชชุดฝก โดยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยชุดฝกในชุดที่ 4 เรื่อง Khao Bin cave สะทอนทักษะในดานการ
อานและการพูดมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และชุดที่ 3 เรื่องWat Kanon Nang Yai มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด
โดยความสามารถในการอานและการพูด พบวา นักเรียนมีการนําเสนอเรื่อง ระดับสูงสุด รองลงมา
คือ การออกเสียง การแสดงทาทางประกอบ และความคลองแคลวตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
สมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2
ความคิดเห็นของนักเรียนพบวา ดานบรรยากาศ นักเรียนมีความเห็นดวยอยูในระดับ
มาก คือ นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน รองลงมาคือ นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนรู
ดานกิจกรรม นักเรียนมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก คือ นักเรียนสามารถอานและพูดไดอยางมี
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จุดมุงหมายมากขึ้น และใชัภาษาอยางมีอิสระและสรางสรรค ดานประโยชนนักเรียนมีความเห็น
ดวยอยูในระดับมาก คือ นักเรียนไดศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและนําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได นักเรียนมีความเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง คือนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น
อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน กิจกรรมกอนการฝกชวยทําใหนักเรียนอยากทํากิจกรรมอื่นตอไปและ
ชุดฝกชวยทําใหนักเรียนใชกระบวน การคิดและกระบวนการกลุม ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากการวิจัยสามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลจากการวิจัยพบวา ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานโดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด
ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการศึกษาความตองการ ของครู ผูที่
เกี่ยวของและนักเรียน ดานเนื้อหาชุดฝกควรใชแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นและที่นักเรียนสนใจ
โดยชุดฝกจะเปนการอานและการพูดบรรยายสถานที่ทองเที่ยว มีรูปภาพประกอบ สีสันสวยงาม
เนื้อหาไมมากเกินไปและนาสนใจ กิจกรรมการเรียนควรใหนักเรียนไดฝกพูดในสถานการณจริง
สถานการณจําลอง หรือบทบาทสมมุติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดการเรียนการสอนโดยให
นั ก เรียนได เ รียนรูจากแหลงทอ งเที่ ย วในทองถิ่น ทําให เกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
สามารถจดจําเรื่องราวตาง ๆไดแมนยํางายตอการเรียนรูอีกทั้งการไดฝกอานฝกพูดจากประสบการณ
ตรงจะทําใหผูเรียนมีความสนใจกระตือรือรนในการเรียน และสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งสอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่วาการจัดการศึกษาตองมุงพัฒนาผูเรียนทุก
คนใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด การจัดการศึกษา จึง
ตองสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ที่ใกลตัวและ
ไกลตัวเพื่อ ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ชุมชนและสังคม เพื่อใหมีทักษะคือความชํานาญ แมนยําในบทเรียนและ กอ
ใหเกิดการเรียนรูเรื่องราวในชุมชน ดังนั้นการพัฒนาทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ดวยการนําชุดฝกมาใชในการแกปญหาและพัฒนาทักษะการอาน
และการพูด จึงมีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พรสวรรค คําบุญ (2534 : 17)
ที่วาการฝกเปนกิจกรรมที่สําคัญที่ทําใหผูเรียนมีความชํานาญ แมนยําในบทเรียน เกิดการเรียนรู
ชวยใหผูฝกเกิดความคลองแคลว จําไดแมนยํา รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนได นอก
จาก นี้ยังสอดคลองกับ อดุลย ภูปลื้ม (2539 : 24-25) ทีว่ า ชุดฝกทําใหผเู รียนสามารถนําภาษาไปใช
สือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความสนุกสนานและเขาใจบทเรียน จดจําเนื้อหา คําศัพทตางๆ
ไดคงทน อีกทั้งยังสอดคลองกับ มนทิรา ภักดีณรงค ( 2540 : 99 -100) ที่วา การฝกทักษะการอาน
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และการพูด จําเปนตองอาศัยการฝกกระทําบอย ๆ ลงมือกระทําเอง ดังนั้นสื่อชุดฝกจึงเปนสื่อที่มี
ประสิทธิภาพในการนํามาใชพัฒนาทักษะการอานและการพูดไดเปนอยางดี การสรางชุดฝกการ
อานและการพูดครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของ เพื่อจัดเนื้อหา
กิจกรรม ใหตรงกับความตองการและความสนใจของผูเรียน
2. ผลการวิจัยพบวา ผลการพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีองคประกอบดังนี้คือ
คํานํา คําชี้แจง วัตถุประสงค แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู ใบงานและแบบทดสอบและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา องคประกอบของชุดฝกชวยใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูและสามารถพัฒนาทักษะดานการอานและการพูดไดตามจุดประสงคในการเรียน นอกจาก
นั้นชุดฝกชวยทําใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนลําดับ ตามขั้นตอน มีการใชสื่อเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูสามารถพัฒนาการอานและการพูดได บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชัยยงค พรหมวงศ
(2537 : 490) ที่วา ชุดฝก ควรมีองคประกอบคือ คําชี้แจง ใบแนะทาง แผนการเรียนรู (ประกอบ
ดวย วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน สื่อการสอนและประเมินผล)และใบเฉลย นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับ อารีย วาศนอํานวย (2545 : บทคัดยอ) ที่วา แบบฝกที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย คํา
อธิบายการใชแบบฝก ชื่อแบบฝก จุดประสงค กิจกรรมการเรียนการสอนและแบบทดสอบราย
จุดประสงค ประสิทธิภาพของชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
จั ง หวั ด ราชบุ รี สําหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 พบว า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแบบรายบุ ค คล
(Individual Tryout ) กับนักเรียน 3 คน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 60 / 60 โดยมี
ประสิทธิภาพเทากับ 67.33 / 69.33 สวนการหาประสิทธิภาพแบบกลุม (Small group Tryout) กับ
นักเรียน 9 คนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว70/70โดยมีประสิทธิภาพเทากับ74.44 /75.11
ทั้งนี้เนื่องจาก ผูวิจัยไดนําผลการทดลองในขั้นรายบุคคลมาปรับปรุง ดานภาษา เนื้อหา ไวยากรณ
การสะกดคํา เพื่อใหถูกตอง และงายแกการเขาใจ ปรับปรุงตัวอักษรใหชัดเจนถูกตอง มีรูปภาพ
ประกอบชุดฝก กอนนําไปหาประสิทธิภาพแบบกลุม ซึ่งสอดคลองกับ อารีย วาศนอํานวย ( 2545 :
21 – 22 ) ที่วา ควรยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาการของนักเรียนในแตละวัย จัดเนื้อหาให
ตรงกับจุดประสงค มีความยากงายเหมาะสมกับวัย เรียงลําดับจากงายไปหายาก มีคําชี้แจงที่เขาใจ
งาย มีรูปแบบที่หลากหลาย มีรูปภาพประกอบ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ อารีย บัวคุมภัย ( 2540 :
21 – 22 ) ที่วา ควรมีความถูกตองดานเนื้อหา ซึ่งทําไดโดยการตรวจสอบหรือทดลองใชกอนที่จะ
นําไปใชจริง มีรูปภาพประกอบ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนและชุดฝกที่พัฒนาขึ้นนั้น ผูวิจัย
ไดนําเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงเรียนรูในทองถิ่นเขามาบูรณาการประกอบดวย 6 เรื่อง คือ Ratchaburi
Attractions, Khao Chongpran, Wat Kanon Nang Yai, Khao Bin cave, Damnern Saduak
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Floating Market, Visiting Ratchaburi Attractions. แหลงทองเที่ยวทั้ง 6 เรื่องไดมาจาก การสอบ
ถามถึงความตองการของนักเรียน ครูและผูเชี่ยวชาญ ในการเรียนรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรี ผูวิจัยไดทดลองใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และหาคาประสิทธิภาพแบบสนาม (Field Tryout)
กับนักเรียนโรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีจํานวน 20 คน พบ
วามีประสิทธิภาพ 76.00 / 80.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 / 75 แสดงวาชุดฝกที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอ 1
3. ผลการวิจัยพบวา ในการทดลองใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเทีย่ วในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท3ี่ นักเรียนมีความสนใจในการอาน
เรื่องจากใบความรู ชวยกันคิดอภิปรายเพื่อตอบคําถามจากภาพวาสถานที่ในภาพคือสถานที่ใด มี
สิ่งใดนาสนใจ รวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน ไดศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดย
ใชกระบวนการกลุม ดวยความสนุกสนาน มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก สามารถนําเรื่อง
ที่อานมาพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ การเดินทางและเรื่องราวที่นาสนใจ ในเรื่องระยะเวลา
ในการฝกควรไดรับการฝกเพิ่มเติมทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
เนื้อหาในชุดฝกเปนเรื่องราวในทองถิ่นที่ใกลตัวของนักเรียน ที่นักเรียนมีความสนใจตองการ
จะเรียนรู เนื้อเรื่องไมยาก เหมาะสมกับวัย นอกจากนั้นนักเรียนไดเขารวมทํากิจกรรมตามใบงาน
จนคลองแคลวทัง้ กิจกรรมกลุม กิจกรรมคูแ ละเปนรายบุคคล ไดฝก อานฝกพูดซ้าํ ๆ จนเกิดความเคยชิน
ทําใหสามารถตอบคําถามและพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวได อีกทั้งนักเรียนไดมีโอกาสไปศึกษา
และไดฝกจากแหลงทองเที่ยวจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุไร พงษทองเจริญ (2525:19 – 20)
ที่วาการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษแกนักเรียนไทยจะตองฝกเนื้อหาทางภาษาซ้ํา ๆ เพื่อให
ผูเรียนเกิดความเคยชินในภาษาอังกฤษหาสถานการณตาง ๆ มาใหผูเรียนไดใชภาษาจริง ใหนักเรียน
สังเกตและบอกกฎเกณฑอยางงาย ๆ เพื่อเปนหลักในการใชภาษาใหถูกตอง ชวยใหนักเรียนถายโยง
ความรู ความเขาใจจากภาษาไทยไปหาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ขันธชัย มหาโพธิ์
( 2532 : 20) ที่วากิจกรรมการฝกควรเหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของนักเรียน ใชเวลาที่
เหมาะสม ทาทายความสามารถของผูเรียนและสามารถนําไปฝกดวยตนเองได ซึ่งสอดคลองกับ
มณทิรา ภักดีณรงค ( 2540 : 99-100) ที่วา นักเรียนจะมีความคงทนในการเรียนรูได ตองไดฝก
กระทําบอย ๆ และไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และสอดคลองกับ แนวคิดของ ริเวอร ( River 1968 :
97-100) ที่วา ตองมีการฝกนักเรียนมากพอในเรื่องหนึ่ง ๆ กอนที่จะฝกเรื่องอื่น ๆ ฝกโครงสราง
ใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว ประโยคที่ฝกควรสั้น ๆ ประโยคและคําศัพทควรใชแบบที่พูดกันในชีวิต
ประจําวัน
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4. ผลการวิจัย พบวาผลสัมฤทธิ์ดานการอานของนักเรียนหลังใชชุดฝกการอานและ
การพูดภาษาอังกฤษสูงกวากอนใชชุดฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
วาดานการอาน เนื้อหาเปนเรื่องราวในทองถิ่นที่ใกลตัว นักเรียนมีความสนใจ ตองการจะเรียนรู
เนื้อหาไมยาก เหมาะสมกับวัยของนักเรียน อีกทั้งไดฝกอานและตอบคําถามจากใบงานจนมีความรู
และความเขาใจ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธิดารัก ดาบพลออน (2542 : 41) ที่ศึกษาการใช
แบบฝกทักษะการอานที่มีผลสัมฤทธิ์ดานความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาพบวานักเรียน
กลุมทดลองมีความสามารถ ดานการอานสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม แสดงวาการฝกทักษะการอาน
มีสวนชวยพัฒนาความสามารถดานการอานเพือ่ ความเขาใจของนักเรียนได นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับ
ผลการวิจยั ของ จินตอาภา ผลบุณยรักษ ( 2544 : บทคัดยอ ) ที่ศึกษาวิจัยเพื่อสรางและหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสารโดยใชเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ตเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถ ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการ
เรียนโดยใชเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ต พบวา ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
การฝกอาน โดยใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษสูงกวากอนการใชแบบฝกอานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับผลการวิจัยของ อารีย วาศนอํานวย (2545 : บทคัดยอ) ที่
ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝก
การ
อานเพื่อความเขาใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังเรียนนักเรียน มีผล
สัมฤทธิท์ างการอานสูงกวากอนการเรียน นักเรียนมีทกั ษะการอานอยูใ นเกณฑดี
ผลสัมฤทธิ์ดานการพูดของนักเรียนหลังการใชชุดฝกการอานและการพูดภาษา
อังกฤษสูงกวากอนใชชุดฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05โดยพบวาหลังใชชุดฝกการอาน
และการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี นักเรียนมีทักษะการพูดอยูใน
เกณฑดีมาก จํานวน 10 คน และอยูในระดับดี จํานวน 10 คน โดยนักเรียนสามารถพูดนําเสนอ
เนื้อเรื่องไดระดับสูงสุด รองลงมาคือการออกเสียง การแสดงทาทางประกอบและความคลองแคลว
ตามลําดับทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนมีระยะเวลาในการฝกจํากัด กิจกรรมกลุม กิจกรรมคู ใชสุม
เปนบางกลุม บางคู จึงทําใหนักเรียนพูดไดไมคลองแคลว สวนการพูดนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับสถานที่
ทองเที่ยว พบวานักเรียนกลาพูด กลาแสดงออก ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไดฝกพูดจากกิจกรรมใน
ชุดฝกซ้ําๆ จดจําเนื้อเรื่องได มีความแมนยําในเนื้อหาและสามารถถายโยงมาใชในการพูดได ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ประสิทธิ์ กัลปพฤษ (2542 : 63 ) ที่ศึกษา การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา การใชกิจกรรมคูใน ชั้นเรียนทําใหนักเรียน
มีการพัฒนาพฤติกรรม การพูดภาษาอังกฤษในเรื่องความสามารถในการ สื่อสาร ความพยายาม
ที่จะสื่อสารโดยใชทั้ง ภาษาพูดและทาทาง อยูในระดับดีมากและมีการพัฒนาระดับความสามารถ
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ทางทักษะการพูดภาษาอังกฤษในเรื่องความคลองแคลว ความสามารถพูดใหผูอื่นเขาใจ คุณภาพ
ของขอความที่นํามาสื่อสารและสําเนียงในการพูดอยูในระดับมากจะเห็นไดวาชุดฝกทักษะการอาน
และการพูดภาษาอังกฤษนั้นมีประโยชน และมีคุณคาในการจัดการเรียนการสอน ชุดฝกที่สรางขึ้น
ยังเปนสื่อ ที่ตอบสนองความตองการของครูและนักเรียน
ผลการประเมินดานความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกการ
อานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม พบวา นักเรียน
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานบรรยากาศ นักเรียนเห็นดวย
ระดับมาก คือ ชุดฝกชวยทําใหนักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน รองลงมาคือ มีรูปแบบที่นา
สนใจชวยกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู ดานกิจกรรมนักเรียนเห็นดวยระดับมาก คือ นักเรียน
สามารถอานและพูดไดอยางมีจุดหมายมากขึ้น และใชภาษาไดอยางมีอิสระและสางสรรค ดาน
ประโยชน นักเรียนเห็นดวยระดับมาก คือ นักเรียนไดศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน นํา
ความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน นักเรียนมีสวนรวมในการฝกกิจกรรมตาง ๆ ชุดฝกมีกิจกรรมหลากหลาย มีรูปภาพประกอบ
ที่สวยงาม นาสนใจ เนื้อหานาสนใจ ไมยากและเปนเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
ไดรับการฝกซ้ํา ๆ จนจดจําเนื้อหาไดแมนยํา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อารีย วาศนอํานวย
(2544 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจตามแนวการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบวา นักเรียนรูสึกชื่นชอบกิจกรรมที่มี อยางหลากหลายใน
แบบฝก สนใจและตั้งใจรวมกิจกรรมเปนอยางดี ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกเขาใจ และรูสึกสนุก
ขณะเรียนดวยแบบฝก และมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนโดยใชแบบฝกคือ มีความคิดเห็นวาภาพ
ประกอบแบบฝกสวยงามนาสนใจ เนื้อเรื่องที่อาน มีความนาสนใจ กิจกรรมที่ใหฝกมีความ
หลากหลาย รูสึกชอบและสนุกกับการเรียนจากแบบฝก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับขอสรุปที่ได
จากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝกที่ดี จากผลการวิจัยของ ศศิธร วิสุทธิแพทย (2528 : 72)
พบวาแบบฝกที่ดีควรใชหลักจิตวิทยาในการสราง โดยมีภาพประกอบที่สวยงาม มีเนื้อหาที่นาสนใจ
กิจกรรมในแบบฝกควรมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนานในการทําแบบ
ฝกไมเกิดความเบื่อหนาย เปนสิ่งที่มีความหมายและประโยชนตอผูฝก สามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันได นอกจากนี้นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดฝก ในระดับปานกลางคือชุดฝกชวยทํา
ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนใชกระบวนการคิดและกระบวน
การกลุมอยูในลําดับนอยสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ขอจํากัดในเรื่องเวลาในการแสดงความคิดเห็น
อภิปรายเพื่อตอบคําถามมีนอยเกินไป การใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุม ใชสุมใหแสดง
ผลงานไดเปนบางกลุมในเวลาที่จํากัด
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ขอเสนอแนะ
จากการพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดสรุปแนวคิด กิจกรรมและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้ คือขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอ
แนะเพื่อการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการนําชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษไปใช
จากการคนพบขอวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําชุดฝกการอานและการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปใช
ดังตอไปนี้
1. จากการวิจัยพบวาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ควรนํารูปแบบ
และกิจกรรมตาง ๆ ของชุดฝกไปใชเพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การอานและการพูดเรื่องอื่น ๆ ตอไป
2. จากการวิจัย พบวา การที่นักเรียนไดใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยว
กับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ทําใหผลสัมฤทธิ์ดานการอานและการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนสูงขึ้น ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
ไดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทชุดฝกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู ของนักเรียนใหสูงขึ้น
3. จากการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนจากการเรียนดวยชุดฝกเกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ทําใหนักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุนใหนักเรียน
สนใจเรียน นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แตชุดฝกการอานและการพูดภาษา
อังกฤษก็ยังชวยใหนักเรียนใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุมนอยกวาความคิดเห็นดานอื่น
ดังนั้นครูผูสอนจึงควรใชวิธีสอนที่ฝกใหนักเรียนรูจักกระบวนการคิด วิเคราะหและฝกใหนักเรียน
ไดมีการเรียนรูเปนกลุมรวมกัน เพื่อพัฒนาใหนักเรียนไดใชกระบวนการคิดและการทํางานกลุมเพื่อ
เปนประโยชนตอการเรียนการสอนตอไป
4. จากการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการพูดดานความคลองแคลวต่ํา อาจ
เนื่องมาจาก ระยะเวลาในการฝกมีจํากัด ดังนั้นครูผูสอนจึงควรใชเวลาในการฝกพูดใหมากขึ้น โดย
อาจจะฝกพูดทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเพิ่มเติม
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากผลการวิจัยพบวาชุดฝกมีสวนชวยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอาน และ
การพูดไดสูงขึ้น ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาง ๆ สถานศึกษาตลอดจนหัวหนา
หมวดวิชาตาง ๆ จึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหครู ไดพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
การพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนแนวทางในการสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนั้น
ในการพัฒนาชุดฝกควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและทําการวิจัยในประเด็นตอไปนี้
1. ควรมีการพัฒนาชุดฝกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาในทองถิ่นอื่น ๆ ตามบริบทของทองถิ่นและความสนใจของผูเรียน
2. ควรมีการวิจยั และพัฒนาชุดฝกโดยบูรณาการใหครบทั้ง 4 ทักษะคือ ฟง พูด อาน
และเขียน หรือเนนเฉพาะทักษะ
3. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรู โดยใชชุดฝกกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ เชนวิธี
สอนแบบเรียนรูรวมกัน
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1. อาจารยสุนิศา สุขผลิน

