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54253309: สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 
ค าส าคญั:  แบบฝึก / กิจกรรมอ่านแบบเนน้ภาระงาน / ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี / ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือ 
                 ความเขา้ใจ 

พลอยไพรินทร์  สโมทยั : การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เร่ือง ข้อมูลท้องถ่ินจังหวดักาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2. อาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ : ผศ. ดร.มาเรียม นิลพนัธุ์ , อ.ดร. พนอ  สงวนแกว้ และ ผศ.ดร. กรัณยพ์ล  ววิรรธมงคล. 285 หนา้. 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือ

ความเขา้ใจ  2. พฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ    3. ทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เพื่อประเมินทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความ
เขา้ใจ  เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี  ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ในการท างาน  และศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนเทพมงคลรังษี  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 ใชเ้วลา 12 ชัว่โมง  แบบแผนการวิจยั One Group  Pretest-Posttest Design   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่  1.แบบสอบถามความตอ้งการแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ  2.แบบสัมภาษณ์  3.แบบทดสอบ
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ ก่อนเรียน-หลงัเรียน 4. แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ   
5. แผนการจดัการเรียนรู้ 6.แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน 7. แบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (  ̅ ) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าสถิติ t- test แบบ Dependent  และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. นักเรียนและครูตอ้งการให้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ มีเน้ือหาเก่ียวกับ ลกัษณะ

ทัว่ไป เทศกาลและประเพณี บุคคลส าคญั  อาหารพ้ืนเมืองในทอ้งถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดักาญจนบุรี 
โดยมีรูปแบบท่ีใชภ้าษาท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ  มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย    มีการเรียงเน้ือหาจากง่ายไปยาก และสืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ต  2. แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ  ประกอบดว้ย ช่ือแบบฝึก ค าน า ค  าช้ีแจงการใชแ้บบ
ฝึก สารบญั มาตรฐาน ตวัช้ีวดั  จุดประสงค ์แบบทดสอบก่อนเรียน แผนการจดัการเรียนรู้ แบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบหลงั
เรียน และ เฉลยแบบฝึกหัด มีทั้งหมด 5 เล่ม ไดแ้ก่ (1) Getting to know general information (2) Getting to know great 
times (3) Getting to know famous people  (4) Getting to know local products (5) Getting to know tourist attractions  
แบบฝึกมีค่าประสิทธิภาพ 82.33/80.56    3.  ผลการทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ  พบว่า 
นักเรียนมีทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
นักเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างานอยู่ในระดบัดี  และนักเรียนความคิดเห็นต่อแบบฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  
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The purposes of this research were  to 1. study the fundamental data to develop the exercises for English 

reading comprehension skills 2. develop the exercises of English reading comprehension skills 3. implement of the 
exercises to evaluate of English reading comprehension skills based on Kanchanaburi local information , desired 
characteristics (Dedication and commitment to work) and study students’ opinion toward the exercises for English 
reading comprehension exercises. The sample of this research consisted of 30 students of the eighth grade during the 
second semester of academic year 2015 of Thepmongkhonrangsi school  , Kanchanaburi. The duration of the 
implementation covered 12 hours. The research design was one group pretest-posttest design. The research instruments 
were the questionnaire needs of exercises, the interview form, the exercises,  the lesson plans, the reading comprehension 
skills pre-posttest , desired characteristics form, and the students’ opinion questionnaire. The obtained data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation, dependent t-test and content analysis. 

The results of this research were as follow: 
1. The students and teachers  would like the exercises that based on general information, special events and 

festivals , famous people, local food and tourist attractions of Kanchanaburi. The exercises should use simple language , 
be variety of activities , begin with easy to difficult content, access  the internet  for information. 2. The exercises were 
consisted of name, preface, the explanation of using the exercises, tables of content, standards , indicators, objectives, 
pretest, lesson plans, exercises , posttest and answer keys.  The exercises had 5 sets followed (1) Getting to know 
general information (2) Getting to know great times (3) Getting to know famous people (4) Getting to know local 
products (5) Getting to know tourist attractions . The efficiency of exercises was 82.33/80.56.  3. The exercise 
implement found that The English reading comprehension posttest scores were higher than before pretest scores 
significant at the  0.05 level. The desirable characteristics on the commitment in works  feature  at a good level. 
Considering that the students’ opinions toward the exercises was found that the students  had positive opinion toward the 
exercises for English reading comprehension. 
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วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  เพราะไดรั้บความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ อาจารย ์ดร.พนอ  สงวนแกว้ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรัณยพ์ล วิวรรธมงคล 
ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อผูว้จิยั รวมทั้งอาจารย ์ดร. อุบลวรรณ  ส่งเสริม  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย ์
ดร. พลวตั  วุฒิประจกัษ์  ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยน์ภสัสร สุทธิกุล อาจารยว์ลัลภา ใจเยน็ และอาจารยร์ะพีพรรณ  
เจริญทศันศิริ ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและแก้ไขเคร่ืองมือในการวิจยั ส าหรับการท า
วทิยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาหลกัสูตรและการนิเทศทุกท่านท่ีให้ความรู้ ค าแนะน า
และประสบการณ์อนัมีค่ายิ่งแก่ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณเจา้ของหนงัสือ วารสาร เอกสาร และ
วทิยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอ้ง ๆ สาขา
หลกัสูตรและการนิเทศทุกคนท่ีใหค้  าแนะน าและก าลงัใจตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารและครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี และขอขอบใจนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทพมงคลรังษีทุกคน ท่ีให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บขอ้มูลการ
วจิยั ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถด าเนินการวจิยั จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบคุณครอบครัว บิดา จ่าสิบเอกจ ารัส สโมทยั มารดา นางธันยช์นก  สโมทยั ผูใ้ห้
ก าเนิด และคู่สมรส สิบโทกิตติโชต  เอ่ียมวิบูลย ์ท่ีเป็นก าลงัใจและให้การสนบัสนุนดูแลช่วยเหลือ
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีคนจ านวนมากในโลกใชใ้นการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม ตลอดจนใชใ้นการแสวงหาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อ
น ามาพัฒนาประเทศของตน  คนไทยในยุคข้อมูลข่าวสาร ยุคท่ีประเทศต่างๆทั่วโลก มีการ
ติดต่อส่ือสารกนัอย่างรวดเร็วนั้นจึงต้องมีทกัษะและความรู้ในการติดต่อกับต่างประเทศ มีการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษจนถึงขั้นใชใ้นการติดต่อส่ือสาร  คน้ควา้ความรู้ในขณะท่ีเรียนและการด ารงชีวิต
ท่ีพึ่งตนเองไดพ้ร้อมท่ีจะแข่งขนัและร่วมมือในเวทีโลก การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญั
และจ าเป็นอยา่งยิ่งในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  
การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของ
ชุมชนโลก และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซ่ึง
มิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ  ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดี
ข้ึน เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง    มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได ้ รวมทั้งเขา้ถึงองค์ความรู้ต่างๆ ไดง่้ายและกวา้งข้ึน  และมี
วิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต จะเห็นได้ว่า ภาษาอังกฤษ เป็นอีกภาษาหน่ึงท่ีมีความส าคัญต่อ
ประชาชนทั่วโลกในด้านความรู้และการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับความมุ่งหวงัของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศไดร้ะบุถึง ความส าคญั มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สาระเรียนรู้แกนกลาง 
ตลอดจนคุณภาพของผูเ้รียนไวว้่า มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของ ประชาคม
โลก สามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์  หลกัสูตร
ดงักล่าวน้ี นอกจากมุ่งเนน้การสอนภาษาเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะทั้งทางดา้นการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนแลว้  เม่ือพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นจะพบวา่ ในหลกัสูตร ไดก้ าหนดสมรรถนะ  
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ส าคญั 5 ประการ เพื่อมุ่งพฒันาผูเ้รียนในดา้น ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ีส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝร่ังเศส เยอรมนั จีน ญ่ีปุ่น อาหรับ บาลี และภาษา
กลุ่มประเทศเพื่อนบา้น หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจดัท ารายวิชาและ
จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  ซ่ึงในหลักสูตรแกนกลางน้ี ในส่วนของกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศประกอบดว้ยสาระส าคญั ดงัน้ี สาระแรก คือ ภาษาเพื่อการส่ือสาร เปป น     การใช้
ภาษาต่างประเทศในการฟัง  พูด    อ่านและเขียน  แลกเปล่ียนขอ้มูล   ข่าวสาร   แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเหปน   ตีความ  น าเสนอขอ้มูล   ความคิดรวบยอดและความคิดเหปนในเร่ืองต่างๆ   และสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม  สาระท่ีสอง คือ ภาษาและวฒันธรรม เปป น   การใช้
ภาษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษาความสัมพนัธ์  ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  ภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรม
ไทย  และน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม สาระท่ีสาม คือ ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
เปป น การใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เปป นพื้นฐานในการ
พฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน และสาระสุดทา้ย คือ ภาษากบัความสัมพนัธ์กบั
ชุมชนและโลก      เปป นการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ   ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เปป นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ   ประกอบอาชีพ    และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก  (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 3) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 24 ขอ้ (3) ไดเ้นน้ให้จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท า
ได ้คิดเปป น ท าเปป น รักการอ่าน และการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 51) 