ศึกษานิเทศก 8
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

2. อาจารยกัลยาณี เรือนทอง

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห
อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี

3. อาจารยพนอ สงวนแกว

ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนทามะขามวิทยา
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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แบบสอบถามความคิดเห็น
(สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 )
เรื่อง : ความตองการในการเรียนรู เรื่อง แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดราชบุรี เพื่อนํามาสราง
แบบฝกทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝกทักษะการ
อานและการพูดเรื่องแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ดังนั้นผูวิจัยจึงขอใหนักเรียนตอบตามความเปนจริง โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 ความตองการในการเรียนรูเรื่องแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม จํานวน 1 ขอ

ผูวิจัย
นางสาวรัตนา วงศยะรา
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

170

แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย / หนาขอความที่ตรงกับสภาพและความคิดเห็นของนักเรียน
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
13 ป
14 ป
15 ป
มากกวา 15 ป
3.นักเรียนเคยเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีมากอนหรือไม
เคย
ไมเคย ถาเคย เรียนในวิชาใด .................................................
และเรียนอยางไร ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ตอนที่ 2 : ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูเรื่องแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรี
คําชี้แจง : ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย ( / ) ลงใน
ตามความเปนจริง
1. นักเรียนสนใจและตองการเรียนรูเกี่ยวกับ แหลงทองเที่ยวใดบางในจังหวัดราชบุรี ( ตอบได
มากกวา 1ขอ )
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
หนังใหญวัดขนอน
คางคาวรอยลานวัดเขาชองพราน
สวนผึ้ง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดราชบุรี
ถ้ําเขาบิน
พิพิธภัณฑวัดมวง
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
เมืองโบราณคูบัว
2. นักเรียนสนใจและตองการเรียนรูเนื้อหาใดบาง เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัด
ราชบุรี ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )
ประวัติสถานที่ทองเที่ยว
สถานที่ตั้งแหลงทองเที่ยว
ความสําคัญของแหลงทองเที่ยว
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การเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง
ประโยชนของการทองเที่ยว
พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติในการทองเที่ยว
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................................................................
3. นักเรียนตองการรูปแบบของชุดฝก เรื่อง แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดราชบุรีใหมี
ลักษณะอยางไร จึงจะทําใหนักเรียนสนใจและตองการเรียน ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
มีรูปภาพประกอบ
สีสรรสวยงาม
ใชภาษาที่เขาใจงาย
เนื้อหาไมมากเกินไป
มีเนื้อหาที่ใหความรู นาสนใจ
รูปเลมกระทัดรัด สะดวกในการใช
อื่น ๆ โปรดระบุ..........................................................................
4. นักเรียนคิดวาควรนําชุดฝกไปใชจัดกิจกรรมการเรียนในลักษณะใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
เรียนรูดวยตนเอง
เรียนรูแบบกิจกรรมกลุม
การแสดงบทบาทสมมุติ
เรียนรูจากผูรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................
5. นักเรียนคิดวาควรมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชชุดฝกเรื่องแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี โดยวิธีใดบาง
ตรวจผลงาน / ชิ้นงาน / แฟมสะสมงาน
สังเกตการตอบคําถาม การรวมอภิปรายซักถาม
สังเกตการทํางานกลุม
การทําแบบฝกหัด
การทําแบบทดสอบ
การจัดนิทรรศการ
การแสดงบทบาทสมมุติ
อื่น ๆ (ระบุ) .........................................................................................
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ประเด็นสนทนากลุม
(ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ครูวิชาการ ผูมีความรู และผูเชี่ยวชาญ)

เรื่อง : สภาพความตองการ ขอบขายเนื้อหาสาระ รูปแบบกิจกรรม การวัดและประเมินผล ใน
การพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
คําชี้แจง
ประเด็นการสนทนากลุมนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการ ขอบขายเนื้อหา รูป
แบบกิจกรรม การวัดและประเมินผล เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 3 อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเด็นคําถามที่ใชในการสนทนากลุม
แบงเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม จํานวน 3 ขอ
ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพความตองการ จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ จํานวน 1 ขอ
ผูวิจัยขอความรวมมือจากทานในการเตรียมขอมูลเกี่ยวกับขอบขายเนื้อหาสาระ เพื่อนํามา
พัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเรื่องแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อใชใน
การสนทนากลุมและแสดงความคิดเห็นรวมกัน ซึ่งจะทําใหการสนทนากลุมในครั้งนี้เปนประโยชน
ในการพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ เรื่องแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีตอไป
จึงขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหดวยดี มา ณ.โอกาสนี้

ผูวิจัย
นางสาวรัตนา วงศยะรา
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 : สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม
คําชี้แจง : กรุณาเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
1. ชื่อ .......................................................................
2. อายุ........................................................................ป
3. การศึกษาสูงสุด......................................................................
ตอนที่ 2 : สภาพความตองการขอบขายเนื้อหา รูปแบบกิจกรรม การวัดและประเมินผล ในการ
พั ฒนาชุ ด ฝ ก ทั กษะการอ านและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี โดยกําหนดประเด็นคําถามดังนี้
1. ทานคิดวาในจังหวัดราชบุรี มีแหลงทองเที่ยวอะไรบางที่นาสนใจ และเหมาะสมกับ
นัก เรี ยนชั้น มัธยมศึกษาป ที่ 3 และตองการที่ จะนํามาพัฒนาเปนชุดฝกการอานและการพูดภาษา
อังกฤษเรื่องแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ใหนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน
อําเภอโพธารามไดเรียนรู
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2. ทานคิดวาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 ควรมีรูปแบบหรือลักษณะอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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3.ทานคิดวาชุดฝกทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษเรื่องแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี ควรประกอบดวยสื่ออะไรบาง จึงจะชวยใหผูเรียนสนใจ เกิดการเรียนรูไดดีและบรรลุวัตถุ
ประสงค
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
4. ทานคิดวาควรนําชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในลักษณะใด จึงจะเกิดผลดีตอผูเรียน
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
5. ทานคิดวาควรวัดผลและประเมินผลนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะโดยวิธีใด จึงจะ
เหมาะสม ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 3 : ขอคิดและขอเสนอแนะอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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แบบสอบถามความคิดเห็น
หลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
(สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3)

คําชี้แจง
1. การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ใชเพื่อประโยชนทางการวิจัยเทานั้น ไมมีผลตอการเรียน
ของนักเรียนแตอยางใด คําตอบแตละขอไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด จึงขอใหนักเรียนตอบคําถาม
ตรงกับความเปนจริงตามความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด
2.แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
จํานวน 3 ขอ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดฝก จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
จํานวน 1 ขอ
3. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
เรี ย นโดยใช ชุ ด ฝ ก การอ า นและการพู ด ภาษาอั ง กฤษเกี่ ย วกั บ แหล ง ท อ งเที่ยวในจั งหวั ดราชบุรี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ผูวิจัย
นางสาวรัตนา วงศยะรา
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

178
แบบสอบถามความคิดเห็น
หลังเรียนดวยชุดฝก
ตอนที่ 1 : สถานภาพและขอมูลทั่วไป
1. ชื่อ …………………………….………………………
2. อายุ……………………………………………………. ป
3. ระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ……………………
ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นหลังเรียนดวยชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
ขอ
ที่
1.
2.
3.
4.

รายการ

ระดับความ
คิดเห็น
3 2 1

ชุดฝกมีรูปแบบที่นาสนใจชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจอยากเรียนรู
การเรียนดวยชุดฝกชวยทําใหนักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
การเรียนดวยชุดฝกชวยใหนักเรียนเรียนรูไดจากการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนดวยชุดฝกเปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน
5. ชุดฝกชวยทําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
6. ชุดฝกทําใหนักเรียนใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุม
7. นักเรียนสามารถนําความรูจากชุดฝกไปใชในชีวิตประจําวันได
8. กิจกรรมกอนการฝก(Pre – reading) ชวยทําใหนักเรียนอยากทํากิจกรรมอื่น
ตอไป
9. กิจกรรมระหวางการอาน(While – reading) ชวยทําใหนักเรียนมีความ
สามารถในการอานและพูดไดอยางมีจุดมุงหมายมากขึ้น
10. กิจกรรมหลังการอาน(Post – reading) ชวยทําใหนัก เรียนใชภาษาอยางมี
อิสระและสรางสรรค
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

179

ภาคผนวก จ
แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน

180
ขอสอบกอนเรียน ( Pretest )
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 your answer sheet.

Passage 1:
Beautiful Photharam
Nice Banpong
The city of glazed Jars
Nang yai Wat Kanon
Surprised by the beauty of cave
Damnern floating market
Fascinated by the caves of a million bats
The place of fine yeesok fish
1. This slogan is about …………………
a. Ratchaburi
c. Kanchanaburi
b. Petchaburi
d. Samut Songkram
2. What can you see at this place ?
a. Nang Yai
c. floating market
b. A million bats
d. all above
3. What attractions are in this place ?
a. caves , floating market
c. beaches, caves
b. waterfall ,mountains
d. temples, palaces
4. Ratchaburi is the city of the ……………………………..
a. glazed Jars
c. beaches
b. temples
d. palaces

181
5. What is not Ratchaburi Attractions.
a. Nang Yai Wat Kanon
b. Khao Chongpran

c. floating market
d. Cha – Am beach

Passage 2 :
The only floating market reflecting the life of Damnern Saduak people. Busy time
starts at 7:00 a.m. and goes on till 11:00 a.m. In April every year Damnern Saduak people
hold a sweet grape week fair which brings in a lot of money to the Damnern Saduak
people.
6. What is this passage about ?
a. beautiful people
c. fruit
b. a sweet grape
d. Damnern Saduak floating market
7. What makes Damnern Saduak floating market famous for tourists?
a. the boats
c. the market
b. the life of people
d. grape
8. What time does this market start?
a. in the morning
c. at noon
b. in the afternoon
d. in the evening
9. “ A sweet grape week fair” is in ………………………
a. April
c. May
b. June
d. July
10. Ann : ………………………………………………?
Mai : It is in Damnern Saduak district about 105 kms from Bangkok.
a. How can I get to the floating market ?
b. How long does it take ?
c. Where is Damnern Saduak floating market ?
d. Where are you going ?
Situation : Miss Rose is a tourist. She asks Somwang about the direction
to Damnern Saduak.
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Rose : ………………………………………………… ?
Somwang : Coming from Bangkok you can turn left at the sign saying80 kilometers. Go
further along Bangpae - Damnern Saduak Road about 25 kms.
11. a. How far is it from here to the floating market ?
b. Could you tell me how to get to the floating market ?
c. How long does it take to get from here to the floating market ?
d. Is the floating market near here or a long way from here?
12.Damnern Saduak floating market is in ………………… ?
a. Kanchanaburi province.
c. Nakhonphatom province.
b. Ratchaburi province.
d. Petchaburi province.
Passage 3 :
Nang Yai is an old form of entertainment which is an important form of arts
shown at Wat Kanon every Saturday at 10 a.m. Wat Kanon is the only place where
one can find this kind of entertainment. There are around 330 puppets which are in
good condition . Wat Kanon is in Photharam district about 27 kilometers from town .
13. We can see Nang Yai at ……………………………. .
a. Wat Kanon
c. Wat Muang
b. Wat Kongkaram
d. Ratchaburi museum
14. How many puppets are there at Wat Kanon museum ?
a. thirty – three
c. three hundred
b. thirty – three hundred
d. three hundred and thirty
15. How far is it from Wat Kanon to Ratchaburi ?
a. seventeen kilometers
c. twenty kilometers
b. seventy kilometers
d. twenty – seven kilometers
16. Nang Yai is ………………………………………
a. an old form of entertainment
c. a concert
b. a classical music
d. a movie
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17. The performance is usually demonstrated on…………
a. Sunday from 10.00 - 11.00 a.m.
b. Saturdayfrom 10.00 -11.00 a.m.
c. Everyday
d. Saturday night.
18. Where is Wat Kanon ?
a. In Muang district
c. In Banpong district
b. In Photharam district
d. In Damnern Saduak district
Passage 4 :

Read the conversation and choose the best answer.

Peter wants to go to Khao Bin.
Here is a conversation between Peter and a student .
Student
Peter
Student
Peter
Student
Peter
Student
Peter
Student

: Hello. Can I help you ?
: Yes, I’d like to go to Khao Bin cave.
: Of course. Please tell me about what you want to know.
: How can I get there ?
: By car or by bus.
: How long does it take from Ratchaburi to Khao Bin cave ?
: About 30 minutes by bus.
: What can I see ?
: You can see a big and beautiful cave with the area of five rais.
There is a mineral pond with water all year round.
Peter : Thank you .
Student : You’re welcome.
19. Where does Peter want to go ?
a. Ratchaburi
b. the bus station.

c. Khao Bin
d. the pond
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20. How can he get there ?
a. by bus
b. by car
21. How long does it take ?
a. thirteen minutes
b. thirty hours
22. What can you see at this place ?
a. a big and beautiful cave
b. a million bats

c. by plane
d. a and b
c. half an hour
d. one hour
c. a big fish
d. a big bird

Passage 5 :
Khao Bin cave is in the Khao Bin mountain range , 21 kilometers from Ratchaburi
Muang district. It is adorned by stunning stalagmites and stalactites. There are over 1,300
square meters of sectued paths connecting 8 chambers,some of which are the size of large
cathedrals. There is a mineral pond with water all year round.
Number 23 – 27 Write T (True) or F (False)
…… 23. Khao Bin cave is in Chombung district.
…… 24. Khao Bin cave is a small and beautiful cave.
…… 25. It’s about 21 kilometers from Ratchaburi to Khao Bin cave.
….... 26. Khao Bin cave is a mineral pond with water all year round.
…… 27. There are eight rooms in the cave.
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B. Number 28 – 31 Choose the picture of a, b,c or d

A.
28.
29.
30.
31.

B.

C.

D.

Enjoy the Nang yai shadow puppets.
The land of fruit and Thai life by the riverside.
Visit the countless millions of bats at “Khao Chongpran cave”.
Surprised by the beautiful cave.

C. Number 32 – 35 Match the picture to the name of the place.
…….. 32. Nang Yai Wat Kanon

a.

……. 33. Khao Bin cave

b.

……. 34. Khao Chongpran

c.

……. 35. Damnern Saduak floating market

d.
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D. Read the following passage and answer the questions.
Visit the Countless Millions of Bats in "KHAO CHONGPRAN" cave
Situated about 15 kilometers from amphoe Photharam is a beautiful cave called
Phra Non. Inside the cave is a 9 - meter - long reclining Buddha image of Prang
Siyas. But the thing which makes this spot famous all over Ratchaburi province is
the countless millions of bats that pour out in a line resembling black smoke for
about one hour as dusk falls around 6.00 p.m. every evening. In the hot summer
season the flock will fly east and in the cooler winter season they fly west.

36. Where is this place ?
………………………………………………………………….
37. How far is it from Photharam ?
………………………………………………………………….
38. What can we see at this place?
………………………………………………………………….
39. At what time we can see them ?
…………………………………………………………………
40. What do they look like?
…………………………………………………………………
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Speaking Test :
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน …………………………………
Look at the following tourist attractions in Ratchaburi . Have you ever been to any of them ?
If not, which ones would you like to go ? Why ?
คําสั่ง : ใหนักเรียนพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่นักเรียนสนใจเพียง 1 แหงและพูดไมนอยกวา
10 ประโยค

Khao Chongpran
( เขาชองพราน)

Damnern Saduak floating market
(ตลาดน้ําดําเนินสะดวก)

Khao Bin Cave
( ถ้ําเขาบิน)

Nang Yai Wat Kanon
(หนังใหญ วัดขนอน)
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ขอสอบหลังการสอน ( Post – test )
Reading Test :
A : Read the following passage and choose the best answer. Put an “X” in the
box under the letter a, b, c or d on your answer sheet.

Passage 1:
Beautiful Photharam
Nice Banpong
The city of glazed Jars
Nang yai Wat Kanon
Surprised by the beauty of cave
Damnern floating market
Fascinated by the caves of a million bats
The place of fine yeesok fish
1. What attractions are in this place ?
a. caves , beaches
c. floating market, caves
b. waterfall ,mountains
d. temples, palaces
2. What can you see at this place ?
a. A million bats
c. floating market
b. Nang Yai
d. all above
3. What is not Ratchaburi Attractions ?
a. Nang Yai Wat Kanon
c. Cha – Am beach
b. Khao Chongpran
d. floating market
4. Ratchaburi is the city of the ……………………………..
a. temples
c. glazed Jars
b. palaces
d. beaches
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5. This slogan is about …………………
a. Petchaburi province.
b. Ratchaburi province.

c. Kanchanaburi province.
d. Samut Songkram province.

Passage 2 :
The only floating market reflecting the life of Damnern Saduak people. Busy time
starts at 7:00 a.m. and goes on till 11:00 a.m. In April every year Damnern Saduak
people hold a sweet grape week fair which brings in a lot of money to the Damnern
Saduak people.
6.What is this passage about ?
a. Beautiful people
c. A sweet Grape
b. Fruit seller
d. Damnern Saduak floating market
7.What time does this market start ?
a. in the evening
c. at noon
b. in the afternoon
d. in the morning
8.What makes Damnern Saduak floating market famous for tourists ?
a. the beautiful market
c. the boats
b. the life of people
d. fruit seller
9.“ A sweet grape week fair” is in ………………………
a. January
c. March
b. February
d. April
10. Ann : ……………………………………………… ?
Mai : It is in Damnern Saduak district about 105 kilometers
from Bangkok.
a. Where is Damnern Saduak floating market ?
b. Where are you going ?
c. How can I get to the floating market ?
d. How long does it take ?
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Situation : Miss Rose is a tourist . She asks Somwang about the direction to
Damnern Saduak.
Rose : ………………………………………………… ?
Somwang : Coming from Bangkok you can turn left at the sign saying
80 kilometers. Go further along Bangpae – Damnern Saduak
Road about 25 kilometers.
11. a. How far is it from here to the floating market ?
b. Could you tell me how to get to the floating market ?
c. How long does it take to get from here to the floating market ?
d. Is the floating market near here or a long way from here.
12.Damnern Saduak floating market is in ………………… ?
a. Petchaburi province.
c. Kanchanaburi province.
b. Nakhonphatom province.
d. Ratchaburi province.
Passage 3 :
Nang Yai is an old form of entertainment which is an important form of arts
shown at Wat Kanon every Saturday at 10 -11 a.m. Wat Kanon is the only place where
one can fine this kind of entertainment . There are around 330 puppets which are in good
condition. Wat Kanon is in Photharam district about 27 kilometers from town .
13.We can see ……………. at Wat Kanon .
a. Manora
c. Nang Yai
b. concert
d. Nang talung
14. How many puppets are there at Wat Kanon museum ?
a. thirty – three puppets
c. thirteen hundred puppets
b. thirty hundred puppets
d. three hundred and thirty
15. How far is it from Wat Kanon to Ratchaburi ?
a. twenty kilometers
c. twenty – seven kilometers
b. seventeen kilometers
d. seventy kilometers
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16. Nang Yai is ………………………………………
a. a concert
c. an old form of entertainment
b. a movie
d. a classical music
17. The performance is usually demonstrated on…………
a. Everyday .
b. Saturday night.
c. Saturday from 10.00 -11.00 a.m.
d. Sunday from 10.00 - 11.00 a.m
18. Where is Wat Kanon ?
a. In Banpong district
c. In Photharam district
b. In Muang district
d. In Damnern Saduak district
Passage 4 :

Read the conversation and choose the best answer.

Peter wants to go to Khao Bin cave.
Here is a conversation between Peter and a student .
Student : Hello. Can I help you ?
Peter : Yes, I’d like to go to Khao Bin cave.
Student : Of course. Please tell me about what you want to know ?
Peter : How can I get there ?
Student : By car or by bus.
Peter : How long does it take from Ratchaburi to Khao Bin cave ?
Student : About 30 minutes by bus.
Peter : What can I see ?
Student : You can see a big and beautiful cave with the area of five
rais. There is a mineral pond with water all year round.
Peter : Thank you .
Student : You’re welcome.
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19. Where does Peter want to go ?
a. the bus station.
b. Khao Bin cave
20. How can he get there ?
a. by plane
b. by car
21. How long does it take ?
a. thirteen minutes
b. thirty hours
22. What can you see at this place ?
a. a million bats
b. a big bird

c. Ratchaburi
d. the pond
c. by bus
d. b and c
c. half an hour
d. one hour
c. a big and beautiful cave
d. a big fish

Passage 5 :
Khao Bin cave is in the Khao Bin mountain range, 21 kilometers from Ratchaburi
Muang district.It is adorned by stunning stalagmites and stalactites. There are over 1,300
square meters of sectued paths connecting 8 chambers, some of which are the size of
large cathedrals. There is a mineral pond with water all year round.
Number 23 – 27 Write T (True) or F (False)
…… 23. Khao Bin cave is in Chombung district.
…… 24. It’s about 21 kilometers from Ratchaburi to Khao Bin cave.
…… 25. Khao Bin cave is a small and beautiful cave.
…… 26. There are eight rooms in the cave.
…… 27. Khao Bin cave is a mineral pond with water all year round.
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B. Number 28 – 31: Choose the picture of a, b,c or d

A.
28.
29.
30.
31.

B.

C.

D.

The land of fruit and Thai life by the riverside.
Surprised by the beautiful cave.
Visit the countless millions of bats at “Khao Chongpran cave”.
Enjoy the Nang yai shadow puppets.

C. Number 32 – 35 : Match the picture to the name of the place.
…….. 32. Khao Bin cave

a.

……. 33. Khao Chongpran

b.

……. 34. Nang Yai Wat Kanon

c.

……. 35. Damnern Saduak floating market

d.
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D. Read the following passage and answer the questions.

Visit the Countless Millions of Bats in "KHAO CHONGPRAN" cave
Situated about 15 kilometers from Amphoe Photharam is a beautiful cave called
Phra Non. Inside the cave is a 9 - meter - long reclining Buddha image of Prang
Siyas. But the thing which makes this spot famous all over Ratchaburi province is
the countless millions of bats that pour out in a line resembling black smoke for
about one hour as dusk falls around 5.30 p.m. every evening. In the hot summer
season the flock will fly east and in the cooler winter season they fly west.

37. Where is this place ?
………………………………………………………………….
37. How far is it from Photharam ?
………………………………………………………………….
38. What can we see at this place ?
………………………………………………………………….
39. At what time we can see them ?
…………………………………………………………………
40. What do they look like ?
…………………………………………………………………
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Speaking Test :
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน …………………………………..
Look at the following tourist attractions in Ratchaburi . Have you ever been to any of them ?
If not, which ones would you like to go ? Why ?
คําสั่ง : ใหนักเรียนพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่นักเรียนสนใจเพียง 1 แหงและพูดไมนอย
กวา 10 ประโยค

Khao Chongpran
( เขาชองพราน)

Khao Bin cave
( ถ้ําเขาบิน)

Damnern Saduak floating market
(ตลาดน้ําดําเนินสะดวก)

Wat Kanon Nang Yai
(วัดขนอนหนังใหญ)
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน ( Pre - test )
1.a
7.b
13.a
19.c
25. T
31.a
36. Ratchaburi
39. 5.30 p.m.

2.d
8.a
14.d
20.d
26. T
32.b

3.a
4.a
9.a
10.c
15.d
16.a
21.c
22.a
27. T
28.c
33.c
34.d
37. 15 kilometers
40. A line of black smoke

5.d
11.b
17.b
23. T
29.d
35.a
38. A million

6. d
12. b
18.b
24. F
30.b
bats

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ( Post - test )
1. c
7. d
13.c
19.b
25.F
31.c
36. Ratchaburi
39. 5.30 p.m.

2. D
8.b
14. D
20.d
26.T
32.c

3. C
4. C
9.d
10.a
15.c
16.c
21.c
22.c
27.T
28.d
33.d
34.b
37. 15 kilometers
40. A line of black smoke

5. B
11.b
17.c
23. T
29.a
35.a
38. A million

6. D
12.d
18.c
24.F
30.b
bats
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การแสดงทาทาง
ประกอบการพูด

รวมคะแนน

3

ความคลอง
แคลว

ชื่อ - สกุล

การนําเสนอเรื่อง

เลขที่

การออกเสียง

แบบประเมินทักษะการพูดกอนเรียน - หลังเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชา…………………………………ผูสอน……………………

3

2

2

10

รวม

เกณฑการประเมินการพูด
คะแนน 9 – 10 หมายถึง
คะแนน 7 – 8 หมายถึง
คะแนน 5 – 6 หมายถึง
คะแนน 1 – 4 หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
(……………………………….)
วันที่………เดือน………………….พ.ศ……………..
การออกเสียง
3
ออกเสียงคําศัพท/ประโยค ถูกตองสวนใหญ
ทําใหสื่อสารชัดเจน
2
ออกเสียงคําศัพท/ประโยค ผิดเปนบางคํา
แตยังพอสื่อสารได
1
เสียงเนนหนักคําศัพท/ประโยค ผิดหลายแหง
การนําเสนอเรื่อง
3
นําเสนอเรื่องนาสนใจ ติดตามเรื่องไดตามขั้นตอน
2
นําเสนอเรื่องขามขั้นตอนบาง ติดตามเรื่องไดตลอด
1 นําเสนอเรื่องไมตอเนื่อง ไมชวนติดตาม
ความคลองแคลว
2
พูดตอเนื่องไมติดขัด
1
พูดเปนคํา ๆ หยุดเปนระยะ ๆ
ทาทางประกอบการสนทนา
2
แสดงทาทางประกอบ /อารมณ เหมาะสมกับเรื่อง
1
พูดโดยปราศจากทาทางประกอบ
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เกณฑการใหคะแนนการพูด ( 10 คะแนน )
1. การออกเสียง ( 3 คะแนน )
3 คะแนน
หมายถึงออกเสียงคําศัพท / ประโยคดวยเสียงเนนหนักถูกตอง
เปนสวนใหญ ทําใหสื่อสารชัดเจน
2 คะแนน
หมายถึงออกเสียงคําศัพท / ประโยคดวยเสียงเนนหนัก
ผิดเปนบางคํา แตยังพอสื่อสารได
1 คะแนน
หมายถึงเสียงเนนหนักในคําศัพท / ประโยคผิดหลายแหง
ทําใหเกิดการสื่อสาร
2. การนําเสนอเรื่อง ( 3 คะแนน )
3 คะแนน
หมายถึงนําเสนอเรื่องไดอยางนาสนใจ ผูฟงสามารถติดตามเรื่อง
ไดตามขั้นตอนตลอดเรื่อง
2 คะแนน
หมายถึงนําเสนอเรื่องขามขั้นตอนบาง แตผูฟงสามารถติดตาม
เรื่องไดตลอด
1 คะแนน
หมายถึงนําเสนอเรื่องไมตอเนื่อง ไมชวนติดตาม
3. ความคลองแคลว ( 2 คะแนน )
2 คะแนน
หมายถึงพูดตอเนื่องไมติดขัดทําใหเกิดการสื่อสาร
1 คะแนน
หมายถึงพูดเปนคําๆหยุดเปนระยะๆ ทําใหการสื่อสารไมตอเนื่อง
4. ทาทางประกอบการสนทนา ( 2 คะแนน )
2 คะแนน
หมายถึงแสดงทาทางประกอบ / อารมณอยางแนบเนียน
เหมาะสมกับเรื่อง
1 คะแนน
หมายถึงพูดโดยปราศจากทาทางประกอบ
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แบบประเมินคาความสอดคลองแบบทดสอบการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
เรื่อง แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดราชบุรีกอนเรียนและหลังเรียน
คําชี้แจง

ขอ
1.
2.
3.

โปรดพิจารณาแบบทดสอบการอานและการพูดภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลัง
เรียนและใหคะแนนความสอดคลองของแบบทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียน
โดยทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ในแบบประเมิน
แตละขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เมื่อแนใจวาสอดคลอง
ใหคะแนน
+1
เมื่อไมแนใจวาสอดคลอง
ใหคะแนน
0
เมื่อแนใจวาไมสอดคลอง
ใหคะแนน
-1
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
+1
0
-1

ความสอดคลองของคําถามเกี่ยวกับความชัดเจนของ
ขอคําถาม
ความสอดคลองของขอคําถามครอบคลุมเนื้อหา
ความสอดคลองของคําสั่งในขอสอบชัดเจน

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ตารางที่ 22 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3

ประเด็นคําถาม
1.นั ก เรี ย นต อ งการเรี ย นรู เ รื่ อ ง
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
ดวยวิธีการใด
2. นั ก เรี ย นสนใจและต องการ
เรียนรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใด
บางในจังหวัดราชบุรี
3. นั ก เรี ย นสนใจและต องการ
เรี ย นรูเ นื้อหาหรื อหัวข อใดบาง
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ในจังหวัดราชบุรี
4. นักเรียนตองการรูปแบบของ
ชุ ด ฝ ก เรื่ อ งแหล ง ท อ งเที่ ย วที่
สําคั ญ ของจั ง หวั ด ราชบุ รี ใ ห มี
ลั ก ษณะอย า งไรจึ ง จะน า สนใจ
และตองการเรียน
5. นักเรียนคิดวาควรมีการวัดผล
และประเมิ น ผลการเรี ย นรู จ าก
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอนโดยใชชุดฝกเรื่องแหลงทอง
เที่ยวในจังหวัดราชบุรีโดยวิธีใด
บาง

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ดัชนีความ
สอดคลอง

ความหมาย

1

1

1

1.00

มีความสอด
คลอง

1

1

1

1.00

มีความสอด
คลอง

1

1

1

1.00

มีความสอด
คลอง

1

1

1

1.00

มีความสอด
คลอง

1

1

1

1.00

มีความสอด
คลอง
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง
ของประเด็นการสนทนากลุม
สําหรับผูเชี่ยวชาญ

คําชี้แจง ขอใหทานพิจารณาวาประเด็นการสนทนากลุมชุดนี้ มีความเหมาะสมและสอดคลอง
ครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือไม ผูวิจัยขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดเขียนผลการพิจารณา โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองคะแนนความคิด
เห็นของแบบประเมินในแตละขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมตามความคิดของทาน
+1 หมายถึง แนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลอง
0 หมายถึง ไมแนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลอง
-1 หมายถึง แนใจวาไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง
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คน คน
ที่ 1 ที่ 2

คน
ที่3

1.สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนา

1

1

1

2.ทานคิดวาชุดฝกทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
เรื่องแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ควรมีแหลงทองเที่ยวอะไรบาง จึงจะ
เหมาะสมและนาสนใจ
3.ทานคิดวาชุดฝกทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษที่
เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ควรมีรูปแบบ
และลักษณะอยางไร
4. ทานคิดวาชุดฝกทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษ
ควรมีสื่อการเรียนการสอนอะไรบาง จึงจะชวยใหผูเรียนสน
ใจเกิดการเรียนรูไดดีและบรรลุวัตถุประสงค
5. ทานคิดวาควรนําชุดฝกทักษะการอานและการพูดภาษา
อังกฤษไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะใด จึง
จะเหมาะสมเกิดผลดีตอผูเรียน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6. ทานคิดวาควรวัดผลและประเมินผลนักเรียนที่เรียนโดย
ใชชุดฝกทักษะการอานและการพูดโดยวิธีใด จึงจะ
เหมาะสม ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

1

1

1

ความหมาย

ประเด็นการสอบถาม

คะแนน
ความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ

ดัชนีความสอดคลอง

ตารางที่ 23 คาดัชนีความสอดคลองของประเด็นการสนทนากลุม

1.00 มีความ
สอด
คลอง
1.00 มีความ
สอด
คลอง
1.00 มีความ
สอด
คลอง
1.00 มีความ
สอด
คลอง
1.00 มีความ
สอด
คลอง
1.00 มีความ
สอด
คลอง
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ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช
ชุดฝกการอานและการพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
ประเด็นคําถาม
ดัชนีความ ความหมาย
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 สอดคลอง
1. ชุดฝกมีรูปแบบที่นาสนใจชวย
กระตุ น ให นั ก เรี ย นสนใจอยาก
1
1
1
1.00
มีความสอด
เรียนรู
คลอง
2. การเรียนดวยชุดฝกชวยทําให
นักเรียนมีความสนุกสนาน
1
1
1
1.00
มีความสอด
เพลิดเพลิน
คลอง
3.การเรียนดวยชุดฝกชวยให
นักเรียน เรียนรูไดจากการปฏิบัติ
1
1
1
1.00
มีความสอด
กิจกรรม
คลอง
4. การเรียนดวยชุดฝกเปดโอกาส
ใหนักเรียนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียน
1
1
1
1.00
มีความสอด
รูซึ่งกันและกัน
คลอง
5. การเรียนดวยชุดฝกชวยทําให
นั ก เรี ย นได แ สดงความคิ ด เห็ น 1
1
1
1.00
มีความสอด
อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
คลอง
6.ชุดฝกทําใหนักเรียนใชกระบวน
การคิดและกระบวนการกลุม
1
1
1
1.00
มีความสอด
คลอง
7. นักเรียนสามารถนําความรูจาก
ชุดฝกไปใชในชีวิตประจําวันได
1
1
1
1.00
มีความสอด
คลอง
8. กิ จ กรรมก อ นการฝ ก (Pre –
reading) ชวยทําใหนักเรียน
1
1
1
1.00
มีความสอด
อยากทํากิจกรรมอื่นตอไป
คลอง
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ตารางที่ 24 (ตอ)

ประเด็นคําถาม
9. กิ จ กรรมระหว า งการอ า น
(While – reading) ชวยทําให
นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการ
อานและพูดไดอยางมี จุดมุงหมาย
มากขึ้น
10. กิจกรรมหลังการอาน(Post –
reading) ช ว ยทําให นั ก เรี ย นใช
ภาษาอยางมีอิสระและสรางสรรค

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ดัชนีความ
สอดคลอง

ความหมาย

1

1

1

1.00

มีความสอด
คลอง

1

1

1

1.00

มีความสอด
คลอง
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ตารางที่ 25 คาดัชนีความสอดคลองแผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชชุดฝกการอานและ
การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
ประเด็นคําถาม
ดัชนีความ ความหมาย
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 สอดคลอง
1.ความสอดคลองของสวนประกอบ
1
1
1.00
มีความ
ในแผนการจัดการเรียนรูไดแกมาตร 1
สอดคลอง
ฐานสาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน(ใบความรู /
ใบงาน ) สื่อการเรียนการสอน และ
การวัดผล
2. ความสอดคลองของสวนประกอบ
1
1
1.00
มีความ
ในแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 1 ได แ ก 1
สอดคลอง
มาตรฐาน สาระสําคัญ จุดประสงค
เนื้อหา กิจกรรม การเรียนการสอน
(ใบความรู / ใบงาน ) สื่อการเรียน
การสอน และการวัดผล
3. ความสอดคลองของสวนประกอบ
0
1
0.67
มีความ
ในแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 2 ได แ ก 1
สอดคลอง
มาตรฐาน สาระสําคัญ จุดประสงค
เนื้อหา กิจกรรม การเรียนการสอน
(ใบความรู / ใบงาน ) สื่อการเรียน
การสอน และการวัดผล
4. ความสอดคลองของสวนประกอบ
1
1
1.00
มีความ
ในแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 3 ได แ ก 1
สอดคลอง
มาตรฐาน สาระสําคัญ จุดประสงค
เนื้อหา กิจกรรม การเรียนการสอน
(ใบความรู / ใบงาน ) สื่อการเรียน
การสอน และการวัดผล
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ตารางที่ 25 ( ตอ)