นอกจากนั้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 : 8-9 )ได้
เปิดโอกาสให้ท้องถ่ินสามารถพัฒนาเน้ือหาจากหลักสูตรแกนกลางได้ตามความเหมาะสม 
ก าหนดใหมี้การกระจายอ านาจการจดัการศึกษาสู่ทอ้งถ่ินและยงัก าหนดไวช้ดัเจนในมาตรา 27 วรรค 
2 ว่าให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัท าหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งสอดคล้องกบัสภาพปัญหา และความ
ตอ้งการของชุมชนสังคมในทอ้งถ่ินตลอดจนรู้เร่ืองการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ท้องถ่ินของตนมากข้ึน สถาบนัการศึกษาในฐานะท่ีรับผิดชอบการจดัการศึกษา จึงต้อง
พยายามปรับเปล่ียนเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลง และด าเนินการสนองนโยบาย โดยน าหลกัการ
ของหลกัสูตรแกนกลางท่ีเปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ินสามารถพฒันาหลกัสูตร หรือน าหลกัสูตรแกนกลาง
ท่ีพฒันาจากส่วนกลางมาปรับ ขยาย หรือเพิ่ม หรือสร้างหลกัสูตรย่อยข้ึนมาใหม่ ให้เหมาะสมกบั
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สภาพชีวติความเปป นอยู ่และการอนุรักษว์ฒันธรรมของทอ้งถ่ิน เพื่อใหน้กัเรียนรู้เร่ืองของทอ้งถ่ิน ได้
พฒันาตนเองดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางฯ  

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4)ไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัน้ี จึงไดจ้ดัใหมี้การเรียนการสอนภาษาองักฤษข้ึนในโรงเรียน ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา
จนถึงระดบัอุดมศึกษา เป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนเพื่อเนน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะต่างๆ 
ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อใหส้ามารถน าทกัษะเหล่าน้ีไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม โดยเฉพาะทกัษะการอ่าน เพราะผูเ้รียนตอ้งใช้ทกัษะการอ่านในการส่ือสารและการ
แสวงหาความรู้ต่างๆ ทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษอย่างเขา้ใจจึงตอ้งอาศยัการฝึกฝนเปป นอย่างดี  
สอดคลอ้งกบัความเหปนท่ีวา่ การอ่านเปป นทกัษะท่ีจ าเปป นอยา่งยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ และพฒันา
ชีวิต ท าให้เกิดความรู้ และพฒันาทกัษะชีวิต ท าให้เกิดความรู้แล้วยงัก่อให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และส่งเสริมใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ดแ้นวทางในการด าเนินชีวิต การอ่านจึงเปป น
หวัใจของการศึกษาทุกระดบั และเปป นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้เร่ืองต่างๆ นอกจากนั้นแลว้
การอ่านช่วยให้เกิดการพฒันาทกัษะการคิดดา้นต่างๆอีกดว้ย (ภาทิพย ์ศรีสุทธ์ิ, 2549) การอ่านช่วย
ใหค้นเราฉลาดรอบรู้ ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ และเปป นกุญแจไขไปสู่ความส าเรปจ ดงันั้นผูท่ี้มีทกัษะใน
การอ่านยอ่มมีโอกาสในชีวติมากกวา่ผูท่ี้ขาดทกัษะในการอ่าน ดว้ยเหตุน้ีทกัษะการอ่านจึงมีบทบาท
ส าคญัในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (พิมพพ์ธู สุตานนัท,์ 2550) 