ประเด็นคําถาม
5. ความสอดคลองของสวน
ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู
ที่4 ไดแกมาตรฐาน สาระสําคัญ
จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนการสอน ( ใบความรู /
ใบงาน ) สื่อการเรียนการสอน
และการวัดผล
6. ความสอดคลองของสวน
ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู
ที่5 ไดแกมาตรฐาน สาระสําคัญ
จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนการสอน ( ใบความรู /
ใบงาน ) สื่อการเรียนการสอน
และการวัดผล
7. ความสอดคลองของสวน
ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู
ที่6 ไดแก มาตรฐาน สาระสําคัญ
จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนการสอน(ใบความรู /
ใบงาน ) สื่อการเรียน การสอน
และการวัดผล

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ดัชนีความ
สอดคลอง

ความหมาย

1

1

1

1.00

มีความ
สอดคลอง

1

0

1

0.67

มีความ
สอดคลอง

1

1

1

1.00

มีความ
สอดคลอง
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ตารางที่ 26 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน

ประเด็นคําถาม

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ดัชนีความ
สอดคลอง

ความหมาย

1. ความสอดคลองของคําถาม
เกี่ยวกับความชัดเจนของ
ขอคําถาม

0

1

1

0.67

มีความ
สอดคลอง

2.ความสอดคล อ งของข อ คํา
ถามครอบคลุมเนื้อหา

1

1

1

1.00

มีความ
สอดคลอง

3.ความสอดคลองของคําสั่งใน
ขอสอบชัดเจน

0

1

1

0.67

มีความ
สอดคลอง
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ภาคผนวก ซ
การวิเคราะหขอมูล
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ตารางที่ 27 แสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย ( p ) คาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบ
กอนเรียน
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คา p
0.86
0.30
0.67
0.73
0.73
0.73
0.43
0.73
0.60
0.30
0.37
0.63
0.73
0.43
0.57

คา r
0.27
0.20
0.53
0.27
0.40
0.27
0.20
0.47
0.27
0.20
0.20
0.33
0.40
0.20
0.60

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

คา p
0.60
0.63
0.70
0.67
0.43
0.37
0.80
0.37
0.73
0.83
0.63
0.60
0.83
0.73
0.77

คา r
0.53
0.20
0.47
0.40
0.20
0.20
0.20
0.20
0.40
0.13
0.27
0.20
0.20
0.27
0.33

ขอที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คา p
0.70
0.83
0.80
0.80
0.80
0.50
0.77
0.73
0.80
0.57

คา r
0.47
0.20
0.27
0.27
0.20
0.20
0.47
0.53
0.33
0.20
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ตารางที่ 28 แสดงผลการวิเคราะห คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
หลังเรียน
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คา p
0.83
0.50
0.57
0.73
0.67
0.70
0.50
0.83
0.67
0.60
0.50
0.67
0.73
0.60
0.63

คา r
0.20
0.20
0.47
0.40
0.27
0.60
0.20
0.20
0.40
0.27
0.47
0.40
0.40
0.40
0.60

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

คา p
0.70
0.67
0.67
0.73
0.50
0.37
0.70
0.57
0.70
0.83
0.63
0.63
0.80
0.73
0.77

คา r
0.47
0.40
0.27
0.20
0.33
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.47
0.20
0.40
0.40
0.47

ขอที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คา p
0.80
0.83
0.83
0.80
0.80
0.77
0.80
0.80
0.80
0.77

คา r
0.40
0.33
0.33
0.40
0.33
0.20
0.27
0.40
0.27
0.20
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ตารางที่ 29

แสดงผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน

เลขที่

คะแนนชุดที่1(X)

คะแนนชุดที่ 2(Y)

X2

Y2

Xy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
รวม

21
38
23
22
22
31
21
34
24
17
37
14
32
29
31
26
32
19
32
24
27
15
21
18
19
21
28
36
34
32
Σx = 780

23
39
24
25
23
32
22
36
25
19
39
14
35
33
34
27
33
20
35
30
31
17
23
17
21
19
32
38
36
32
Σy = 834

441
1444
529
484
484
961
441
1156
576
289
1369
196
1024
841
961
676
1024
361
1024
576
729
225
441
324
361
441
784
1296
1156
1024
Σx2 =21638

529
1521
576
625
529
1024
484
1296
625
361
1521
196
1225
1089
1156
729
1089
400
1225
900
961
289
529
289
441
361
1024
1444
1296
1024
Σy2 =24762

483
1482
552
550
506
992
462
1224
600
323
1443
196
1120
957
1054
702
1056
380
1120
720
837
255
483
306
399
399
896
1368
1224
1024
Σxy =23113
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จากตารางที่ 29 นํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบคูขนาน โดยสูตรสหสัมพันธของ
เพียรสัน
r tt =

N∑ XY− ∑ X∑ Y

[N∑ X − ( ∑ X) ][N ∑ Y − ( ∑ Y) ]
2

2

r tt =

r tt =

r tt =

r tt =

r tt =

2

2

30 ( 23133 ) − ( 780 )( 834 )

[30 (21638 ) − (780 ) ][30 (24762 X − (834 ) ]
2

[( 649140

693390 − 650520

− 608400 ) ][( 742860 − 695556 ) ]

42870
( 40740 )( 47304 )

42870
192716496

42870
43899 . 48

r tt = 0 . 976

2
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ตารางที่ 30 แสดงผลคะแนนจากการทดสอบกอน –หลัง การใชชุดฝกการอานการพูดภาษาอังกฤษ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม

คะแนน
กอนเรียน
27
17
38
37
24
26
28
20
22
25
36
36
41
22
34
40
29
43
40
39
624
คาเฉลี่ย = 31.2
S.D. = 8.04

คะแนน
หลังเรียน
37
25
40
40
31
36
35
27
30
35
43
42
45
29
42
44
38
46
43
43
751
คาเฉลี่ย = 37.55
S.D. = 6.35

D

D2

10
8
2
3
7
10
7
7
8
10
7
6
4
7
8
4
9
3
3
4
127

100
64
4
9
49
100
49
49
64
100
49
36
16
49
64
16
81
9
9
16
933
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จากตารางที่ 30 ไดนํามาทดสอบเพื่อหาคาทางสถิติดังตอไปนี้
สมมติฐาน H0 : µ 1 = µ 2
H1 : µ 1 ≠ µ 2
จากสูตร t – test แบบ Dependent (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 166 )
t =

∑D
N∑ D − ( ∑ D) 2
n −1
2

t =

t =

t =

127
20 ( 933 ) − (127 ) 2
20 − 1

127
18660 − 16129
19

127
11 . 54

t = 11 . 01

จากตาราง df n-1 = 20 –1 = 19 คา t (.05) = 2.09 (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 166 )
จากคะแนนที่คํานวณได เนื่องจากคา t ที่คํานวณไดตกอยูในเขตปฏิเสธสมมติฐาน H0
จึงยอมรับสมมติฐาน H1 กลาวคือ คะแนนหลังใชชุดฝกกับคะแนนกอนใชชุดฝกแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังใชชุดฝกสูงกวาคะแนนกอนใชชุดฝก
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ตารางที่ 31 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการอานกอน – หลัง การใชชุดฝกการอานการพูดภาษาอังกฤษ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม

คะแนน
กอนเรียน
21
13
31
31
18
21
22
15
17
20
29
29
34
16
27
32
23
35
33
32
499
คาเฉลี่ย = 24.95
S.D. = 7.10

คะแนน
หลังเรียน
29
18
31
32
23
28
27
20
23
27
34
33
35
21
33
34
29
36
34
34
581
คาเฉลี่ย = 29.05
S.D. = 5.51

D

D2

8
5
0
1
4
7
5
5
6
7
5
4
1
5
6
2
6
1
1
2
81

64
25
0
1
16
49
25
25
36
49
25
16
1
25
36
4
36
1
1
4
439
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จากตารางที่ 31 ไดนํามาทดสอบเพื่อหาคาทางสถิติดังตอไปนี้
สมมติฐาน H0 : µ 1 = µ 2
H1 : µ 1 ≠ µ 2
จากสูตร t – test แบบ Dependent (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 166 )
t =

∑D
N∑ D − ( ∑ D) 2
n −1
2

t=

t=

t=

81
20 ( 439 ) − ( 81 )
20 − 1
81
2219
19
81
2 . 47

t = 32.67

จากตาราง df n-1 = 20 –1 = 19 คา t (.05) = 2.09 (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 166 )
จากคะแนนที่คํานวณได เนื่องจากคา t ที่คํานวณไดตกอยูในเขตปฏิเสธสมมติฐาน H0
จึงยอมรับสมมติฐาน H1 กลาวคือ คะแนนหลังใชชุดฝกกับคะแนนกอนใชชุดฝกแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังใชชุดฝกสูงกวาคะแนนกอนใชชุดฝก
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ตารางที่ 32
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม

แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการพูดกอน –หลัง การใชชุดฝกการอานการพูดภาษาอังกฤษ
คะแนน
กอนเรียน
6
4
7
6
6
5
6
5
5
5
7
7
7
6
7
8
6
8
7
7
125
คาเฉลี่ย = 5.8
S.D. = 1.15

คะแนน
หลังเรียน
8
7
9
8
8
8
8
7
7
8
9
9
10
8
9
10
9
10
9
9
170
คาเฉลี่ย = 8.5
S.D. = 0.94

D

D2

2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
45

4
9
4
4
4
9
4
4
4
9
4
4
9
4
4
4
9
4
4
4
105
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จากตารางที่ 32

ไดนํามาทดสอบเพื่อหาคาทางสถิติดังตอไปนี้
สมมติฐาน H0 : µ 1 = µ 2
H1 : µ 1 ≠ µ 2
จากสูตร t – test แบบ Dependent (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 166 )
t =

t=

t=

t=

∑D
N∑ D2 − ( ∑ D) 2
n −1

45
20 (105 − ( 45 )
20 − 1
45
75
19
45
1 . 98

t = 22.65

จากตาราง df n-1 = 20 –1 = 19 คา t (.05) = 2.09 (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 166 )
จากคะแนนที่คํานวณได เนื่องจากคา t ที่คํานวณไดตกอยูในเขตปฏิเสธสมมติฐาน H0
จึงยอมรับสมมติฐาน H1 กลาวคือ คะแนนหลังใชชุดฝกกับคะแนนกอนใชชุดฝกแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังใชชุดฝกสูงกวาคะแนนกอนใชชุดฝก
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ตารางที่ 33

แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกในขั้นเดี่ยว

นักเรียน เรื่องที่1
10
คะแนน
1
8
2
8
3
4

ตารางที่ 34

คะแนนแบบทดสอบทายชุดฝก
เรื่องที่2 เรื่องที่3 เรื่องที่4
10
10
10
คะแนน คะแนน คะแนน
9
9
7
6
8
8
4
5
5
รวม

เรื่องที่5
10
คะแนน
8
7
5

รวม
50
คะแนน
41
37
23
Σx =101

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน
50 คะแนน
42
37
25
ΣF = 104

Σx = 101
ΣF = 104
E1 = 67.33
E2 = 69.33
แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกในขั้นกลุม

นักเรียน เรื่องที่1
10
คะแนน
1
9
2
8
3
8
4
8
5
6
6
8
7
5
8
6
9
6

คะแนนแบบทดสอบทายชุดฝก
เรื่องที่2 เรื่องที่3 เรื่องที่4
10
10
10
คะแนน คะแนน คะแนน
9
10
9
9
8
9
8
9
9
8
7
9
7
7
7
8
6
9
4
5
7
6
5
6
6
7
7
รวม
Σx = 335
E1 = 74.44

เรื่องที่5
10
คะแนน
10
10
8
8
7
9
6
5
7

ΣF = 338
E2 = 75.1

รวม
50
คะแนน
47
44
42
40
34
40
27
28
33
Σx =335

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน
50 คะแนน
44
45
43
38
36
40
27
30
35
ΣF = 338
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ตารางที่ 35 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกในขั้นสนามกับนักเรียนจํานวน 20 คน
รวม
คะแนน
คะแนนแบบทดสอบทายชุดฝก
50
ทดสอบ
นักเรียน เรื่องที่1 เรื่องที่2 เรื่องที่3 เรื่องที่4 เรื่องที่5
คะแนน หลังเรียน
10
10
10
10
10
50 คะแนน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
1
8
6
8
8
7
37
40
2
4
4
5
5
5
23
29
3
8
8
6
9
9
40
41
4
8
8
9
9
8
42
42
5
7
7
8
7
8
37
40
6
6
7
7
7
7
34
37
7
6
7
7
8
7
35
38
8
6
7
7
8
7
35
36
9
6
6
5
6
5
28
31
10
6
6
7
7
7
33
34
11
8
8
9
9
8
42
43
12
8
9
9
7
8
41
44
13
8
9
8
9
10
44
45
14
7
7
7
8
8
37
38
15
8
9
8
8
10
43
44
16
9
9
10
9
10
47
47
17
8
8
7
9
8
40
42
18
8
9
8
9
9
43
45
19
7
8
8
8
8
39
43
20
7
9
8
8
8
40
42
รวม
143
151
151
158
157
Σx =760 ΣF = 801
รอยละ 71.50
75.50
75.50
79.00
78.50
Σx = 760
ΣF = 801
E1 = 76.00
E2 = 80.10
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ตารางที่36 คะแนนการทดสอบการใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี เรื่องที่ 1 Ratchaburi Attractions
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
x

SD.

คะแนนการอาน
( 5 คะแนน )
5
2
5
5
4
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
88
4.4
0.82

คะแนนการพูด
( 5 คะแนน )
3
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
2
3
4
3
3
3
3
55
2.75
0.55

รวม
( 10 คะแนน )
8
4
8
8
7
6
6
6
6
6
8
8
8
7
8
9
8
8
7
7
143
7.15
1.18
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ตารางที่ 37 คะแนนการทดสอบการใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี เรื่องที่ 2 Khao Chongpran
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
x

SD.

คะแนนการอาน
( 5 คะแนน )
3
2
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
87
4.35
0.81

คะแนนการพูด
( 5 คะแนน )
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
64
3.2
0.69

รวม
( 10 คะแนน )
6
4
8
8
7
7
7
7
6
6
8
9
9
7
9
9
8
9
8
9
151
7.55
1.35
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ตารางที่ 38 คะแนนการทดสอบการใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี เรื่องที่ 3 Wat Kanon Nang Yai
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
x

SD.

คะแนนการอาน
( 5 คะแนน )
5
3
3
5
4
4
4
4
3
4
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
82
4.10
0.64

คะแนนการพูด
( 5 คะแนน )
3
2
3
4
4
3
3
3
2
3
4
4
4
3
4
5
3
4
4
4
69
3.45
0.75

รวม
( 10 คะแนน )
8
5
6
9
8
7
7
7
5
7
9
9
8
7
8
10
7
8
8
8
151
7.55
1.27
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ตารางที่ 39 คะแนนการทดสอบการใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี เรื่องที่ 4 Khao Bin Cave
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
x

SD.

คะแนนการอาน
( 5 คะแนน )
5
2
5
5
3
4
5
5
3
4
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
85
4.25
0.85

คะแนนการพูด
( 5 คะแนน )
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
5
4
4
4
4
73
3.65
0.58

รวม
( 10 คะแนน )
8
5
9
9
7
7
8
8
6
7
9
7
9
8
8
9
9
9
8
8
158
7.90
1.11
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ตารางที่ 40 คะแนนการทดสอบการใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี เรื่องที่ 5 Damnern Saduak Floating Market
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
x

SD.

คะแนนการอาน
( 5 คะแนน )
4
2
5
4
4
4
4
4
2
4
4
4
5
4
5
5
4
5
4
4
81
4.05
0.82

คะแนนการพูด
( 5 คะแนน )
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
5
4
5
5
4
4
4
4
76
3.8
0.69

รวม
( 10 คะแนน )
7
5
9
8
8
7
7
7
5
7
8
8
10
8
10
10
8
9
8
8
157
7.85
1.38
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ละแตละ
บท

รอยละ

รอยละ

นักเรียนคนที่

ตารางที่ 41 แสดงคารอยละคะแนนจากการทดสอบการอานในชุดฝกทั้ง 5 ชุดและคารอยละของ
คะแนนจากการประเมินการอานหลังเรียนเปนรายบุคคลทั้ง 20 คน
คะแนนการอาน
รวม
คะแนน
25
ประเมิน
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5
คะแนน
การอาน
5
5
5
5
5
หลัง
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
เรียน
1
5
3
5
5
4
22
88.00
24
96.00
2
2
2
3
2
2
11
44.00
16
64.00
3
5
5
3
5
5
23
92.00
23
92.00
4
5
5
5
5
4
24
96.00
23
92.00
5
4
4
4
3
4
19
76.00
21
84.00
6
4
4
4
4
4
20
80.00
21
84.00
7
4
4
4
5
4
21
84.00
23
92.00
8
3
4
4
5
4
20
80.00
21
88.00
9
4
4
3
3
2
16
64.00
17
68.00
10
4
4
4
4
4
20
80.00
20
80.00
11
5
5
5
5
4
24
96.00
23
92.00
12
5
5
5
4
4
23
92.00
25
100
13
5
5
4
5
5
24
96.00
25
100
14
5
4
4
4
4
21
84.00
22
88.00
15
5
5
4
4
5
23
92.00
25
100
16
5
5
5
4
5
24
96.00
25
100
17
5
5
4
5
4
23
92.00
25
100
18
5
5
4
5
5
24
96.00
24
96.00
19
4
4
4
4
4
20
80.00
23
92.00
20
4
5
4
4
4
21
84.00
22
88.00
รวม
88
87
82
85
81
423
440
คารอย
88.00 87.00 82.00 85.00 81.00 84.60
88.00
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
คารอย
ละแต
ละบท

3
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
2
3
4
3
3
3
3
55

3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
64

3
2
3
4
4
3
3
3
2
3
4
4
4
3
4
5
3
4
4
4
69

3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
5
4
4
4
4
73

3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
5
4
5
5
4
4
4
4
76

15
12
17
18
18
14
14
15
12
13
18
18
20
16
20
23
17
19
19
19
337

55.50

64.00

69.00

73.00

76.00

67.40

60.00
48.00
68.00
72.00
72.00
56.00
56.00
60.00
48.00
52.00
72.00
72.00
80.00
64.00
80.00
92.00
68.00
76.00
76.00
76.00

คะแนน
ประเมิน
การพูด
หลังเรียน
16
13
18
19
19
16
15
17
14
14
20
19
20
16
21
23
17
21
20
21
359
71.80

รอยละ

รวม
คะแนนการพูด
25
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5
5คะแนน 5คะแนน 5คะแนน 5คะแนน 5คะแนน คะแนน

รอยละ

นักเรียนคนที่

ตารางที่ 42 แสดงคารอยละคะแนนจากการทดสอบการพูดในชุดฝกทั้ง 5 ชุดและคารอยละของ
คะแนนจากการประเมินการพูดหลังเรียนเปนรายบุคคลทั้ง 20 คน

64.00
52.00
72.00
76.00
76.00
64.00
60.00
68.00
56.00
56.00
80.00
76.00
80.00
64.00
84.00
92.00
68.00
84.00
80.00
84.00
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ตารางที่ 43 แสดงคะแนนเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) คารอยละ (%) และลําดับของ
คะแนนเฉลี่ยจากการทําชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษ

ชุดที่

เรื่อง

คะแนน
เต็ม

x

S.D.

รอยละ ลําดับ
ที่

1.

Ratchaburi Attractions

10

7.15

1.18

71.50

4

2

Khao Chongpran

10

7.55

1.35

75.50

3

3

Wat Kanon Nang Yai

10

7.55

1.27

75.50

3

4

Khao bin cave

10

7.9

1.11

79.00

1

5

Damnern Saduak
floating market

10

7.85

1.38

78.50

2
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ตารางที่ 44 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังการเรียนดวยชุด
ฝกการอานและการพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่3
คะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน
คะแนนผลการเรียนรูหลังเรียน
นักเรียน
คนที่
การอาน การพูด การอาน+การพูด การอาน การพูด การอาน+การพูด
(40 )
(10)
(50)
(40)
(10)
(50)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
X
S.D.

21
13
31
31
18
21
22
15
17
20
29
29
34
16
27
32
23
35
38
32
499
24.95
7.10

6
4
7
6
6
5
6
5
5
5
7
7
7
6
7
8
6
8
7
7
125
6.25
1.06

27
17
38
37
24
26
28
20
22
25
36
36
41
22
34
40
29
43
40
39
624
31.20
8.04

29
18
31
32
23
28
27
20
23
27
34
33
35
21
33
34
29
36
34
34
581
29.05
5.51

8
7
9
8
8
8
8
7
7
8
9
9
10
8
9
10
9
10
9
9
170
8.5
0.94

37
25
40
40
31
36
35
27
30
35
43
42
45
29
42
44
38
46
43
43
751
37.55
6.35
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ภาคผนวก ฌ
ชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
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Reading and Speaking Practice
on Tourist Attractions in Ratchaburi
for the Ninth Grade Students

Rattana Wongyara
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คํานํา
ชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สรางขึ้นเพื่อ 1.ฝกทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
สารในชีวิตประจําวัน 2.ใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับแหลงเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่น โดยการจัด
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ฝกทักษะการใชภาษาจากแหลงเรียนรูจริงซึ่งสอด
คลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
ดวยเหตุผลดังกลาว
จึงไดจัดทําชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวยชุดฝก
จํานวน 6 ชุด ดังนี้
ชุดฝกการอานและการพูดเรื่องที่ 1
Ratchaburi Attractions
ชุดฝกการอานและการพูดเรื่องที่ 2
Khao Chongpran
ชุดฝกการอานและการพูดเรื่องที่ 3
Wat Kanon Nang Yai
ชุดฝกการอานและการพูดเรื่องที่ 4
Khao Bin cave
ชุดฝกการอานและการพูดเรื่องที่ 5
Damnernsaduak floating market
ชุดฝกการอานและการพูดเรื่องที่ 6
Visiting Ratchaburi Attractions
ชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดนําเสนอรูปแบบที่หลากหลาย เปนเรื่องที่เกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีและมุงเนนใหนักเรียนไดฝกทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารและ
สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได

รัตนา วงศยะรา
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คําชี้แจงในการใชชุดฝก
1. ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะการอ า นและการพู ด ภาษาอั ง กฤษเกี่ ย วกั บ แหล ง ท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ราชบุ รี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีทั้งหมด 6 ชุด
ชุดฝกการอานและการพูดเรื่องที่ 1 Ratchaburi Attractions
- fill in the blanks.
- match the names of the places with the pictures.
- use the words given from the lists to fill in the blanks.
- read the conversation and practice by using the pictures.
- look at the pictures of Ratchaburi Attractions and talk about the places.
ชุดฝกการอานและการพูดเรื่องที่ 2 Khao Chongpran
- discuss the questions given.
- circle the correct answers.
- match the questions with the answers.
- read the dialogue and answer the questions.
- read the dialogue and practice speaking by using the dialogue about Ratchaburi.
- talk about Khao Chongpran.
ชุดฝกการอานและการพูดเรื่องที่ 3 Wat Kanon Nang Yai
- discuss the questions given.
- choose the correct answer.
- check true in front of the correct answer.
- match the items in column A with the ones in column B
- answer the questions and practice with their friends.
- talk about Wat Kanon Nang Yai.
ชุดฝกการอานและการพูดเรื่องที่ 4 Khao Bin cave
- discuss the questions given.
- choose the best answer.
- match the questions with the answers.

- read the dialogue and complete the questions.
- answer the questions then act the interview in pair.
- talk about Khao Bin cave.
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2.
3.
4.
5.

ชุดฝกการอานและการพูดเรื่องที่ 5 Damnern Saduak floating market
- discuss the questions given.
- read and follow the conversation and practice
- check true or false
- read the questions and answer.
- talk about Damnern Saduak floating market
ชุดฝกการอานและการพูดเรื่องที่ 6 Visiting Ratchaburi Attractions
- read the sign.
- interview the tourists.
- read the questions and answer during the field trip.
- record some vocabulary at Ratchaburi Attractions.
- write down ten English words and Thai meaning.
- write down ten occupations at Ratchaburi Attractions.
ชุดฝกนี้ใชสําหรับประกอบการสอนการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ศึกษาแผนการเรียนรูและอานคําชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของชุดฝกในแตละชุดใหเขาใจ
กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการสอนในแตละชุด ควรศึกษาแผนการเรียนรูในชุดนั้นๆ กอนเพื่อ
เตรียมความพรอมทางดานอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามชุดฝกในแตละชุด
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Reading and Speaking Practice
on Tourist Attractions in Ratchaburi
for the Ninth Grade Students

Name …………………………………
Class …………………………………
School ………………………………..
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Ratchaburi Attractions
Objective : The students are able to read the text and talk about
the places.
Behavioral Objective : Having read the text, the students must be
able to :
- fill in the blanks.
- match the names of the places with the pictures.
- use the words given from the lists to fill in the blanks.
- read the conversation and practice by using the pictures.
- look at the picture of Ratchaburi Attractions and talk about
the places.
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การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
หนวยการเรียนรูที่ 4 : Places ( My Communities)
เรื่อง Ratchaburi Attractions
เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ
การอานเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ นักเรียนไดอานเพื่อฝกการออกเสียง
และการแสวงหาความรู และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
จุดประสงคปลายทาง
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
(สอดคลองกับมาตรฐาน ต1.1.2,ต1.1.4,ต1.2.2,ต1.2.3,ต1.3.1,ต2.1.1, ต2.2.3,ต3.1.1,ต)
จุดประสงคนําทาง
1. อาน slogan และคําศัพทชื่อสถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดราชบุรี ไดถูกตอง
2. บอกชื่อสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีไดถูกตอง
3. จับคูภาพกับชื่อของสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีไดถูกตอง
(คุณลักษณะที่พึงประสงค ความรับผิดชอบ, การตรงตอเวลา)
เนื้อหาทางภาษา
Vocabulary : cave, floating market, surprised , million
Grammar : Have you ever been to Ratchaburi ?
Yes, I have. / No, I haven’t .
Function : ถามและบอกชื่อเกี่ยวกับประสบการณ(Ask and talk about experiences)
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นกอนการอาน ( Pre – reading)
1. ใหนักเรียนดูภาพสถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดราชบุรีเชน ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
Damnern Saduak floating market, เขาชองพราน Khao Chongpran, ถ้ําเขาบิน Khao Bin cave,
หนังใหญวัดขนอน Nang Yai Wat Kanon ที่ครูติดไวรอบๆหองเรียนแลวใหนักเรียนแสดงความคิด
เห็นวาสถานที่ทองเที่ยวในภาพคือสถานที่ใดบาง
2. ใหนักเรียนออกมาเขียนชื่อ สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในจังหวัดราชบุรีที่นักเรียนดู
แลวและรูจักบนกระดานดํา
3. ครูแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีเพิ่มเติมอีกพรอมรูปภาพและนําบัตรคํา
ชื่อสถานที่ทองเที่ยวที่เพิ่มเติมนั้นเปนภาษาอังกฤษใหนักเรียนไดฝกอานพรอมกัน เปนกลุมและ
รายบุคคล
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ขั้นระหวางการอาน ( while – reading)
1. ครูนําแผนภูมิ sloganภาษาอังกฤษของจังหวัดราชบุรีติดบนกระดานดํา ครูอานให
นักเรียนฟงแลวใหนักเรียนอานออกเสียงตามครูและฝกอานพรอมกันทั้งชั้นและเปนกลุม
2. ครูสุมนักเรียนใหอาน Slogan ทีละคนประมาณ 3 – 4 คน
3. ใหนักเรียนทองคําขวัญของจังหวัดราชบุรีพรอมกัน
และนํามาเปรียบเทียบกับ
คําขวัญ(Slogan)และใหนักเรียนชวยกันจับคูคําขวัญ(Slogan)เพื่อเรียนรูคําศัพทเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ เชน คนสวยโพธาราม Beautiful Photharam , คนงามบานโปง Nice Banpong
เปนตน
4. ครูแจก slogan ของจังหวัดราชบุรีแลวใหนักเรียนขีดเสนใตชื่อสถานที่ทองเที่ยว
ตาง ๆ ที่พบใน Slogan
5. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจวามีสถานที่ใดบาง
6. ครูใหนักเรียนจับคูภาพกับสถานที่ทองเที่ยว
7. ใหนักเรียนทํากิจกรรมคู ( pair work) ฝกพูดประโยค
A : Have you ever been to floating market?
B : Yes , I have. / No, I haven’t.
โดยใหนักเรียนเปลี่ยนชื่อเปนสถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดราชบุรีเชนWat Kanon Nang Yai,
Khao Chongpran, Khao Bin cave etc.
ขั้นหลังการอาน ( Post – reading)
8. ใหนักเรียนดูแผนที่และชี้สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในจังหวัดราชบุรี
9. แบงนักเรียนเปน2กลุมเลือกภาพสถานที่ทองเที่ยวและถามคําถาม Have you ever
been to………………?
10. ใหนักเรียนจับคูฝกพูดนอกเวลาเรียน
สื่อการเรียนรู
1. ภาพสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจในจังหวัดราชบุรี
2. บัตรคําชื่อสถานที่ทองเที่ยว
3. ใบความรู Slogan จังหวัดราชบุรี
4. ใบงานที่ 1 slogan ของจังหวัดราชบุรีแลวใหนักเรียนขีดเสนใตชื่อสถานที่ทอง
เที่ยวตางๆที่พบใน Slogan
5. ใบงานที่ 2 ใหนักเรียนจับคูภาพกับสถานที่ทองเที่ยว
6. แผนที่แหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
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การวัดและประเมินผล
1. สังเกต
1.1 การอาน คําขวัญ (slogan) และชื่อสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
1.2 การรวมกิจกรรมและการตอบคําถาม
2 ตรวจใบงานที่ 1 , 2
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ใบความรู
While – Reading
Read the Slogan and underline the places.

Beautiful Photharam
Nice Banpong
The city of glazed Jars
Nang Yai Wat Kanon
Surprised by the beauty of caves
Damnern floating market
Fascinated by the caves of a million bats
The place of fine Yeesok fish

243

Worksheet 1

Read the slogan and fill in the blank
RATCHABURI

Slogan
Beautiful Photharam
Nice Banpong
The ……………………..……. of glazed Jars
Nang Yai ……………………………………...
Surprised by the beauty of ……..…………….
Damnern ………… …………………………..
Fascinated by the caves of …….……………..
The place of fine Yeesok fish
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ใบความรู

Damnernsaduak
floating market
(ตลาดน้ําดําเนินสะดวก)

Khao Bin cave
(ถ้ําเขาบิน)

Ratchaburi
National Museum
(พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี)

Khao Chongpran
(เขาชองพราน)

Nang Yai Wat Kanon
(หนังใหญวัดขนอน)

Wat Kongkaram
(วัดคงคาราม)

Pong – Yup
(โปงยุบ)

Suan – Phung
(สวนผึ้ง)

Ban Ku-Bua
(บานคูบัว)
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Worksheet
Match the name of the places with the pictures. Do you know ?

………………………

……………………

………………………
Khao Bin cave

……………………….

……………………

………………………

…………………..

………………………

………………

Ban Ku-Bua

Ratchaburi National Museum

Suan Phung
Pong Yup
Wat Kanon Nang Yai
Wat Kongkaram Khao Chongpran Damnern Saduak floating market
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Worksheet
Match the name of the place with the pictures. Can you do ? 4

Wat Kanon Nang Yai

Damnern Saduak floating

Khao Bin cave
1.

Khao Chongpran
2.

…………………………………

3.
2.

……………………………

4.

……………………………………

…………………………………….
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Worksheet
Yes, I have.

Have you ever been to
Ratchaburi Attractions ?

Where?

A:
B:
A:
B:

I have been to the
floating market.

Have you ever been to Ratchaburi Attractions ?
Yes, I have.
Where ?
I have been to the floating market.

1.

2.

Damnern Saduak floating market
( ตลาดน้ําดําเนินสะดวก)
3.

Wat Kanon Nang Yai
(วัดขนอนหนังใหญ)
4.

Khao Bin cave
(ถ้ําเขาบิน)

Khao Chongpran
( เขาชองพราน )
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Worksheet

ใหนักเรียนศึกษาคําศัพทที่เปนประโยชนตอบทเรียน
Khao Bin cave
ถ้ําเขาบิน
Damnernsaduak floating market
ตลาดน้ําดําเนิน
Ratchaburi National Museum
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี
Khao Chongpran
เขาชองพราน
Wat Kanon Nang Yai
วัดขนอน
Use the word given from the list above to fill in the blank.
1. We can see the countless million of bats in……………………
cave daily around 6.00 p.m.
2. Enjoy the Nang Yai shadow puppets at ……………………… on
Saturday at 10.00 –11.00 a.m.
3. See the collection of historical remain and the way of life
at ……………………………………………………………………….
4. Experience the way of life amongst the riverside people
at ………………………………………………………………………
5.………………………….. is a big and beautiful cave with the
area of five rais .
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Post - reading
Look at the following tourist attractions in Ratchaburi. Have you ever
been to any of them ? If not, which ones would you like to go ?Why ?

1. Khao Chongpran

2.NangYai Wat Kanon

3. Damnernsaduak floating market

4. Khao Bin cave

I have never been to................................…………………………
I would like to go .............................................................……………
Because........................................................................................…………
....................................………………………………………….…………
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Test 1 Ratchaburi Attractions
 Match the following pictures with the descriptions
1…………
Inhabited by millions of bats.The bats fly out for food everyday at 6.00 p.m.The return
flight takes about two hours each day very interesting to watch.
2…………..
Located in Tambon Soi Far, about 5 kilometers from Photharam district office is
the only place in Thailand that has preserved the art of Nang Yai shadow puppet plays.
Here you can find about 330 of the puppets still in perfect condition. A display of Nang
Yai shadow puppetry is performed just once a week on Saturdays from 10.00 am. to
11.00 am.
3…………..
The only floating market reflecting the life of Damnern Saduak people. Busy time starts
at 7.00 am. And goes on till 11.00am. In April every year Damnern Saduak people hold a
sweet grape week fair which brings in a lot of money to Damnern Saduak people.

4…………….
By Ratchaburi-Chombung road about 21kilometers from town. It is a big and
beautiful cave with the area of five rais. There is a mineral pond with water all
year round.
5…………..
It is located in the municipality of Ratchaburi. The museum houses all ancient items,
skeleton of ancient people including those implements which could be dug for research.
Information is provided for each item on display.

A.

B.

C.

Name……………………… Class M. 3

D.

E.

No……………………
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แบบประเมินทักษะการอาน เรื่องที่ 1
Topic :
Ratchaburi Attractions
Behavioral Objectives : The students are able to read and match column
A with the ones in column B
Instructions : 1. Read the sentences.
2. Match column A with the ones in column B
Match Column A with the ones in Column B
Column A

Column B

1. Watch the countless million bats at ………
daily around 6.00 p.m.
2. Enjoy the Nang Yai shadow puppets at … …..
on Saturday at 10.00 - 11.00 a.m.
3. See the collection of historical at…………….
4. Experience the way of life amongst the
riverside people ……………………
5. Surprised by the beautiful cave

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง
ระดับ 1 หมายถึง

จับคูไดถูกตอง 5 ขอ
จับคูไดถูกตอง 3 - 4 ขอ
จับคูไดถูกตอง 1 - 2 ขอ

a. Damnern Saduak
floating market
b. Ratchaburi National
Museum
c. Khao Bin cave
d. Wat Kanon
e. Khao Chongpran
cave
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แบบประเมินทักษะการพูดเรื่อง Ratchaburi Attractions
Look at the pictures and talk about this place .
คําสั่ง ใหนักเรียนพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีที่นักเรียนทราบ

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Name…………………………………………Class M. 3
No………
เกณฑการประเมินการพูด 5 คะแนน = ดีมาก
4 คะแนน = ดี
3 คะแนน = พอใช
0 - 2 คะแนน = ปรับปรุง
5 คะแนน พูดสื่อสารไดตรงประเด็นเปนที่เขาใจชัดเจน เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พูดเปนธรรมชาติ คลองแคลว ราบรื่น ใชศัพท
สํานวนโครงสรางประโยคถูกตอง
4 คะแนน พูดสื่อสารไดตรงประเด็นเปนที่เขาใจชัดเจน เนื้อหาถูกตองตามหัวขอ เรื่อง
พูดเปนธรรมชาติ คลองแคลว ใชศัพท สํานวน โครงสรางประโยคถูกตอง
3 คะแนน พูดสื่อสารไดเปนที่เขาใจ เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง ใชศัพท สํานวน
โครงสรางประโยคงายๆ
2 คะแนน พูดสื่อสารไดพอเปนที่เขาใจ เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง ใชศัพท สํานวน
โครงสรางประโยคงายๆ มีที่ผิดบางหรือพูดสื่อสารไดเขาใจเนื้อหาเกี่ยวของกับ
หัวเรื่องแตลักษณะการพูดเปนแบบทองจํา
1 คะแนน พยายามพูดแบบทองจํา ตะกุกตะกัก สื่อสารไดนอยมาก
0 คะแนน ไมพูดเลย
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Reading and Speaking Practice
on Tourist Attractions in Ratchaburi
for the Ninth Grade Students