การเรียนการสอนภาษาองักฤษของครูระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ดา้นการสอนทกัษะฟัง พูด 
อ่านและเขียน ยงัไม่สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั การสอนอ่านยงันิยมใชก้ารแปล ครูไม่ปรับเปล่ียนค าถาม
หรือวธีิการฝึกทกัษะตามความสามารถของผูเ้รียน ครูไม่ใชอุ้ปกรณ์การสอนและครูบางส่วนไม่เคย
ผา่นการอบรมเก่ียวกบัวิธีการสอนภาษาองักฤษมาก่อน โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน
อ่าน และพบว่าครูยงัคงใช้วิธีการสอนแบบอ่านเรียงล าดบัความส าคญั คือให้นกัเรียนผลดักนัอ่าน
ออกเสียงทีละประโยค ทีละตอนแลว้ตอบค าถาม ครูอธิบายศพัทแ์ละโครงสร้างหรือให้นกัเรียนอ่าน
ในใจแล้วท าแบบฝึกหัดท้ายบท ท าให้นักเรียนไม่สามารถจบัใจความหรือวิเคราะห์หรือยงัไม่
สามารถเกปบใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้(ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์,2540 : 8) กล่าววา่ การ
อ่านเพื่อความเขา้ใจในปัจจุบนั จ าแนกประเภททกัษะของ Bloom คือ ความรู้ความจ า (Knowledge) 
ความเขา้ใจ (Comprehension) การน าไปใช ้(Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ 
(Synthesis) และการประเมินผล (Evaluation) โดย Bloom จะจ าแนกตามระดับของการใช้
ความสามารถของสมองโดยทัว่ไป นอกจากน้ียงัมีการใชค้  าถามเพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจในการอ่าน
โดยแบ่งชนิดของค าถามเพื่อเขา้ใจคือ ค าถามประเภทความจ า ค  าถามประเภทการแปลความ การ
ตีความ การน าไปใช ้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผลตามล าดบั  (Wilhelm ,2011) 
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ไดอ้ธิบายไวว้า่ การอ่านเพื่อความเขา้ใจ คือ กระบวนการท่ีผูอ่้านสร้างความหมายจากการอ่าน อยา่ง
กระตือรือร้น (Active constructor of meaning) กล่าวคือ เปป นการอ่านท่ีผูอ่้านไม่ไดมี้ฐานะเปป นฝ่าย
รับความหมายในตวับท (text) หรือข้อความท่ีอ่าน แต่ผูอ่้านนั้นเองท่ีจะเปป นผูส้ร้างความหมาย
ระหวา่งการอ่าน ซ่ึงเรียกวา่กระบวนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ส่งผา่นระหว่างกนัระหว่างผูอ่้านและตวั
บท (transaction) ผูอ่้านจะตอ้งน าประสบการณ์ในชีวิตความรู้เดิม อารมณ์ ความรู้สึก ความตอ้งการ
เป้าหมาย ณ ขณะท่ีนั้ นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความหมาย (meaning-making 
process) นัน่จึงเปป นท่ีมาวา่ เหตุใดเม่ือเราอ่านขอ้ความหรือตวับทใดบทหน่ึง ในเวลาท่ีแตกต่างหรือ
ในบริบทท่ีต่างกัน เช่น เคยอ่านเร่ืองในวยัเดปกและมาอ่านซ ้ าในวยัผูใ้หญ่ ความหมายและส่ิงท่ี
เกิดข้ึนภายในความคิดของเราจึงแตกต่างกนั ท่ีเปป นเช่นน้ีกปดว้ยเรามีประสบการณ์ท่ีแตกต่างไปจาก
เดิม อนัเปป นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ารสร้างความหมายและความเขา้ใจนั้นแตกต่างจากการอ่านในคร้ัง
แรก ทกัษะการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จึงนบัวา่มีความส าคญัท่ีผูส้อนจะตอ้งเน้นย  ้า
หรือใหค้วามส าคญัเปป นอยา่งยิ่ง โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีจะท าให้ นกัเรียนเกิดทกัษะการ
เรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ จบัใจความหรือสรุปเร่ืองท่ีอ่าน มีความคิดสร้างสรรค์และรักการอ่าน 
ตลอดจนสามารถใชภ้าษองักฤษเปป นเคร่ืองมือในการหาความรู้และศึกษาต่อ 

จากการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2553) พบวา่ คนไทย
อายุ 6 ปีข้ึนไปอ่านหนงัสือนอ้ยลงนัน่คือ จากปี พ.ศ. 2548 มีการอ่านร้อยละ 69.1 แต่ในปี พ.ศ. 
2551 กลบัอ่านลดลงเหลือร้อยละ 66.3 ส่วนในดา้นของเวลาท่ีใชใ้นการอ่านหนงัสือ พบว่า ในปี 
พ.ศ. 2548 คนไทยอ่านหนงัสือโดยเฉล่ีย 51 นาทีต่อวนั แต่ในปี พ.ศ. 2551 ลดลงเหลือเพียง 39 นาที
ต่อวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการส ารวจการอ่าน พบว่า ประเทศไทยมีผูท่ี้ไม่อ่านหนงัสือ 22.4 ลา้นคน 
หรือประมาณร้อยละ 40 ของประชากรทั้งประเทศ ในขณะท่ีเดปกอายุ 10-14 ปี ร้อยละ 60 ให้เหตุผล
วา่ ไม่ชอบอ่าน ไม่สนใจท่ีจะอ่าน และอ่านหนงัสือไม่ออก ส่งผลใหจิ้นตนาการของเดปกและคนไทย
ทัว่ไปลดลง รวมทั้งเกิดปัญหาต่อผลการเรียนของเดปกไทย และพบว่าทกัษะการอ่านของนักเรียน
ไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดบั 2 จากทั้งหมด 5 ระดบั ดงัน้ี 1. อ่านแลว้รู้ รู้ว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
เม่ือไหร่ อยา่งไร 2. อ่านแลว้แลว้เขา้ใจ เขา้ใจวา่ผูเ้ขียน ตอ้งการส่ืออะไร มีจุดมุ่งหมายอยา่งไร  
3. อ่านแลว้วเิคราะห์ วเิคราะห์ไดว้า่อะไรเปป นขอ้เทปจจริง อะไรเปป นขอ้คิดเหปน 4. อ่านแลว้สังเคราะห์ 
หลงัจากวิเคราะห์แล้ว รวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากการอ่านใหม่และสุดทา้ย 5. อ่านแล้วประเมินค่า 
ประเมินค่าไดว้า่เร่ืองน้ีดีหรือไม่ดีอยา่งไร มีคุณค่าอยา่งไร  

แมท้กัษะการอ่านภาษาองักฤษจะมีความส าคญัและไดถู้กก าหนดให้เปป นวิชาหน่ึงในการ
เรียนการสอน อยา่งไรกปตามการท่ีผูเ้รียนจะเรียนภาษาองักฤษไดผ้ลดีเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจ 
ความสนใจ และความพร้อมของผูเ้รียนเปป นส าคญั จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของนกัเรียน



5 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนเทพมงคลรังษี ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ในรายวิชาภาษาองักฤษ  
ประจ าปีการศึกษา 2557 พบว่า นกัเรียนมีระดบัคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดบัดีจนถึงระดบัดีเยี่ยม 
เฉล่ีย 2 ภาคเรียน คิดเปป นร้อยละ 24.6  ซ่ึงถือว่าผลการประเมินอยู่ในระดบัต ่า อีกทั้งการจดัการ
ทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 ท่ีผา่นมา 
อยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่าปีการศึกษาก่อน 3.07 คะแนน (งานบริหารวิชาการโรงเรียนเทพมงคลรังษี,  
2557) จากผลการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของนกัเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษ เม่ือสรุป
สาเหตุท่ีอาจส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษไม่ประสบความส าเรปจมีหลายประการ
ทั้งด้านตวัครูผูส้อน ดา้นนกัเรียน และดา้นส่ืออุปกรณ์หรือแบบฝึกทกัษะต่างๆ(อุษา มะหะหมดั, 
2548) กล่าววา่ สาเหตุท่ีท าให้ผลการเรียนโดยเฉพาะดา้นทกัษะการอ่านนั้นอาจจะเน่ืองดว้ยสาเหตุ
หลายประการ ดงัน้ี 1. วิธีการท่ียึดตวัครูเปป นศูนยก์ลาง 2. ครูใชว้ิธีการสอนเดิมๆ เช่น อ่านตามครูที
ละประโยค หรือทีละตอนแลว้แปล 3. นกัเรียนไม่เขา้ใจความหมายของค าศพัทใ์นขอ้ความนั้น ท า
ให้ไม่สามารถท าความเขา้ใจกบับทอ่านไดช้ดัเจน 4. นกัเรียนขาดความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน 
5) นกัเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาภาษาองักฤษ ไม่กลา้แสดงออก เหปนวา่ยากเกินไป 6. นกัเรียนไม่
เหปนความส าคญัในการเรียนภาษาองักฤษ ถือวา่เรียนแลว้ไม่มีโอกาสน าไปใช ้7. แบบเรียนการอ่าน
ภาษาองักฤษไม่เอ้ือต่อการอ่าน มุ่งเน้นแต่ไวยากรณ์ เปป นหลกั สอดคล้องกบั 1. ปัญหาจากตวั
ครูผูส้อนเอง 2. นกัเรียนมาจากสังคมท่ีแตกต่างกนั และมีระดบัความสามารถในการอ่านท่ีแตกต่าง
กนัดว้ย เม่ือมาเรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกนั ระดบัความสามารถในการอ่านและประสบการณ์ทาง
ภาษาจึงยอ่มแตกต่างกนั และ 3. โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพฒันาการอ่านไม่เพียงพอ และ
จากการศึกษาแบบเรียนและส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย พบวา่ยงั ไม่มีเน้ือหา
เก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน หนงัสือเรียนภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนไทยนั้น มีเน้ือหายากเกินกวา่ระดบั
ความสามารถของนักเรียน ทั้ งน้ีจากระบุของ (Cunningsworth, 1984) เปป นผลสืบเน่ืองมาจาก
นักวิชาการยงัคงแต่งหรือดดัแปลงเน้ือหาแบบเรียนท่ีมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ โดยยึดความ
ต้องการ ความสนใจ และความสามารถทางภาษาของนักเรียนในกลุ่มท่ีใช้ภาษาอังกฤษเปป น
แกนกลาง จึงไม่สามารถสนองความตอ้งการของนกัเรียนเฉพาะกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้น
พื้นฐานทางภาษาและวฒันธรรมได้ และหนังสือแบบเรียนยงัคงมีเน้ือหาน้อยไม่เพียงพอท่ีจะให้
นกัเรียนฝึก ซ่ึงหากจะฝึกทกัษะทางภาษาให้เกิดประสิทธิผลนั้น การอาศยัแบบฝึกหัดแต่เพียงใน
บทเรียนยงัไม่เพียงพอ จึงจ าเปป นท่ีครูผูส้อนจะตอ้งสร้างแบบฝึกหดัการอ่านเพิ่มเติม (ธียาน์พร  
ขาวสะอาด, 2549)   

“ แบบฝึก ” หรือ “ แบบฝึกเสริมทกัษะ ” จึงเปป นส่ือท่ีจ าเปป นอย่างหน่ึงท่ีจะท าให้การเรียนการ
สอนบรรลุผล อีกทั้งยงัสามารถช่วยในการฝึกทกัษะผูเ้รียนไดดี้ ดงัท่ี ชยัยงค ์ พรหมวงศ์ (2544) ให้
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ความหมายของแบบฝึกว่า เปป นส่ิงท่ีนักเรียนตอ้งใช้ควบคู่ไปกับการ เ รียนมีลกัษณะครอบคลุม
กิจกรรมท่ีนกัเรียนพึงจะกระท า   อาจก าหนดแยกเปป นหน่วยหรือเล่มกปได้ และ สุรเชษฐ์ เหล่า
จนัตา (2551 : 23) ให้ความหมายสอดคลอ้งกนัด้วยว่า แบบฝึกเสริมทกัษะมีไวใ้ห้ผูเ้รียน ไดฝึ้ก
ปฏิบติัเพื่อช่วยเสริมให้เกิดทกัษะและความแตกฉานในบทเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (สุริยา  ต่อพล, 
2541 : 89)  ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของแบบฝึก ช่วยฝึกกระบวนการคิดให้แม่นย  าในเน้ือหาและ
ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแลว้ ส่วน นฤดี  ผิวงาม (2545 : 19)ไดก้ล่าวท านองเดียวกนัวา่  แบบฝึกช่วย
ให้เกิดความสนุกสนานในขณะเรียน  และทราบความกา้วหนา้ของตนเอง อีกทั้ง ดวงฤดี เอ่ียมพนา
กิจ (2551 : 63)ไดใ้ห้ขอ้คิดเหปนเก่ียวกบัหลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะท่ีดีไว ้  ดัง น้ี  1.  สร้างแบบฝึก
ให้สอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยาและพฒันาการของผูเ้รียนตามล าดับขั้ นการเ รียนรู้  มีรูปภาพจูงใจ
นกัเรียนและควรจดัเรียงเน้ือหาตามล าดบัจากง่ายไปยาก 2.  มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนวา่จะฝึกทกัษะ
ในดา้นใดแลว้จ ัด เ น้ือหาให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ 3.  ตอ้งค า นึง  ถึ งความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของนกัเรียน 4.  มีค  าช้ีแจงง่ายๆ สั้น ๆ  ท่ีนกัเรียนอ่านเขา้ใจและท าแบบฝึกได้ด้วย
ตนเอง 5.  แบบฝึกตอ้งมีความถูกตอ้ง 6. ให้นกัเรียนท าแบบฝึกแต่ละคร้ังตอ้งเหมาะสมกบัเวลาช่วง
ความสนใจ 7.  ควรมีหลายรูปแบบเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว ้างขวาง  ส่ง เสริมความคิด
สร้างสรรค์ นอกจากน้ี พรรณี  ชูไทย (2546 :  9) กล่าวถึงหลกัการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะ วา่  ครู
ผูส้ร้างตอ้งค านึงถึงระดบัชั้นความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน ความแตกต่างของผูเ้รียน เรียงเน้ือหา 
จากง่ายไปหายาก  เน้นการแก้ปัญหา  มีค าช้ีแจงสั้ นๆ ใช้เวลาเหมาะสม   เน้ือหาน่าสนใจ   มี
หลากหลายทา้ทายความสามารถจะเหปนไดว้า่   การพฒันาแบบฝึกท่ีเหมาะสมจะท าใหผู้เ้รียนมีพฒันาการ
ทางทกัษะการใชภ้าษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน  ทราบความสามารถในการเรียน และ
สามารถตรวจสอบ ความกา้วหนา้ของตนเองได ้ 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงปัญหาและตอ้งการพฒันาความสามารถใน
ดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จากการศึกษางานวิจยัต่าง ๆ มีผูว้ิจยัหลายท่านไดท้  าการ
วจิยัเพื่อหาวธีิการในการแกไ้ขปัญหาดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ และผูว้จิยัเหปนวา่วิธีท่ี
จะส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษในดา้นทกัษะการอ่านและอีกทั้ง 3 ทกัษะ คือ ฟัง พูด และ
เขียน เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกทกัษะการใชภ้าษาในสถานการณ์จริงไดจ้ะท าไดโ้ดย  วิธีการจดัการ
เรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน (Task-based Learning) การจดัการเรียนรู้แบบเนน้การปฏิบติั เปป นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาในสถานการณ์จริงโดยผา่นทางการปฏิบติังาน ซ่ึง
เนน้ความหมาย (meaning) ในการส่ือสารมากกวา่รูปแบบของภาษา (form) จนบรรลุผลส าเรปจตาม
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ สะทอ้นความเขา้ในส่ิงท่ีอ่าน และปรากฏเปป นช้ินงาน โดยมีขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานอยา่งชดัเจน (Willis, 1996: 38-64; Ellis, 2003: 244-262) คือ 1. ขั้นก่อนปฏิบติังาน 
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(pre-task) เปป นขั้นตอนเตรียมตวันกัเรียนในการปฏิบติังาน ซ่ึงกิจกรรมในขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่ การ
เตรียมค าศพัท์ ส านวน หรือการน าเสนอค าศพัท์ใหม่ท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน การให้นกัเรียน
ศึกษารูปแบบการปฏิบติังาน และใหน้กัเรียนปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบังานท่ีจะตอ้งปฏิบติั  
2. ขั้นระหว่างปฏิบติังาน (task cycle) เปป นขั้นตอนท่ีนกัเรียนไดใ้ช้ภาษาเปป นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบติังาน เพื่อให้บรรลุผลส าเรปจตามท่ีก าหนดไว ้โดยเนน้การส่ือความหมายมากกวา่รูปแบบทาง
ภาษา ซ่ึงในการท างานอาจท าเปป นคู่หรือเปป นกลุ่ม 3. ขั้นหลงัการปฏิบติังาน (language focus) ใน
ขั้นตอนน้ีนักเรียนตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง และ
ร่วมกนัวิเคราะห์ภาษาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน เรียนรู้รูปแบบภาษา และโครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ี
ถูกตอ้ง จากนั้นนกัเรียนไดฝึ้กใชภ้าษาให้เกิดความคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง
ตามโครงสร้างไวยากรณ์ โดยอาจให้นกัเรียนไดท้  างานปฏิบติัอีกคร้ังแต่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
บางประการให้แตกต่างจากคร้ังแรก จุติมา ศรีบวั (2555 : 371) ไดศึ้กษาวิธีการสอนภาษาองักฤษ
ด้านทกัษะการอ่าน ผลปรากฏว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนหลงัจากไดรั้บการฝึกจากแบบฝึกทกัษะการอ่านจากหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารภาษาองักฤษ
โดยการจดัการเรียนแบบเน้นงานปฏิบติัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน สูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านก่อนไดรั้บ
การฝึกและมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ี นเรศ เปล่ียนค า (2551 : 
บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยั พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติัหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  ทั้งน้ี ผูว้จิยัจึงเหปนวา่การจดัการเรียนรู้กิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เปป น
วธีิการหน่ึงท่ีสามารถพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
เทพมงคลรังษี เน่ืองจากผูเ้รียนในวยัน้ีมีความกลา้แสดงออก ชอบลองผิดลองถูก สนุกกบัการท า
กิจกรรม กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หรือส่ิงใหม่ ๆ และผูว้จิยัจะไดน้ าผลการศึกษาในคร้ังน้ี
ไปเปป นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนกบัผูเ้รียนต่อไป 
 จงัหวดักาญจนบุรี เปป นจงัหวดัท่ีอยู่ในกลุ่มเขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ จ าเปป นตอ้งมีการ
ติดต่อส่ือสารกับชาวต่างชาติ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรมกัน และจากการศึกษา
ผลการวิจยัพบว่า  การใช้ขอ้ความหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน จะท าให้ผูเ้รียนได้พฒันา
ทกัษะต่างๆ  เน่ืองจากข้อมูลท้องถ่ินเปป นส่ิงท่ีผูเ้รียนมีโอกาสพบเหปนในชีวิตประจ าวนั อีกทั้ ง
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8  และสถานศึกษาไดร่้วมกนัจดัท ากรอบสาระการ
เรียนรู้ทอ้งถ่ินกาญจนบุรี ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีก าหนดให้ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มีหน้าท่ีในการบริหารจดัการศึกษาและพฒันาสาระหลกัสูตรการศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปป นโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีอยูก่ลุ่มเขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ ไทย
และพม่า ในจงัหวดักาญจนบุรี เน่ืองจากในปี 2558 ประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทาง
โรงเรียนตอ้งเตรียมความพร้อมทางดา้นองค์ความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี เพื่อเปป นส่ิง
แลกเปล่ียนทางด้านความรู้และวฒันธรรมกบัประเทศเพื่อนบา้น นกัเรียนของโรงเรียนเทพมงคล
รังษีจ าเปป นต้องมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับท้องถ่ินจังหวดักาญจนบุรี เพื่อน าเสนอแก่ผู ้อ่ืนเปป น
ภาษาองักฤษ ซ่ึงใชเ้ปป นภาษากลางในการส่ือสาร ทางโรงเรียนไดเ้ลปงเหปนความส าคญัน้ีจึงก าหนดไว้
ในค าอธิบายรายวชิา ภาษาองักฤษพื้นฐาน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 2 และสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบั
ท้องถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีไวใ้นรายวิชาพื้นฐาน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการน าข้อมูลท้องถ่ิน
จงัหวดักาญจนบุรีมาพฒันาเปป นแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เพื่อเปป นการ
ขบัเคล่ือนขอ้มูลทอ้งถ่ินสู่รายวชิาพื้นฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551 ท่ีสนบัสนุนและให้ความส าคญักบัการน าขอ้มูลทอ้งถ่ิน มาเปป นสาระในการเรียนรู้ ใชใ้นการ
สอนนกัเรียน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเองและเกิดความหวงแหนและอนุรักษ์
ทอ้งถ่ินของตนเองอีกดว้ย 

จากความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน  เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ือง การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ ไดเ้รียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน ท าใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลในทอ้งถ่ิน 
รักและผกูพนัทอ้งถ่ินของตนเองเปป นการเรียนรู้จากเร่ืองใกลต้วัไปสู่เร่ืองไกลตวั และสามารถใชเ้ปป น
ความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน  

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวิจยั เร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน  เร่ือง ข้อมูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีต่างๆเปป น
แนวทางในการพฒันาแบบฝึกดงักล่าว ดงัน้ี 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์ ( Thorndike , 1814) เก่ียวกบักฎแห่งการฝึกหดั ( Law  of  
Exercise ) กล่าวว่า ถา้บุคคลได้กระท า หรือฝึกฝนทบทวนบ่อยๆ กปจะกระท าได้ดีและเกิดความ
ช านาญ แต่ถ้าไม่ไดฝึ้กฝนหรือทบทวนบ่อยๆ กปจะกระท าส่ิงนั้นไม่ได้ดีและไม่เกิดความช านาญ  
นอกจากน้ี   ทฤษฎีการวางเง่ือนไขและการเสริมแรงของสกินเนอร์เน้นท่ีปฏิกิริยาตอบสนอง คือ 
พฤติกรรมท่ีท าดว้ยความสมคัรใจและส่ิงท่ีกระท าให้ปฏิกิริยาตอบสนอง คือ ตวัเสริมแรง ทฤษฎี
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ของสกินเนอร์สนบัสนุนให้ใชเ้คร่ืองช่วยสอน คือแบบฝึก  ให้ความส าคญัของการเสริมแรงควรท า
อยา่งสม ่าเสมอ จดัส่ิงเร้าใหก้บัผูเ้รียนจนผูเ้รียนคน้พบตวัเองในท่ีสุด  ชัยยงค์ พรหมวงศ์  (2544 : 
490 ) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง   ส่ิงท่ีนกั เ รียนตอ้งใช้ควบคู่ไปกบัการเรียนมีลกัษณะครอบคลุม
กิจกรรมท่ีนกัเรียนพึงจะกระท าอาจก าหนดแยกเปป นหน่วย หรือเปป นเล่มกปได ้ หลกัการสร้างแบบฝึก  
ควรค านึงถึงหลักจิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจของผูเ้รียน  การใช้ภาษาท่ี
เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน    เน้ือหาตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบับทเรียน เรียงล าดบั
จากง่ายไปหายาก    เพื่อฝึกส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนไปแลว้ให้เกิดทกัษะความช านาญ  ความรู้ท่ีคงทน
ถาวรและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้และแบบฝึกตอ้งสามารถกระตุน้จูงใจให้คิด ศึกษา
คน้ควา้ ซ่ึงจะตอ้งมีค าสั่ง ค  าช้ีแจงสั้นๆ ง่ายๆ  มีตวัอยา่ง ชดัเจน มีภาพประกอบ มีการก าหนดรูปแบบ
ท่ีเปป นระเบียบสวยงาม  มีการเสริมแรงในแต่ละกิจกรรมและท่ีส าคญัการสร้างแบบฝึกท่ีดีจะตอ้ง
สามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส าหรับขั้นตอนการพฒันาแบบฝึก ซีลส์ 
และกลาสโกว ์(Seels  and Glasgow, 1990: 3)   ไดเ้สนอขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกไว ้ดงัน้ี   
1. การวิ เคราะ ห์ข้อ มูล  (Analysis)  2.  ส ร้างหรือออกแบบ (Design)  3. พัฒนา เค ร่ือง มือ 
(Development) 4. ทดลองใชเ้คร่ืองมือ (Implementation) 5. ประเมินผล  (Evaluation)   

ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม ของ Bartlett (1976) คือ โครงสร้างเดิม หมายถึง โครงสร้าง
ทางสติปัญญามีผลต่อการจดัระเบียบความรู้ใหม่ในสมองของคนเรา และรวมความรู้ใหม่เขา้กบั
ความรู้เดิม โดยปรับปรุงแกไ้ขความรู้เดิมให้เหมาะสม ซ่ึงความรู้เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้จะช่วยท าให้ผูเ้รียน
เขา้ใจเน้ือหาและรูปแบบความรู้ใหม่ท่ีรับเขา้มา และความเขา้ใจในการอ่านเกิดจากปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูอ่้านกบัเร่ืองท่ีอ่าน และความเขา้ใจในการอ่านจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอ้งอาศยั
ความสามารถในการโยงส่ิงท่ีอ่านใหส้ัมพนัธ์กบัโครงสร้างความรู้เดิมของผูอ่้าน นกัการศึกษาหลาย
ท่านไดก้ล่าววา่ ภาระงานในการจดัการเรียนการสอนภาษา หมายถึงกิจกรรมหรือช้ินงานท่ีสร้างข้ึน
เพื่อให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยใช้ภาษาเปป นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน
ผูเ้รียนตอ้งใช้ภาษาในสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความจริงในการปฏิบติังานและการเน้นการส่ือ
ความหมายมากกวา่รูปแบบภาษามีขั้นตอนท่ีชดัเจนในงานปฏิบติัมีการเช่ือมโยงทกัษะทั้ง 4 ทกัษะ
ขณะปฏิบติังานเขา้ด้วยกนัเพื่อให้ได้ช้ินงานออกมาอย่างสมบูรณ์มากท่ีสุด รูปแบบกิจกรรมเน้น
ภาระงานกล่าวมาขา้งตน้ พอสรุปไดว้่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานนั้น มีรูปแบบการจดั
กิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ซ่ึงแต่ละรูปแบบเปป นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง และมีการท างานร่วมกันเปป นกลุ่ม จดักลุ่มแบบคละความสามารถ อีกทั้ งเปป น
กิจกรรมท่ีฝึกให้ผูเ้รียนได้ใช้ทกัษะกระบวนการคิด การแกปั้ญหา การแลกเปล่ียนขอ้มูลมีการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั การรู้จกัการแสดงเหตุผล การแสดงบทบาทสมมติ การเปรียบเทียบ และการสร้าง
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งาน เพื่อน าไปสู่การบรรลุถึงผลส าเรปจตามวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ ขั้นตอนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงาน มี 3 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 1. ขั้นเตรียมปฏิบติัภาระงาน (Pre-Task) 2. ขั้น
ระหวา่งปฏิบติังาน (During-Task) 3. ขั้นหลงัปฏิบติังาน (Post-Task) ซ่ึงอาจใชช่ื้อเรียกท่ีแตกต่าง
กนัไป อีกทั้งการจดัการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบติั ช่วยให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง สามารถใช้ภาษาไดอ้ย่างคล่องแคล่วและเปป นธรรมชาติ เกิดความสนุกสนานและ
เกิดแรงดึงดูดใจในการปฏิบติังาน 

ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี มีเน้ือหาสาระส าคญัต่างๆ ในจงัหวดักาญจนบุรีท่ีก าหนด
ข้ึนเพื่อเปป นกรอบให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เร่ืองราวของ
จงัหวดักาญจนบุรีเพื่อให้เกิดจิตส านึก ความรัก  ความหวงแหนและมีความภาคภูมิใจในจงัหวดั
กาญจนบุรี อนัเปป นถ่ินท่ีอยูข่องตนเองในดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่ ประวติัศาสตร์ความเปป นมาและเหตุการณ์
ส าคญัในอดีตของจงัหวดั  สภาพภูมิศาสตร์ของจงัหวดักาญจนบุรี อาณาเขตติดต่อ สภาพป่าไม ้
แหล่งน ้ า และทรัพยากร ธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี
โครงสร้างทางสังคม การปกครอง ประชากร การศึกษา ศาสนา และรูปแบบองค์กรการปกครอง 
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และการละเล่นพื้นบ้าน พระเคร่ืองและเคร่ืองรางของขลังส าคัญ 
โบราณสถาน โบราณวตัถุและสถานท่ีส าคญัต่างๆ บุคคลส าคญั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาหารการกิน
พื้นเมือง สภาพปัญหาและเหตุการณ์ส าคญั วรรณกรรมและวรรณคดี เพลงท่ีเก่ียวขอ้ง ภาษา ส าเนียง
การพูดและความเช่ือของทอ้งถ่ิน ค าขวญัของจงัหวดัและอ าเภอต่างๆ ของจงัหวดักาญจนบุรี ตน้ไม้
ประจ าจงัหวดักาญจนบุรี สีประจ าจงัหวดักาญจนบุรี และสัญลกัษณ์ประจ าจงัหวดักาญจนบุรี  
 จากการศึกษากระบวนการดงักล่าวผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขั้นตอน เพื่อน ามาเปป นกรอบแนวคิด
ในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมอ่านแบบเนน้ภาระ
งาน เร่ือง  ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทพมงคล
รังษี  โดยมีกระบวนการวจิยัในการพฒันาแบบฝึกประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี ศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน     พุทธศกัราช 2551  และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ศึกษาเอกสารงานวิจยั  ต าราท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบฝึก   ศึกษาความตอ้งการ
ของนักเรียนเก่ียวกบัรูปแบบและเน้ือหาของแบบฝึกทกัษะ  ศึกษาความคิดเหปนเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบเนน้ภาระงานจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดย
ใชว้ธีิการสัมภาษณ์ และศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี จากเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างและหาประสิทธิภาพ    โดยมีขั้นตอนดงัน้ี ด าเนินการสร้างแบบฝึก
ฉบบัร่าง ซ่ึงประกอบด้วยช่ือเร่ือง ค าน า ค  าช้ีแจง วตัถุประสงค์ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึก
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ทกัษะ แบบทดสอบหลงัเรียน  ตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกท่ีสร้างข้ึน    โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC)   สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้กบัแบบฝึกทกัษะ  หา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ภาคสนาม (Field Tryout )  แลว้น ามา
ปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใช้  ผูว้ิจยัน าแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 ท่ีเปป นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30  
คน  

ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินและปรับปรุงแบบฝึก    ผู ้วิจ ัยประเมินทักษะก า ร อ ่า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนจากแบบทดสอบหลงัเ รียน ประเมินคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน จากแบบประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  และ
ประเมินความคิดเหปนของนัก เ รียน เก่ียวกบัการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เข้าใจ ด้านการใช้แบบฝึก   ก ารจ ัดกิจกรรมการเรียนรู้  คว าม รู้ เ ร่ื อ งข ้อมูลท ้อ ง ถิ่น  และ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบ
เนน้ภาระงาน  เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   สามารถ
สรุปเปป นขั้นตอนได ้ ดงัแสดงไวใ้นแผนภาพท่ี 1 