Name …………………………………………
Class ………………………………………….
School …………………………………………
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Khao Chongpran
Objective : The Students are able to read the text and talk about
this place.
Behavioral Objectives Having read the text, the students must be
able to :
- discuss the questions given.
- circle the correct answers.
- match the questions with the answers.
- read the dialogue and answer the questions.
- Read the dialogue and practice speaking by using the dialogue about
Ratchaburi.
- talk about Khao Chongpran.
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แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
หนวยการเรียนรูที่ 4 : Places ( My Communities)
เรื่อง See a million bats at Khao Chongpran
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นของตนเองและพูดแนะนําไดเปน
ประโยชนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
จุดประสงคปลายทาง
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
(สอดคลองกับมาตรฐาน ต1.1.2,ต1.1.4,ต1.2.2,ต1.2.3,ต1.3.1,ต2.1.1, ต2.2.3,ต3.1.1,ต4.2.4)
จุดประสงคนําทาง
เพื่อใหนักเรียนสามารถ
1. บอกความหมายของคําศัพทจากเรื่องที่อานได
2. อานเรื่องแลวสามารถจับใจความสําคัญได
3. พูดโตตอบเกี่ยวกับการเดินทางและสถานที่ทองเที่ยวได
Content : See a million bats at Khao Chongpran
Skills : Reading and Speaking
Vocabulary : million bats, situated, district, cyclone, flock, trunk, wave, look for
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นกอนการอาน (Pre – reading)
1. นําแผนที่จังหวัดราชบุรี มาใหนักเรียนแขงขันชี้สถานที่ทองเที่ยวที่นักเรียนรูจัก
2. แจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบวา นักเรียนจะไดอานบทอานเรื่อง A million
bats at Khao Chongpran ใหนักเรียนหา Key word เพื่อชวยในการสรุปใจความสําคัญ
3. รองเพลง Have you ever seen a bat ?
4. ใหนักเรียนดูภาพ Khao Chongpran พรอมทั้งซักถามนักเรียนวาใครเคยไปเที่ยว
ชมคางคาวรอยลานที่วัดเขาชองพรานบาง ใหนักเรียนออกมาเลาประสบการณ ใหเพื่อน ๆ ฟง
ขั้นระหวางการอาน ( while - reading)
5. ครูแจกใบงานที่1 เรื่อง Khao Chongpran ใหนักเรียนฟงเทปและฝกอานออกเสียง
6. นักเรียนจับกลุมๆ ละ 4-5 คน แลวอภิปรายเพื่อชวยกันตอบคําถามในใบงาน
7. นักเรียนและครูรวมกันตรวจคําตอบ
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8. นักเรียนอาน Dialogueและจับคูฝกถามตอบเกี่ยวกับการเดินทางและระยะทางโดย
ผลัดเปลี่ยนกันถามและตอบ
ขั้นหลังการอาน ( post - reading)
9. ใหนักเรียนทําชุดฝก
10. ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเปนไกด พาชาวตางชาติไปเที่ยวชมคางคาวรอย
ลานที่เขาชองพราน
11. ใหนักเรียนจับคูฝกพูดนอกเวลาเรียน
สื่อการเรียนการสอน
1. รูปภาพ
2. เทปบันทึกเสียง
3. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. สังเกต
1.1 การอานออกเสียง
1.2 การตอบคําถาม
1.3 การเขารวมกิจกรรม
2. ตรวจแบบฝกหัดใบงาน
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Worksheet

Pre - Reading

Look at the pictures and discuss the following questions.

1. Do you know about these pictures ?
………………………………………………………………………..
2. Have you ever seen it before ?
………………………………………………………………………..
3. What animals are in the pictures ?
……………………………………………………………………….
4. What time can you see them ?
………………………………………………………………………
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ใบความรู

While - Reading
Read a story about Khao Chongpran

Khao Chongphran is situated at the back of Taopoon, Photharam district
far from the west of Mae Klong and just 9 kilometers or far from Muang
Ratchaburi about 17 kilometers.
Kangkao cave is the place of a million bats. At 6:00 p.m. everyday we can
see many bats come out of the cave. It’s their time to search for their food. A
hundred million bats stay in this cave. Everyday about 6:00 p.m. the front liner
bat will fly leading the flock from the cave, clinging and packing themselves
very tightly like a cyclone in order not take fought by other bigger birds. At first
sight it comes out like a small flock then gets bigger and bigger. It twists itself
into a row, a very elongated kilometer line like a wave of black smoke or the
trunk of an elephant which takes about 20 -30 minutes to form once out of the
cave. The flocks will scatter into two and sometimes three groups .
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Worksheet
While - Reading

Drill 1:
Write T (True) or F ( False)
………1. Kangkao cave is the place of a million bats.
………2. This cave is located in Muang Ratchaburi.
………3. We can see a million bats at 8.00 am. of everyday.
………4. Many bats come out of the cave to search for their food .
………5. The mountain looks like a wave .
Drill 2 :
Answer the questions .
1. Where is Khao Chongpran?
………………………………………………………………………………….
2. How far is it from Khao Chongpran to Ratchaburi?
…………………………………………………………………………………..
3. How can you go to Khao Chongpran?
………………………………………………………………………………….
4. Why would you visit Khao Chongpran?
…………………………………………………………………………………
5. At what time can we see a million bats ?
…………………………………………………………………………………

260

Worksheet
Drill 3 :
Match the questions with the answers.

1. How can you travel there?
2. Why would you visit this place?
3. Where is Khao Chongpran ?
4. How far is it from Khao
Chongpran to Ratchaburi ?
5. Who did you travel with ?

A. To watch the countless millions of bats.
B. Photharam District.
C. About 17 kilometers .
D. With my friend.
E. By car.
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Worksheet
Drill 4 : In pairs.
Have you ever seen a
million bats ?

Dialogue :
A:
B:
A:
B:
A:
B:

No, I haven’t.

Hey, Bill. How are you ?
I’m great, Ann. What are you doing ?
I’m thinking about my trip.
Where are you going ?
I’m going to Khao Chongpran.
Khao Chongpran, isn’t that far ?
How many kilometers is it from Ratchaburi ?
It’s about 17 kilometers.
How can you get there ?
I’m going to take the bus.
Well, good luck in planning it and have fun!.
Thanks. See you later.

A:
B:
A:
B:
A:
Dialogue :
A : Where are you going ?
B : I’m going to …………………………….………………….
A : Where is it ?
B : It’s in ………………………………………………………..
A : How many kilometers is it from here ?
B : It’s about …………………………………………………..
A : How can you get there ?
B : I’m going to take …………………………………………
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Worksheet
Drill 5 :
Where should we go ?

What would you like to
see ?

Tourist : Where should we go ?
Guide : What would you like to see ?
Tourist : We would like to see a million bats.
Guide : Let’s go to Khao Chongpran.
Tourist : O.K.

Talk to your friend.

Where should we go ?
What would you like to see ?
I want to see…………………………. ………………………….
Let’s go……………………………………………………………..
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Worksheet
Post - Reading
In Pairs. Suppose each of you are visiting the Ratchaburi attractions. Ask
and answer your friend about the visits.
What place do you
want to visit / Why ?

Khao Chongpran.
I want to see a million bats.

A : What place do you want to visit? Why ?
B : I want to visit Khao Chongpran because I want to see
a million bats.
Practice this conversation with a partner :
Place

you

Khao Chongpran
( to see a million bats)
The floating market
(to see the people’s way of life)
Wat Kanon
(Nang Yai shadow puppet)
Khao – Bin cave
( A big and beautiful cave)
Wat Kongkaram
(Wall art)

your partner
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Test 2
Read the text and circle the correct answer.

1. Where is this place ?
a. Kangkao Khao Chongpran
c. Tam Nam, Photharam
b. Tam Khao - Bin, Chombung d. Tam - Chompol , Chombung
2. What can you see at Khao Chongpran ?
a. Thai life by the riverside
c. The Nang Yai shadow puppets
b. A big and beautiful cave
d. Millions of bats.
3. At what time can you see them ?
a. In the morning
c. In the evening
b. In the afternoon
d. At night
4. How far is it from Khao Chongpran to Ratchaburi ?
a. seven kilometers
c. seventy kilometers
b. eleven kilometers
d. seventeen kilometers
5. Which statement is not correct about Khao Chongpran ?
a. Kangkao cave is the place of a million bats.
b. Khao Chongpran situated at Photharam district.
c. Many bats come out of the cave to search for their food.
d. Every morning we can watch the countless millions of bats.
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แบบประเมินทักษะการอาน เรื่องที่ 2
Topic : Khao Chongpran
Behavioral Objectives : The students are able to read and fill in the
blanks.
Instructions : 1. Read about Khao Chongpran.
2. Fill in the blanks using the words given.
Khao Chongpran is located in tambon Tao Pun, amphoe Photharam,
17 kilometers north of Ratchaburi along the Khao Ngu - Boek Prai route. The
roadside hill has 2 interesting caves; Tham Pra Non housing more than 100
Buddha images and Tham Kangkao or Bat Cave, which is home to a million bats.
As the sun sets over the horizon, they all disperse on their searching food and the
mountain looks like a volcano disgorging thick black smoke.
1.
2.
3.
4.
5.

Fill in the blanks using the words given.
Khao Chongpran is located in …………………………
We can see ……………………….at Khao Chongpran.
In …………………….they come out for ………………..
The mountain looks like a ………………………………….
It’s about ………………from Khao Chongpran to Ratchaburi.
the evening
a million bats

17 kilometers
volcano
Photharam district food

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ระดับ 3
หมายถึง
ระดับ 2
หมายถึง
ระดับ 1
หมายถึง

เติมคําไดถูกตอง 5 ขอ
เติมคําไดถูกตอง 3 - 4 ขอ
เติมคําไดถูกตอง 1 - 2 ขอ
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แบบประเมินทักษะการพูดเรื่อง Khao Chongpran
Look at the pictures and talk about this place .
คําสั่ง ใหนักเรียนพูดแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในภาพที่นักเรียนทราบ

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Name…………………………………………Class M. 3 No………………
เกณฑการประเมินการพูด
5 คะแนน

4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

1 คะแนน
0 คะแนน

5 คะแนน = ดีมาก
4
คะแนน = ดี
3 คะแนน = พอใช
0 - 2 คะแนน = ปรับปรุง
พูดสื่อสารไดตรงประเด็นเปนที่เขาใจชัดเจน เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค พูดเปนธรรมชาติ คลองแคลว ราบรื่น ใชศัพท สํานวน
โครงสรางประโยคถูกตอง
พูดสื่อสารไดตรงประเด็นเปนที่เขาใจชัดเจน เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง พูด
เปนธรรมชาติ คลองแคลว ใชศัพท สํานวน โครงสรางประโยคถูกตอง
พูดสื่อสารไดเปนที่เขาใจ เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง ใชศัพท สํานวน
โครงสรางประโยคงายๆ
พูดสื่อสารไดพอเปนที่เขาใจ เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง ใชศัพท สํานวน
โครงสรางประโยคงาย ๆ มีที่ผิดบางหรือพูดสื่อสารไดเขาใจเนื้อหาเกี่ยวของกับ
หัวเรื่องแตลักษณะการพูดเปนแบบทองจํา
พยายามพูดแบบทองจํา ตะกุกตะกัก สื่อสารไดนอยมาก
ไมพูดเลย
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Reading and Speaking Practice
on Tourist Attractions in Ratchaburi
for the Ninth Grade Students

Name …………………………………………………….
Class …………………………………………………….
School ……………………………………………………
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Wat Kanon Nang Yai
Objective : The students are able to read the text and talk about
this place.
Behavioral Objective : Having read the text, the students must be
able to :
- discuss the questions given.
- choose the correct answer.
- Mark “ true” in front of the correct answer.
- match the items in column A with the ones in column B.
- answer the questions and practice with their friends.
- talk about Wat Kanon Nang Yai.
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แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
หนวยการเรียนรูที่ 4 : Places ( My Communities)
เรื่อง Enjoy The Nang Yai Wat Kanon
เวลา 1 ชั่วโมง
**********************************************************************
สาระสําคัญ
การอานเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นของตนเอง นักเรียนไดอานเพื่อฝก
การออกเสียงและการแสวงหาความรูแลวสามารถสรุปเรื่องและพูดแนะนําได เปนประโยชนตอ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
จุดประสงคปลายทาง
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
(สอดคลองกับมาตรฐาน ต1.1.2,ต1.1.4,ต1.2.2,ต1.2.3,ต1.3.1,ต2.1.1, ต2.2.3,ต3.1.1,ต4.2.4)
จุดประสงคนําทาง เพื่อใหนักเรียนสามารถ
1. บอกความหมายของคําศัพทจากเรื่องที่อานได
2. อานออกเสียงและจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได
3. พูดนําเสนอเรื่องที่อานได
Content : Enjoy The Nang Yai Wat Kanon
Grammar : How about going to the museum ?
I’ d rather go to Wat Kanon Nang yai .
Vocabulary: entertainment, collection, museum, situated, town, temple, locate
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นกอนการอาน (Pre – reading)
1. ครูใหนักเรียนดูภาพหนังใหญแลวชวยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ โดยสุม
ถามนักเรียนวาใครเคยดูบาง Look at the picture . Have you ever seen Nang Yai ? Where?
2. แจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบวา นักเรียนจะไดอานบทอานเรื่อง Nang Yai
Wat Kanon , Photharam แลวใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญ
ขั้นระหวางการอาน ( While - reading)
3. ครูเขียนคําศัพทบนกระดานดํา entertainment, collection, museum, situated, town,
temple, locate นักเรียนคนควาคําศัพท จาก Dictionary
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4. ใหนักเรียนฟงเทปและใหนักเรียนฝกอานออกเสียงตามจากนั้น นักเรียนฝกอานออก
เสียงเอง
5. ครูใหนักเรียนอานใบความรูเรื่อง Enjoy The Nang Yai Wat Kanon อีกครั้งโดย
ครูใหนักเรียนฝกพูดประโยค How about+ V ing …..? และ I’d rather…………เพื่อเปนการฝกให
นักเรียนรูจักเสนอแนะทางเลือกและการโตตอบ
6. นักเรียนและครูชวยกันสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน โดยครูตั้งคําถาม
Where is Wat Kanon ? What can you see there?How far is it ?How do you get there?
ขั้นหลังการอาน (Post – reading)
7. นักเรียนทําแบบฝกในใบงาน
8. ตรวจคําตอบ
9. ใหนักเรียนแบงกลุมๆละ4– 5 คน แลวใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอหนาชั้น เรียน
ในรูปมัคคุเทศกเชิญชวนใหไปเที่ยวชม Nang Yai Wat Kanon
10. ใหนักเรียนจับคูฝกพูดนอกเวลาเรียน
สื่อการเรียนการสอน
1. รูปภาพ
2. ใบความรู
3. ใบงาน
4. เทป
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกต
1.1 การอานออกเสียง
1.2 การตอบคําถาม
1.3 การเขารวมกิจกรรม
2. ตรวจแบบฝกหัด

271

Pre – Reading

Look at the pictures and discuss the following questions.

1. Do you know about these pictures ?
………………………………………………………………………………
2. Can you name this shadow puppet ?
……………………………………………………………………………..
3. Have you ever seen it ?
…………………………………………………………………………….
4. Do you like to see shadow puppet plays ?
………………………………………………………………………………
5. What province is popular for these shadow puppet plays ?
………………………………………………………………………………
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ใบความรู
While - reading
Let’s read

Enjoy the Nang Yai Wat Kanon
Wat Kanon is located in Amphoe Photharam. This temple is 10
kilometers from Amphoe Photharam. Nang Yai is only well preserved at
this place and is an old form of entertainment which gathers many kinds
of arts, for example Thai designs, sculpturing, male performers plus
music, mask play and Thai literature so out comes the beautiful puppet
which is portrayed on the screen and it can dance beautifully to the music
by the one who makes it dance. Nowaday a Nang Yai performance in
Ratchaburi is organized for tourists. There are about 313 Nang Yai
puppets, all of which are still in perfect condition to be shown on screen.
The performance is usually demonstrated on Saturday from 10.00 - 11.00
a.m.
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Worksheet
Answer the questions.

1. Where is Wat Kanon ?
…………………………………………………………………………………
2. What can you see at Wat Kanon ?
…………………………………………………………………………………
3. How many puppets are there at Wat Kanon museum ?
…………………………………………………………………………………
4. What Nang Yai made from ?
…………………………………………………………………………………
5. When does Nang Yai demonstrated ?
…………………………………………………………………………………
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Match the items in column A with the ones in column B
Column A
Column B
…… 1. Tourists go to Wat Kanon to A. Keep the collection of Nang Yai
about 313 of the puppets.
…… 2. The Nang Yai museum
B. On Saturday 10.00 –11.00 a.m.
…… 3. A display of Nang Yai
C. Ramayana.
shadow is performed
……4. Enjoy the Nang Yai
D. See the art of Nang Yai shadow
……5. Nang Yai Drama is about… E. At Wat Kanon
Ask your friends.

A : Where is Wat Kanon ?
B : It’s ………………………………………………………………….
A : What can we see there ?
B : We can see ……………………………………………………….
A : How many puppets are there ?
B : There are about …………………………………………………
A : How far is it from Photharam?
B : It’s about …………………………………………………………
A : When does the Nang Yai puppets show ?
B : The Nang Yai puppet shows ………………………………….
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Worksheet
Post - Reading
Drill 1 : Choose the correct answer.
1. Where is this place ?
a. Photharam
c. Chom Bung
b. Damnernsaduak
d. Muang
2. How far is it from Photharam to Wat Kanon ?
a. five kilometers
c. fifteen kilometers
b. fivety kilometers
d. fifty kilometers
3. What can you see at Wat Kanon ?
a. Nang Talung
c. Manora
b. Nang Yai
d. A movie
4. When is the Nang Yai shadow puppet show ?
a. On weekdays
c. On Saturday
b. On weekends
d. Every day
5. How many puppets are there at Wat Kanon museum ?
a. Thirty
c. Three hundred and thirteen
b. Three hundred
d. Three thousand
Drill 2 : Put a  in front of the correct answer.
............. 1. Nang Yai is a puppet show.
............. 2. The puppets are made of wood .
............. 3. Nang Yai usually deals with the Ramayana story .
………..4. Nang Yai puppets are smaller than Nang Talung.
………..5. We can see Nang Yai on Sunday between 10.00 –11.00am.
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In pair

WWhere are you going ?

Why are you going there ?

How can you
get there ?

Who are you going with ?
When will you come back ?

?

9 Sun
10 Mon
11 Tue
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In pair

WWhere are you
going ?
Wat Kanon

Why are you going there ?

How will you
get there ?

Who are you going with ?
When will you come back ?

?

11 Sun
12 Mon
13 Tue
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Worksheet
Talk about Nang Yai Wat Kanon which you have just visited.

I have been to ..............................................................……………..
which is located .......................................................................………………
I liked going there because..................................................………………
and there are ..................................................................................………….
…………………………………………………………………………………

Name……………………………………No……………….Class…………
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Test 3 Wat Kanon Nang Yai
 Match the question with the answer.

……… 1. What can you see at Wat Kanon ?
……… 2. When does the Nang Yai puppets show ?
……… 3. Have you ever seen the Nang Yai puppets ?
……… 4. How many puppets are there at Wat Kanon ?
……… 5. Where is Wat Kanon ?

A.
B.
C.
D.

No, I haven’t.
Amphoe Photharam.
On Saturday from 10.00 – 11.00 a.m.
Three hundreds and thirteen puppets.
E. Nang Yai shadow puppets.
Name …………………………………No………….class………..
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Name…………………………………Class M. 3 No……………………………

แบบประเมินทักษะการอาน เรื่องที่ 3
Topic
:
Wat Kanon Nang yai
Behavioral Objectives : The students are able to read and complete the
passage using the words given.
Instructions : 1. Look at the pictures . Read the passage.
2. Complete the passage using the words given.

1.…………in Tambon Soi Far,about 5 kilometers 2.……………Photharam
district office is the only place in Thailand that has preserved 3…………of
Nang Yai shadow puppet plays. Here you can find about 313 of 4…………
still in perfect condition. A display of Nang Yai shadow puppetry is
performed just once a week on 5……………….. between 10.00 - 11.00 am.
the puppets

Located

the art

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ระดับ 3หมายถึง เติมคําไดถูกตอง 5 ขอ
ระดับ 2หมายถึง เติมคําไดถูกตอง 3 - 4 ขอ
ระดับ 1หมายถึง เติมคําไดถูกตอง 1 - 2 ขอ

Saturday

from
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แบบประเมินทักษะการพูดเรื่อง Wat Kanon Nang Yai
Look at the pictures and talk about this place .
คําสั่ง ใหนักเรียนพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในภาพที่นักเรียนทราบ

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Name……………………………………… Class M. 3
No…………………..
เกณฑการประเมินการพูด
5 คะแนน

4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

1 คะแนน
0 คะแนน

5 คะแนน = ดีมาก
4 คะแนน = ดี
3 คะแนน = พอใช
0 - 2 คะแนน = ปรับปรุง
พูดสื่อสารไดตรงประเด็นเปนที่เขาใจชัดเจน
เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พูดเปนธรรมชาติ คลองแคลว ราบรื่น ใชศัพท สํานวน
โครงสรางประโยคถูกตอง
พูดสื่อสารไดตรงประเด็นเปนที่เขาใจชัดเจน
เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง
พูดเปนธรรมชาติ คลองแคลว ใชศัพท สํานวน โครงสรางประโยคถูกตอง
พูดสื่อสารไดเปนที่เขาใจ เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง ใชศัพท สํานวนโครง
สรางประโยคงายๆ
พูดสื่อสารไดพอเปนที่เขาใจ เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง ใชศัพท สํานวนโครง
สรางประโยคงายๆ มีที่ผิดบางหรือพูดสื่อสารไดเขาใจเนื้อหาเกี่ยวของกับหัวเรื่อง
แตลักษณะการพูดเปนแบบทองจํา
พยายามพูดแบบทองจํา ตะกุกตะกัก สื่อสารไดนอยมาก
ไมพูดเลย
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Reading and Speaking Practice
on Tourist Attractions in Ratchaburi
for the Ninth Grade Students

Name …………………………………………………
Class ………………………………………………….
School …………………………………………………
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Khao Bin Cave
Objective : The students are able to read the text and talk about
this place.
Behavioral Objective : Having read the text, the students must be
able to :
- discuss the questions given.
- choose the best answer.
- match the questions with the answers.
- read the dialogue and complete the questions.
- answer the questions then act the interview in pair.
- talk about Khao Bin cave.
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แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
หนวยการเรียนรูที่ 4 : Places My Communities
เรื่อง Let’s go to Khao Bin Cave เวลา 1 ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ
การอานเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นของตนเอง นักเรียนไดอานเพื่อฝก
การออกเสียงและการแสวงหาความรูแลวสามารถสรุปเรื่องและพูดแนะนําได เปนประโยชนตอการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
จุดประสงคปลายทาง
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
(สอดคลองกับมาตรฐาน ต1.1.2,ต1.1.4,ต1.2.2,ต1.2.3,ต1.3.1,ต2.1.1, ต2.2.3,ต3.1.1,ต4.2.4)
จุดประสงคนําทาง เพื่อใหนักเรียนสามารถ
1. บอกความหมายของคําศัพทจากเรื่องที่อานได
2. อานออกเสียงและจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได
3. พูดนําเสนอเรื่องที่อานได
Content : Let’s go to Khao Bin cave
Skill : Reading and speaking
Vocabulary : mountain , cave, chamber, mineral pond
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นกอนการอาน (Pre – reading)
1. แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุม ๆละ 4-5 คนใหนักเรียนดูภาพและชวยกันตอบคํา
ถามในใบงานที่1
2. แจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบวา นักเรียนจะไดอานบทอานเรื่อง Khao Bin
Cave แลวใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญ
ขั้นระหวางการอาน (while – reading)
3. ครูเขียนคําศัพทบนกระดานดํา ใหนักเรียนคนควาคําศัพท จาก Dictionary
4. แจกใบความรู Khao Bin Cave
5. ใหนักเรียนฟงเทปและฝกอานออกเสียงตาม
จากนั้นนักเรียนฝกอานออกเสียง
พรอมกันทั้งชั้น เปนกลุม และรายบุคคล
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ขั้นหลังการอาน (post – reading)
6. นักเรียนทําแบบฝกในใบงานที่ 2 ,3 , 4
7. ตรวจคําตอบ
8. ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ4 – 5 คนแลวใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน
9. ใหนักเรียนจับคูฝกพูดนอกเวลาเรียน
สื่อการเรียนการสอน
1. รูปภาพ
2. ใบความรู
3. ใบงาน
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกต
1.1 การอานออกเสียง
1.2 การตอบคําถาม
1.3 การเขารวมกิจกรรม
2. ตรวจใบงาน
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Worksheet 1
Pre - Reading
Look at the pictures and discuss the following questions.

Where is this place ?

1. Do you know what this picture’s about ?
………………………………………………………………
2. Is it beautiful ?
………………………………………………………………
3. Do you want to go to this place ? Why ?
………………………………………………………………
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ใบความรู

While - Reading
Read the following text

This is a big and beautiful cave in Ratchaburi. It is located about
21 kilometers from the town. On the left one can see Khao Bin Jungle Park
office. From there one can reach the cave by an asphalt paved road 1.7
kilometers away. This cave is in the Khao Bin Range having an
approximate height of 200 meters. There are stalactites and stalagmites
looking like eagles spreading their wings ; a configuration that provided
the name “ Khao Bin” . There is a mineral pond with water all year
round. There are over 1,300 square meters of sectued paths connecting 8
chambers, some of which are the size of large cathedrals.
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Worksheet
Post - reading

Drill 1
Read the following story and choose the best answer.
It’s a big and beautiful cave with the area of five rais
( 8,000 square meters).

1. What is the name of this place ?
a. Khao Chongpran
c. Khao Bin cave
b. Khao Ngu
d. Kangkao cave
2. Where is this place ?
a. Photharam district
c. Chom Bung district
b. Muang district
d. Suan Phung district
3. How far is it from town ?
a. Twenty kilometers
c. Thirty kilometers
b. Twenty- one kilometers
d. Thirty - one kilometers
4. How many big rooms are there in this cave ?
a. Six
c. Eight
b. Seven
d. Nine
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Worksheet

Drill 2
Match the question with the answer.
A. Where is this place ?
B. How far is it from town ?
C. What can you see at this place ?
D. How can we get there ?
E. Would you like to go there ?

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

1. about 21 kilometers.
2. Yes, I’d like to go there.
3. Khao Bin cave
4. A big beautiful cave with
the area of five rais
(8,000 square meters ).
....... 5. By car or by bus.
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Worksheet
Drill 3 Dialogue build
Read these sentences, then complete the questions.
I’d like to go to Khao Bin cave. Can you suggest a way to get to this place ?
1. Hello. Can I ................you ?
Yes, I’d like to go to Khao Bin cave.
2. .......... can I get to Khao Bin cave ?
By taxi or by bus.
3. How..........does it take from Ratchaburi to Khao Bin cave ?
About 30 minutes
4. ............ can I see there ?
You can see a big and beautiful cave.
5. How ......... is it from here ?
It’s about 21 kilometers.

Ask and answer then act the interview in pairs.
You :
Peter :
You :
Peter :
You :
Peter :
You :
Peter :

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

291

Worksheet

Peter wants to go to Khao Bin cave, in Chom Bung district.
This is a conversation between Peter and you
You :
Peter :
You :
Peter :
You :
Peter :
You :

Hello. Can I help you ?
Yes, I’d like to go to Khao Bin cave.
Of course. Please tell me about what you want to know.
How can I get there ?
By taxi or by bus.
How long does it take from Ratchaburi ?
About 30 minutes by bus. You’ll see Khao Bin forest on
the left. Then you walk about half a kilo to Khao Bin cave .
You can see a big and beautiful cave with the area of five
rais. There is a mineral pond with water all year round.
Peter : Thank you very much.
You : You’re welcome.
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Worksheet

Talk about Khao – Bin cave which you have just visited.

I have been to ..............................................by ………………………
which is located ..........................................................………………………
It’s about …………kilometers from………………………to………………
I liked going there because......................................………………………….
..................................................................……………………………………..
…………………………………………………………………………………
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Test 4 Khao Bin Cave

 Answer the questions.
1. Where is Khao Bin cave ?
It’s in ………………………………………………………………
2. What can we see there ?
We can see ………………………………………………………
3. How can we get there ?
We can ………………………………………………………
4. How far is it from Ratchaburi to Khao Bin cave ?
It’s about …………………………………………………………
5. Is it a big and beautiful cave ?
………………………………………………………………………

Name ……………………………………..No………….class………..
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แบบประเมินทักษะการอาน เรื่องที่ 4
Topic : Khao Bin Cave
Behavioral Objectives : The students are able to complete the dialogue.
Instructions : 1. Look at the pictures.
2. Complete the dialogue using the words given.

Jill : ………………………………………..?
Sue: Yes , I have.
Jill : Where is it ?
Sue: It’s in …………………………………
Jill : How far is it from Ratchaburi?
Sue: It’s ……………………………………
Jill : How will you get there?
Sue: I’m going to …………………………
Jill : What can you see at Khao Bin cave?
Sue: …………………………………………
about
21 kilometers.

take
the bus.
Chom Bung
District
A beautiful
cave
Have you ever been to
Khao Bin cave?

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ระดับ 3หมายถึง เติมบทสนทนาไดถูกตอง 5 ขอ
ระดับ 2หมายถึง เติมบทสนทนาไดถูกตอง 3 - 4 ขอ
ระดับ 1หมายถึง เติมบทสนทนาไดถูกตอง 1 - 2 ขอ

Name………………………………… Class M. 3 No………………
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แบบประเมินทักษะการพูดเรื่อง Khao Bin Cave
Look at the pictures and talk about this place .
คําสั่ง ใหนักเรียนพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในภาพที่นักเรียนทราบ

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Name…………………………………………Class M. 3
No………………
เกณฑการประเมินการพูด
5 คะแนน = ดีมาก
4 คะแนน = ดี
3 คะแนน = พอใช
0 - 2 คะแนน = ปรับปรุง
5 คะแนน พูดสื่อสารไดตรงประเด็นเปนที่เขาใจชัดเจน
เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค พูดเปนธรรมชาติ คลองแคลว ราบรื่น ใชศัพท สํานวน
โครงสรางประโยคถูกตอง
4 คะแนน พูดสื่อสารไดตรงประเด็นเปนที่เขาใจชัดเจน เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง พูด
เปนธรรมชาติ คลองแคลว ใชศัพท สํานวน โครงสรางประโยคถูกตอง
3 คะแนน พูดสื่อสารไดเปนที่เขาใจ เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง ใชศัพทสํานวนโครงสราง
ประโยคงายๆ
2 คะแนน พูดสื่อสารไดพอเปนที่เขาใจ เนื้อหาถูกตองตามหัวขอเรื่อง ใชศัพท สํานวนโครง
สรางประโยคงายๆ มีที่ผิดบางหรือพูดสื่อสารไดเขาใจเนื้อหาเกี่ยวของกับหัวเรื่อง
แตลักษณะการพูดเปนแบบทองจํา
1 คะแนน พยายามพูดแบบทองจํา ตะกุกตะกัก สื่อสารไดนอยมาก
0 คะแนน ไมพูดเลย
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Reading and Speaking Practice
on Tourist Attractions in Ratchaburi
for the Ninth Grade Students

Name …………………………………………………………
Class …………………………………………………………
School .……………………………………………………….
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Damnern Saduak Floating Market
Objective : The students are able to read the text and talk
about this place.
Behavioral Objective : Having read the text, the students
must be able to
- discuss the questions given.
- read and follow the conversation and practice.
- check true or false.
- read the questions and answer.
- talk about Damnern Saduak floating market.
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แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
หนวยการเรียนรูที่ 4 : Places ( My Communities)
เรื่อง Damnern Saduak floating market
เวลา 1 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ
การอานเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ นักเรียนไดฝกอานเพื่อการแสวงหา
ความรูและสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
จุดประสงคปลายทาง
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
(สอดคลองกับมาตรฐาน ต1.1.2,ต1.1.4,ต1.2.2,ต1.2.3,ต1.3.1,ต2.1.1, ต2.2.3,ต3.1.1,ต4.2.4)
จุดประสงคนําทาง
1. อานคําศัพทและเนื้อเรื่องแลวสามารถจับใจความไดถูกตอง
2. แตงประโยคจากคําที่กําหนดใหได
3. พูดแนะนําสถานที่และบอกวิธีการเดินทางได
(คุณลักษณะที่พึงประสงค ความรับผิดชอบ, การตรงตอเวลา)
เนื้อหาทางภาษา
Vocabulary : Talad Nam, symbol, floating market, product, foreign
handicrafts, agriculture, proud, meeting

tourist, local

Grammar : I’d rather visit the (places)………….. ……………… .
How about going to the floating market ?
Function : - การเสนอขอมูลเพิ่มเติม
- วิธีการเดินทาง
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นกอนการอาน (Pre – reading)
1. ครูใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นวาจะพาไปเที่ยวที่ไหนดีในจังหวัดราชบุรี
ถามีนักทองเที่ยวชาวตางชาติมาเยี่ยม ใหนักเรียนชวยกันวางแผนใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยมจังหวัด
ราชบุรี โดยใชโครงสรางประโยค
I’d rather visit the (places)………….. ……………… .
How about going to the floating market ?
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ขั้นระหวางการอาน (while – reading)
1. ใหนักเรียนศึกษาคําศัพทในบทอาน Damnern Saduak floating market.
2. ใหนักเรียนศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ Damnern Saduak floating market ที่นาสนใจ
สําหรับนักทองเที่ยว โดยใหฝกพูดเกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง โดยใหนัก
เรียนทํากิจกรรมคูฝกการถาม – ตอบ
How can I get to the Damnern Saduak floating market.?
Take the bus to Bangpae - Damnern Saduak.
When can we see the floating market.?
You can see the floating market everyday from early morning to nearly noon.
3. นักเรียนฟงเทป ฝกอานพรอมกันทั้งชั้น เปนกลุมและรายบุคคล
4. ใหนักเรียนศึกษาใบงานและตอบคําถาม
ขั้นหลังการอาน (post – reading)
5. ใหนักเรียนฝกทํากิจกรรมถาม – ตอบเปนคู โดยใชโครงสรางในกิจกรรมที่ 3
6. ครูสุมเรียกบางคูใหฝกถาม–ตอบเพื่อความถูกตองและคลองแคลวในการออกเสียง
7. ใหนักเรียนดูภาพและฝกพูดแนะนําเกี่ยวกับ Damnern Saduak loating market
สื่อการเรียนการสอน
1. ภาพสถานที่ทองเที่ยว
2. เทป
3. ใบงาน
การวัด และประเมินผล
1. สังเกต
1.1 การอาน
1.2 การตอบคําถาม
2. ตรวจใบงาน
3. การฝกพูด
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If you were in Ratchaburi, What would you do ?

- Damnern Saduak : The land of fruit and Thai life by the riverside.
- Visit the countless millions of bats at “ KHAO CHONGPRAN ” cave daily around
6.00 pm.
- Enjoy the Nang Yai shadow puppets at “ WAT KANON ”on Saturday at 10.00a.m.
- Suan Phung: Queen of the west.
- Ratchaburi National Museum ; See the collection of historical remain and the
way of life.
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One Day Tour in Ratchaburi
-

Visit Damnern Saduak Floating Market.
Visit Ratchaburi National Museum.
Visit Chompon cave, Khao Bin Cave.
See the countless millions of bats at Khao Chongpran.
Enjoy the Nang Yai shadow puppet performance.
Bathe at Bo Klung hotspring.
- Suan Phung : Queen of the west.
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Worksheet
Pre - Reading
Look at the pictures and discuss the following questions.

1. Do you know these pictures ? Can you name this place ?
…………………………………………………………………………
2. What can you see ?
………………………………………………………………………….
3. Would you like to go there ? Why ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
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ใบความรู

While - Reading

Damnern Saduak Floating Market
“Talad Nam” is one symbol of Thailand. People throughout the
world widely know about Damnern Saduak floating market. The tourists
who visit Thailand would like to go there because the market represents
the culture of the farmer’s time.
Damnern Saduak canal, or for short “Talad Nam”, is the meeting
place for hundreds of small and big boats selling and buying agriculture
products and local handicrafts. The boaters wear dark color clothes that
could be seen under the hats of “Thai farmers”. This market will start
from 8:00 o’clock until 11:00 o’clock in the morning, the time we can see
the floating market .
To visit this market is more convenient if travelling from
Bangkok directly by 80 kilometers to the intersection at Bangpae, then
turn left through Bangpae-Damnern road 25 kilometers, then turn left to
the Damnern Saduak district office and here you will be able to approach
the floating market .
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Worksheet
While - Reading
Drill 1 : Read and follow.
How about going to the
floating market ?

I’d rather go to
Ratchaburi

Tom

Jerry

Tom : I’d rather go to Ratchaburi Attractions.
Jerry : How about going to the floating market ?
Tom : How can I get there ?
Jerry : Take the bus to Bangpae – Damnern Saduak.
Tom : When can we see the floating market ?
Jerry : Everyday from early morning to nearly noon.

Pair work : Talk with another student.
A : I’d rather go to Ratchaburi Attractions.
B : How about going to…………………………………………………..
A : How can I get to the floating market?
B : …………………………………………………………………………
A : When can we see the floating market?
B : From…………………………………to……………………………
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Worksheet
Drill 2 :

Read and mark these sentences true (  ) or false ()

…………...
…………..
………….
………….
………….