 

 

 

ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม (Bartlett : 1932) 

1. องค์ประกอบของแบบฝึก 
     ช่ือเร่ือง, ค าน า, ค  าช้ีแจง, สารบญั, มฐ. และตวัช้ีวดั ,  
     วตัถุประสงค,์ แบบฝึกทกัษะ, แผนการจดัการเรียนรู้, 
     แบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจก่อน 
      และ หลงัเรียน และเฉลยแบบฝึกหดั 
2. กจิกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
 2.1 ขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน  
 2.2  ขั้นระหวา่งปฏิบติังาน   
        2.2.1 Task 
        2.2.2 Planning 
        2.2.3 Report 
 2.3 ขั้นหลงัปฏิบติังาน 
 3. เนื้อหาข้อมูลท้องถิ่นที่ใช้กบักจิกรรมการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงาน 

3.1 General Information 
3.2 Special festivals or events 
3.3 Famous People 
3.4 Local Products 
3.5 Tourist Attractions 

 

Willis (1996 : 26-27), Ellis (2003 : 213) ,พ
Prabu (1984) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีการพฒันาแบบฝึกทกัษะ 

Seels  and Glasgow ( 1990: 3)  , ชยัยงค ์
พรหมวงศ ์(2544), Thorndike (1814 )   
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  
โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน 

 เร่ือง ข้อมูลท้องถิน่จงัหวดักาญจนบุรี 

1. ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

เพื่อความเขา้ใจ 

2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
   ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน 

3. ความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีการพฒันาการอ่าน 
เพ่ือความเข้าใจ 

แนวคดิ ทฤษฎกีารจดักจิกรรมการอ่านแบบ

เน้นภาระงาน 

12 

ข้อมูลท้องถิน่กาญจนบุรี 

ขอ้มูลดา้นภูมิศาสตร์ การปกครอง เทศกาล งาน
ประเพณี บุคคลส าคญั อาหารและผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ิน และสถานท่ีท่องเท่ียว 
(สพม. เขต 8 , 2554 ) 
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ค าถามการวจัิย 
1.  ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้

กิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนเป็นอยา่งไร 
 2. แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระ
งาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดหรือไม่ 
 3.  ผลการทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการ
อ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนเป็นอยา่งไร 
  3.1 ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน หลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ือง ขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี สูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
  3.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ในการท างานของนกัเรียน หลงัเรียน
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน 
เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี อยูใ่นระดบัใด 
  3.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี หลงัเรียน 
อยูใ่นระดบัใดและเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียน 
 2.  เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่าน 
แบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพตาม 
เกณฑท่ี์ก าหนด  
 3.   เพื่อทดลองใชแ้ละประเมินผลการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียน ดงัน้ี   
  3.1  เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
จงัหวดักาญจนบุรี ก่อนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
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  3.2  เพื่อประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ในการท างานของนกัเรียน 
หลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้
ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 

3.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนัก เ รี ยน ท่ีมีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี  
   
สมมติฐานการวจัิย  
 1. แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเน้นภาระ
งาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียน มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 

2. ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ของนกัเรียน หลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

3. นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ในการท างาน หลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ือง ขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี อยูใ่นระดบัดี 
 4. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี อยู่ในระดับเห็นดว้ย
มากข้ึนไป 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีก าลงั
ศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  จ  านวน 8  หอ้งเรียน จ านวน 280 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1  โรงเรียนเทพมงคลรังษี จงัหวดักาญจนบุรี ท่ี
ก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  จ  านวน 1  หอ้งเรียน  จ  านวน 30  คน ท่ีไดม้าโดยการ
สุ่มหอ้งเรียนอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยการใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Sampling Unit) 
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2. ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรตน้ คือ  แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 

ตวัแปรตาม คือ  1. ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
  2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน   

   3. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 

 
3. เน้ือหาทีใ่ช้ในการทดลอง 

  3.1 เน้ือหาเก่ียวกบัข้อมูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ในสาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร มาตรฐาน  ต  1.1    เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ี
ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ  และแสดงความ คิดเห็นอยา่งมีเหตุผลมาตรฐาน  ต  1.2    มีทกัษะการ
ส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3.2 เน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะโดยทัว่ไปของจงัหวดักาญจนบุรี สถานท่ีท่องเท่ียวใน
จงัหวดักาญจนบุรี ของดีทอ้งถ่ินและสินคา้พื้นเมืองของจงัหวดักาญจนบุรี  บุคคลส าคญัของทอ้งถ่ิน
กาญจนบุรี และเทศกาล งานประเพณี และวฒันธรรมของจงัหวดักาญจนบุรี 
 

4. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง คือ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  จ านวน 12 ชัว่โมง 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ หมายถึง ส่ือ เอกสาร
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ เก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี  
สอดคล้องกับเน้ือหามาตรฐาน และตัวช้ีวดั   สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนให้
น่าสนใจมากข้ึนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งแบบคู่  กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
ประกอบดว้ย  ช่ือเร่ือง, ค าน า,ค  าช้ีแจง, สารบญั, วตัถุประสงค ์(มฐ./ตวัช้ีวดั), แบบฝึกทกัษะ, แผนการ



16 

จดัการเรียนรู้ , แบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนและหลงัเรียน และเฉลย
แบบฝึกหัด  รูปแบบของแบบฝึกพฒันาการอ่านประกอบไปด้วยกิจกรรมการอ่านท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 5 เร่ือง โดยมีกระบวนการสร้าง เพื่อใช้ฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ มีล าดบัการสร้าง ดงัน้ี 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 2) การพฒันาแบบฝึก 3) การ
ทดลองใชแ้บบฝึก 4) การประเมินผลและปรับปรุงแบบฝึก 

2. ทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ หมายถึง การอ่านขอ้ความภาษาองักฤษของผูเ้รียนใน
ระดบัดงัต่อไปน้ี ระดบัความเขา้ใจตวัอกัษร  และระดบัการตีความ วดัโดยใช้แบบทดสอบทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน เป็นแบบปรนยั 

3. การจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน หมายถึง การสอนโดยใช้
กิจกรรมการอ่าน โดยการสังเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินการจากแนวคิดของ พราบูห์ (Prabu, 1984) 
เอลลิส (Ellis, 2004) และ วิลลิส (Willis, 1996) สรุปเป็นขั้นตอนในการด าเนินงานกิจกรรมอ่านแบบ
เนน้ภาระงาน ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  

3.1 ขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน (Pre-task) น าเขา้สู่บทเรียน โดยการใช้ส่ือ ให้
ตวัอยา่งของภาระงาน นกัเรียนฝึกท าภาระงานท่ีมีลกัษณะคลา้ยภาระงานจริง ครูให้เวลานกัเรียนในการ
วางแผนการปฏิบติัภาระงาน 

3.2 ขั้นปฏิบติัภาระงาน (During-task) มี 3 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
            3.2.1 Task  นกัเรียนปฏิบติัภาระงานเป็นคู่ ครูเป็นผูส้ังเกตการปฏิบติังาน 
                  3.2.2 Planning นกัเรียนวางแผนการน าเสนอหน้าชั้นเรียนว่าปฏิบติัภาระ