1.
2.
3.
4.
5.

Talad Nam is open every day of the week.
It starts at 8:00 a.m. every day.
It closes at 15:30 p.m. every day.
It’s in Damnern Saduak district.
It’s the meeting place of small and big
boats selling and buying agriculture and
local handicrafts.
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Worksheet
Drill 3 : Damnern Saduak floating market
Direction : Read the following questions and answer.
1. Where is the floating market ?
.......................................................................................................
2. What time does the market start ?
................................................................................................…..
3. What can you see here ?
................................................................................................…..
4. How far is it ?
...............................................................................................….
5. How do you get there ?
................................................................................................…..
Work in a pair :

1.

2.

Talad Nam

From
8:00 - 11:00
Damnern Saduak district

4.

80 kms. Damnern
Bangpae Road
25 kms.

5.
By

3.
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Worksheet
Talk about these pictures.

What can you see at Damnern Saduak floating market ?
What would you most like to look at ? And where is it ?
I have been to……………………………………………………
which is located at………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
My favourite thing is ………………………………………………….
……………………………………………………………………………

Test 5 Damnern Saduak floating market
 Choose the correct answers.
1. A : ………………………………………………?
B : It is in Damnern Saduak district.
a. How can I get there ?
b. How long does it take ?
c. Where is Damnern Saduak floating market ?
d. Where are you going ?
2. What time does this market start ?
a. in the morning
c. at noon
b. in the afternoon
d. in the evening
3. A : …………………………………………………?
B: It’s about 25 kilometers.
a. How far is it from Bangpae to the floating market ?
b. Could you tell me how to get to the floating market ?
c. How long does it take from here to the floating market ?
d. Is the floating market near here or a long way from here .
4. What makes Damnern Saduak floating market famous for tourists?
a. the beautiful cave
c. the market
b. the life of people
d. A million bats
5. “A sweet grape week fair” is in ………………………
a. April
c. May
b. June
d. July
Name ……………………………………..No………….Class………………..
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Name………………………………………… Class M. 3

No…………………

แบบประเมินทักษะการอาน เรื่องที่ 5
Topic
:
Damnern Saduak Floating Market
Behavioral Objectives : The students are able to read and answer
the questions .
Instructions : 1. Look at the pictures.
2. Answer the questions using a,b,c,d,e and f
Answer the questions .
1. Where is this place ?
………………………………………

3. What can you see there ?
………………………………………

2. What time does it start ?
…………………………………

4. How far is it ?
… ……………………… ……

5. How can you get there ?
…………………………………….

a. At 7.00 – 11.00 am.
b. The life of people
c. about 25 kilometers from Bangpae d. By bus or by car
e. Damnern Saduak floating market
เกณฑการประเมินคุณภาพ
ระดับ 3 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 5 ขอ
ระดับ 2 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 3 - 4 ขอ
ระดับ 1หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 1 - 2 ขอ
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Reading and Speaking Practice
on Tourist Attractions in Ratchaburi
for the Ninth Grade Students

Visiting

Name ………………………………………….……………
Class ……………………………………………………….
School ………………………………………………………
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Visiting Ratchaburi Attractions
Objective : The Students are able to talk about the places.
-

read the sign.
interview the tourists.
read the questions and then answer during the field trip.
record some vocabulary at Ratchaburi Attractions.
write down ten English words and their Thai meaning.
write down ten occupations at Ratchaburi Attractions.
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แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6
หนวยการเรียนรูที่ 4 : Places ( My Communities)
เรื่อง Visiting Ratchaburi Attractions เวลา 2 ชั่วโมง
***********************************************************************
สาระสําคัญ
การจัดโอกาสใหผูเรียนไดไปศึกษาในแหลงการเรียนรู
ที่อยูในชุมชนเปนการขยาย
โลกทัศนดานการเรียนภาษาและไดใชภาษาที่เรียนรูมาใชในสถานการณจริง ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่
ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ
จุดประสงคปลายทาง
จดบันทึกขอมูลจากการไปศึกษาแหลงเรียนรู Ratchaburi Attractions ได (สอดคลอง
กับมาตรฐาน ต3.1.2,ต4.2.1)
จุดประสงคนําทาง
1. บอกขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีที่เที่ยวชมได
2. จดบันทึกคําศัพทภาษาอังกฤษที่พบเห็นได
3. จดบันทึกขอความที่สัมภาษณชาวตางประเทศที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรีได
เนื้อหา
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทางไปแหลงทองเที่ยว
2. แบบบันทึกคําศัพทที่พบจากแหลงทองเที่ยว
3. แบบสัมภาษณนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูชี้แจงจุดประสงคการไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตลาดน้ําดําเนินสะดวก วัดคงคาราม
วัดขนอนหนังใหญ ถ้ําเขาบิน โดยใหนักเรียนจดบันทึกสิ่งที่เรียนรูใหมากที่สุดและฝกทักษะการ
สนทนากับชาวตางชาติ
ขั้นระหวางการเรียน
1. การเตรียมความพรอมของนักเรียนกอนการเดินทางและระหวางการเดินทางจาก
โรงเรียนไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ โดยการตอบคําถามในใบงาน
2. จดบันทึกคําศัพททั้งภาษาอังกฤษและความหมายภาษาไทย ในใบงาน
3. จดบันทึกสิ่งที่เรียนรูจากการฟงวิทยากรบรรยาย
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4. สัมภาษณนักทองเที่ยวตางชาติเกี่ยวกับการมาเที่ยวแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรีในใบงาน
สื่อการเรียนการสอน
1. แหลงทองเที่ยวตางๆ ในจังหวัดราชบุรี
2. ใบงาน
การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจในการทํากิจกรรมตามใบงาน
2. ประเมินจากการจดบันทึกผลการเรียนรูจากใบงาน
เกรด 4 บันทึกผลการเรียนรูไดทุกกิจกรรมไดถูกตองสมบูรณ
เกรด 3 บันทึกผลการเรียนรูไดทุกกิจกรรมไดถูกตองแตยังขาดความ สมบูรณ
เกรด 2 บันทึกผลการเรียนรูไดเกือบสมบูรณทุกกิจกรรมแตยังไมถูกตอง
สมบูรณ
เกรด 1 บันทึกผลการเรียนรูไดไมครบทุกกิจกรรมและขาดความถูกตอง
สมบูรณ
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Visiting Ratchaburi Attractions
Mattayaomsuksa 3 Watsamatha School

Worksheet 1
Direction : Read the following questions first and then answer during
the field trip.
Questions:
1. At what time will you get on the bus ?
…………………………………………………………………………………
2. At what time will you arrive at Damnern Saduak floating market ?
…………………………………………………………………………………
3. How far is it from Wat Samatha School to Damnern Saduak floating
market ?
…………………………………………………………………………………
4. How long does it take you to reach Damnern Saduak floating
market ?
………………………………………………………………( hour , minutes)
5. Where is this floating market ?
…………………………………………………………………………………
6. What can you see at the floating market ?
…………………………………………………………………………………
7. How can you get there ?
1. By …………………………… 2. By ………………………
Name…………………………………………..Class ………………….No. ….
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Worksheet 2
Task. Record some vocabulary at Ratchaburi Attractions.
Direction: Write down some English words and Thai meanings in the table.
No

English words

Thai meanings

Name…………………………………………Class …………….No. ………………..
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Worksheet 3
Task: Interview the tourists.
Direction: Ask the tourists the following questions and provide the answer.
Questions.
1. Excuse me, what’ s your name ?
…………………………………………………………………………………
2. Where are you from ?
…………………………………………………………………………………
3. How long did you stay at Ratchaburi ?
…………………………………………………………………………………
4. Did you come here by your self or by tour group ?
…………………………………………………………………………………
5. How do you feel about staying at Ratchaburi ?
…………………………………………………………………………………
6. What impressed you most ?
…………………………………………………………………………………
7. Do you plan to visit Ratchaburi again ?
……………………………………………………………………………………
Thank you and have a nice trip.
Please come again
Have a nice trip
Goodbye
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Worksheet 4

Direction: Write down what you have learn at Ratchaburi Attractions.
1. Write down ten English words and Thai meanings.
No.

English words

Thai meanings

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Write down 10 occupations at Ratchaburi Attractions
No.

Occupations

Thai meanings
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3. Write down the names of Ratchaburi Attractions.
3.1………………………………………….. 3.2 ……………………………………
3.3 …………………………………………. 3.4……………………………………..
3.5………………………………………….. 3.6 ……………………………………
3.7 …………………………………………. 3.8 ……………………………………
4. Write down the tourists’ names and their countries.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The tourist’s name

Country

5. Evaluation : How do you feel about visiting Ratchaburi Attractions.
Put a tick (/) in the column according to your views.
No. The item

Excellent

Good

Fair

1. เอกสารประกอบการศึกษานอกสถานที่
เหมาะสม
2. Transportation( การเดินทาง)
3. Resource ( แหลงเรียนรู)
4. What you have learned.
สิ่งที่ไดจากการมาศึกษาในครั้งนี้
5. การจัดการเรียนโดยการศึกษาจากแหลง
เรียนรู
Name…………………………………………Class………………No…………….
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ภาคผนวก ญ
รูปภาพประกอบการพัฒนาชุดฝก
การอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

320

321
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ภาคผนวก ฎ
ผลงานนักเรียน
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Test 1 Ratchaburi Attractions
 Match the following pictures with the descriptions
1…………
Inhabited by millions of bats.The bats fly out for food everyday at 6.00 p.m.The return
flight takes about two hours each day very interesting to watch.
2…………..
Located in Tambon Soi Far, about 5 kilometers from Photharam district office is
the only place in Thailand that has preserved the art of Nang Yai shadow puppet plays.
Here you can find about 330 of the puppets still in perfect condition. A display of Nang
Yai shadow puppetry is performed just once a week on Saturdays from 10.00 am. to
11.00 am.
3…………..
The only floating market reflecting the life of Damnern Saduak people. Busy
time starts at 7.00 am. And goes on till 11.00am. In April every year Damnern
Saduak people hold a sweet grape week fair which brings in a lot of money to
Damnern Saduak people.
4…………….
By Ratchaburi-Chombung road about 21kilometers from town. It is a big and
beautiful cave with the area of five rais. There is a mineral pond with water all
year round.
5…………..
It is located in the municipality of Ratchaburi. The museum houses all ancient items,
skeleton of ancient people including those implements which could be dug for research.
Information is provided for each item on display.

A.

B.

C.

Name……………………… Class M. 3

D.

E.

No……………………
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Test 2
Read the text and circle the correct answer.

1. Where is this place ?
a. Kangkao Khao Chongpran
c. Tam Nam, Photharam
b. Tam Khao - Bin, Chombung d. Tam - Chompol , Chombung
2. What can you see at Khao Chongpran ?
a. Thai life by the riverside
c. The Nang Yai shadow puppets
b. A big and beautiful cave
d. Millions of bats.
3. At what time can you see them ?
a. In the morning
c. In the evening
b. In the afternoon
d. At night
4. How far is it from Khao Chongpran to Ratchaburi ?
a. seven kilometers
c. seventy kilometers
b. eleven kilometers
d. seventeen kilometers
5. Which statement is not correct about Khao Chongpran ?
a. Kangkao cave is the place of a million bats.
b. Khao Chongpran situated at Photharam district.
c. Many bats come out of the cave to search for their food.
d. Every morning we can watch the countless millions of bats.
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Test 3 Wat Kanon Nang Yai
 Match the question with the answer.

……… 1. What can you see at Wat Kanon ?
……… 2. When does the Nang Yai puppets show ?
……… 3. Have you ever seen the Nang Yai puppets ?
……… 4. How many puppets are there at Wat Kanon ?
……… 5. Where is Wat Kanon ?

F.
G.
H.
I.

No, I haven’t.
Amphoe Photharam.
On Saturday from 10.00 – 11.00 a.m.
Three hundreds and thirty puppets.
J. Nang Yai shadow puppets.
Name …………………………………No………….class………..
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Test 4 Khao Bin Cave

 Answer the questions.
6. Where is Khao Bin cave ?
It’s in ………………………………………………………………
7. What can we see there ?
We can see ………………………………………………………
8. How can we get there ?
We can ………………………………………………………
9. How far is it from Ratchaburi to Khao Bin cave ?
It’s about …………………………………………………………
10. Is it a big and beautiful cave ?
………………………………………………………………………

Name ……………………………………..No………….class………..
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Test 5 Damnern Saduak floating market
 Choose the correct answers.
1. A : ………………………………………………?
B : It is in Damnern Saduak district.
a. How can I get there ?
b. How long does it take ?
c. Where is Damnern Saduak floating market ?
e. Where are you going ?
2. What time does this market start ?
a. in the morning
c. at noon
b. in the afternoon
d. in the evening
3. A : …………………………………………………?
B: It’s about 25 kilometers.
e. How far is it from Bangpae to the floating market ?
f. Could you tell me how to get to the floating market ?
g. How long does it take from here to the floating market ?
h. Is the floating market near here or a long way from here .
4. What makes Damnern Saduak floating market famous for tourists?
a. the beautiful cave
c. the market
b. the life of people
d. A million bats
5. “A sweet grape week fair” is in ………………………
a. April
c. May
b. June
d. July
Name ……………………………………..No………….Class………………..
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แบบประเมินทักษะการอาน เรื่องที่ 1
Topic :
Ratchaburi Attractions
Behavioral Objectives : The students are able to read and match column
A with the ones in column B
Instructions : 1. Read the sentences.
2. Match column A with the ones in column B
Match Column A with the ones in Column B
Column A

Column B

1. Watch the countless million bats at ………
daily around 6.00 p.m.
2. Enjoy the Nang Yai shadow puppets at … …..
on Saturday at 10.00 - 11.00 a.m.
3. See the collection of historical at…………….
4. Experience the way of life amongst the
riverside people ……………………
5. Surprised by the beautiful cave

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง
ระดับ 1 หมายถึง

จับคูไดถูกตอง 5 ขอ
จับคูไดถูกตอง 3 - 4 ขอ
จับคูไดถูกตอง 1 - 2 ขอ

a. Damnern Saduak
floating market
b. Ratchaburi National
Museum
c. Khao Bin cave
d. Wat Kanon
e. Khao Chongpran
cave
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แบบประเมินทักษะการอาน เรื่องที่ 2
Topic : Khao Chongpran
Behavioral Objectives : The students are able to read and fill in the
blanks.
Instructions : 1. Read about Khao Chongpran.
2. Fill in the blanks using the words given.
Khao Chongpran is located in tambon Tao Pun, amphoe Photharam,
17 kilometers north of Ratchaburi along the Khao Ngu - Boek Prai route. The
roadside hill has 2 interesting caves; Tham Pra Non housing more than 100
Buddha images and Tham Kangkao or Bat Cave, which is home to a million bats.
As the sun sets over the horizon, they all disperse on their searching food and the
mountain looks like a volcano disgorging thick black smoke.
Fill in the blanks using the words given.
6. Khao Chongpran is located in …………………………
7. We can see ……………………….at Khao Chongpran.
8. In …………………….they come out for ………………..
9. The mountain looks like a ………………………………….
10. It’s about ………………from Khao Chongpran to Ratchaburi.
the evening
a million bats

17 kilometers
volcano
Photharam district food

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ระดับ 3
หมายถึง
เติมคําไดถูกตอง 5 ขอ
ระดับ 2
หมายถึง
เติมคําไดถูกตอง 3 - 4 ขอ
ระดับ 1
หมายถึง
เติมคําไดถูกตอง 1 - 2 ขอ
Name…………………………………Class M. 3 No……………………………
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แบบประเมินทักษะการอาน เรื่องที่ 3
Topic
:
Wat Kanon Nang yai
Behavioral Objectives : The students are able to read and complete the
passage using the words given.
Instructions : 1. Look at the pictures . Read the passage.
2. Complete the passage using the words given.

1.…………..in Tambon Soi Far, about 5 kilometers 2.……….. Photharam
district office is the only place in Thailand that has preserved 3…………of
Nang Yai shadow puppet plays. Here you can find about 330 of 4…………
still in perfect condition. A display of Nang Yai shadow puppetry is
performed just once a week on 5……………….. between 10.00 - 11.00 am.
the puppets

Located

the art

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ระดับ 3หมายถึง เติมคําไดถูกตอง 5 ขอ
ระดับ 2หมายถึง เติมคําไดถูกตอง 3 - 4 ขอ
ระดับ 1หมายถึง เติมคําไดถูกตอง 1 - 2 ขอ

Saturday

from
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แบบประเมินทักษะการอาน เรื่องที่ 4
Topic : Khao Bin Cave
Behavioral Objectives : The students are able to complete the dialogue.
Instructions : 1. Look at the pictures.
2. Complete the dialogue using the words given.

Jill : ………………………………………..?
Sue: Yes , I have.
Jill : Where is it ?
Sue: It’s in …………………………………
Jill : How far is it from Ratchaburi?
Sue: It’s ……………………………………
Jill : How will you get there?
Sue: I’m going to …………………………
Jill : What can you see at Khao Bin cave?
Sue: …………………………………………
about
21 kilometers.

take
the bus.
Chom Bung
District
A beautiful
cave
Have you ever been to
Khao Bin cave?

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ระดับ 3หมายถึง เติมบทสนทนาไดถูกตอง 5 ขอ
ระดับ 2หมายถึง เติมบทสนทนาไดถูกตอง 3 - 4 ขอ
ระดับ 1
หมายถึง เติมบทสนทนาไดถูกตอง 1 - 2 ขอ
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Name………………………………………… Class M. 3

No……………………

แบบประเมินทักษะการอาน เรื่องที่ 5
Topic
:
Damnern Saduak Floating Market
Behavioral Objectives : The students are able to read and answer
the questions .
Instructions : 1. Look at the pictures.
2. Answer the questions using a,b,c,d,e and f
Answer the questions .
1. Where is this place ?
………………………………………

3. What can you see there ?
………………………………………

2 What time does it start ?
…………………………………

4. How far is it ?
… ……………………… ……

5. How can you get there ?
…………………………………….

a. At 7.00 – 11.00 am.
b. The life of people
c. about 25 kilometers from Bangpae d. By bus or by car
e. Damnern Saduak floating market
เกณฑการประเมินคุณภาพ
ระดับ 3หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 5 ขอ
ระดับ 2หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 3 - 4 ขอ
ระดับ 1หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง 1 - 2 ขอ
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พ.ศ.2524

พ.ศ.2544

ประวัติการทํางาน
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พ.ศ.2534-2538
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พ.ศ.2541-ปจจุบัน
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รับราชการตําแหนงอาจารย 2 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
รับราชการตําแหนงอาจารย 2 โรงเรียนบานหนองกวาง
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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