งานอยา่งไร และบอกส่ิงนกัเรียนเลือกใชใ้นภาระงานหรือคน้จากภาระงาน 
             3.2.3 Report นกัเรียนรายงานหนา้ชั้นเรียน แลกเปล่ียนภาระงาน ให้ผล

สะทอ้นงานซ่ึงกนัละกนั 
3.3 ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน (Post-task)   นกัเรียนบอกส่ิงท่ีคน้พบเพิ่มเติมจาก

การปฏิบติัภาระงาน ครูอธิบายส่ิงคน้พบใหม่เพิ่มเติมแก่นกัเรียน และให้นกัเรียนปฏิบติัภาระงานซ ้ าอีก
คร้ังเพื่อทบทวน  

4. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ในการท างาน หมายถึง การแสดงออกถึง
ความตั้งใจและรับผดิชอบในการท าหนา้ท่ีการงาน ดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน 
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5. ความคิดเห็น หมายถึง ระดบัของความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีใชกิ้จกรรมเนน้ภาระงาน เก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ดา้น
การใชแ้บบฝึก  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน และประโยชน์ท่ีไดรั้บของผูเ้รียน ซ่ึงไดจ้ากการท าแบบสอบถามความคิดเห็น
โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ของ Likert ( Likert Five Rating Scales) 

6. นกัเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558โรงเรียนเทพมงคลรังษี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8    
 
ความส าคัญของการวจัิย 
  1. ไดแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีสอนโดยใชกิ้จกรรมการ
อ่านแบบเนน้ภาระงาน  เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
  2. เป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและเป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
  3. น าแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีสอนโดยใชกิ้จกรรมการ
อ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ท่ีไดไ้ปใชก้บันกัเรียนกลุ่มอ่ืนต่อไป 
  4.  เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการพฒันาแบบฝึกทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
 การวิจัยเร่ือง  การพฒันาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ือง ข้อมูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นการวิจยัและพฒันา   (Research and Development : R&D)   ใชแ้บบแผนการ
วิจยัแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงั (The One Group Pretest – Posttest Design) โดยทดลอง
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทพมงคลรังษี   สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 8  จ  านวน  30  คน ไดม้าโดยการสุ่มห้องเรียนอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Sampling Unit) ผูว้ิจยัไดก้  าหนด
ขั้นตอนด าเนินการวจิยัไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  การวิจยั  (Research) : การศึกษาความตอ้งการและขอ้มูลพื้นฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา  (Development) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะ 
 ขั้นตอนท่ี 3  การวิจยั  (Research) : การทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะ 
 ขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา  (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะ 
 

ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดเป็นกรอบด าเนินการวจิยั ดงัแผนภาพท่ี  4 
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1. วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง 
3. ศึกษาความตอ้งการ เก่ียวกบัรูปแบบและ
เน้ือหาของแบบฝึกทกัษะการอ่าน 
4. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบเนน้ภาระงานจากครูผูส้อนวิชา
ภาษาองักฤษ 
5. ศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ิน จงัหวดักาญจนบุรี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ขั้นตอนที ่1 (วจิยั) ศึกษาความต้องการและ
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนใช้
แบบฝึกทกัษะ 
2. น าแบบฝึกไปทดลองใชก้บั
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1
โรงเรียนเทพมงคลรังษี  สงักดั 
สพม. เขต 8 ภาคเรียนท่ี 2/2558
จ านวน 30 คน 
3. ทดสอบทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษหลงัการใชแ้บบฝึก 
4. หาค่าประสิทธิภาพของ 
แบบฝึก 
 

ขั้นตอนที ่3 (วจิยั) ทดลองใช้

แบบฝึก 

ผลการประเมิน ปรับปรุงแกไ้ข 

แบบฝึกฉบบัสมบูรณ์ 

พฒันาแบบฝึกฉบบัร่าง  5 เล่ม 
องคป์ระกอบ มีดงัน้ี 
1. ค าน า 
2. ค  าช้ีแจง และวตัถุประสงค ์ 
3. แบบฝึก 5 เล่ม 
4. แบบทดสอบก่อนเรียน 
5. แบบฝึก  
6. แบบทดสอบหลงัเรียน 
7. แผนการจดัการเรียนรู้ 

 
 

ขั้นตอนที ่2 (พฒันา)  
พฒันาและหาประสิทธิภาพแบบฝึก 

ตรวจสอบคุณภาพแบบฝึกดา้นความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญและ
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

ปรับปรุงแกไ้ข 

หาประสิทธิภาพ E1/ E2 

-แบบรายบุคคล (Individual  Tryout) 
-แบบกลุ่มเล็ก(Small Group  Tryout) 

-แบบภาคสนาม(Filed Tryout) 

 

 

 

1. ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ 
2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ดา้นความมุ่งมัน่ 
ในการท างาน 
3. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อแบบฝึกทกัษะ 
 
 

 

ขั้นตอนที ่4 (พฒันา) ประเมนิผล

และปรับปรุงแบบฝึก 

แผนภาพท่ี 4   กรอบด าเนินการวจิยัท่ีใชใ้นการพฒันาแบบฝึก 
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ขั้นตอนที ่1  วจัิย  (Research)   การศึกษาความต้องการและข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกบัแบบฝึกทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ 
 
 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัความตอ้งการ ความคิดเห็นของขอ้มูลในการพฒันาแบบฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี โดยใชกิ้จกรรมการ
อ่านแบบเนน้ภาระงาน 
 กลุ่มเป้าหมาย   คือ   1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2/1  โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน 
    2. รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา  
ต่างประเทศ และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จ  านวน 7 คน 
 
 วธีิการด าเนินการ  ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศ ัก ร า ช 2551 แล ะ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เพื่อวิเคราะห์ใน
ส่วนของหลกัการ  จุดหมาย สาระการเรียนรู้  มาตรฐานและตวัช้ีวดัการเรียนรู้   คุณภาพผูเ้รียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิสัยทศัน์ และโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) และน าเสนอในรูปแบบพรรณนาความ  

2.  ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการสร้างและ
พฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis ) และน า เสนอใน
รูปแบบพรรณนาความ  
   3. ศึกษาความต้องการ เก่ียวกับหัวข้อและเน้ือหาของแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเน้นภาระ
งาน   
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. แบบสอบถามนกัเรียน เก่ียวกบัหวัขอ้และเน้ือหาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน  
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัหวัขอ้/เน้ือหา เก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ท่ี
นกัเรียนสนใจ เพื่อน ามาสร้างเป็นบทอ่านของแบบฝึก 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
 2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ หัวหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยก าหนดเป็น 3 ตอน  ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน จะน ามาใช้

กบัแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   1. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม   ผูว้จิยัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   1.1 ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความตอ้งการ จาก อมรรัตน์ นดัดาหลง 
(2551) วนิดา กุลภทัร์แสงทอง (2554)  และรังษิมา สุริยารังสรรค ์(2555) ศึกษาประวติัความเป็นมาและ
ขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดักาญจนบุรี จากกรอบหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หนังสือ เอกสาร วารสารและเว็บไซต์
ต่างๆ 
   1.2 น าข้อมูลท่ีได้ในการศึกษามาประมวล  เพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างของ
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอบข่ายของเน้ือหา รูปแบบของแบบฝึก กิจกรรมการเรียนการสอนและการวดั
และประเมินผล ก าหนดเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List ) และแบบค าถามปลายเปิด โดย
ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
   1.3 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตเน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีก าหนด จากนั้นน า
แบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ  
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1.4 น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นแบบฝึกทกัษะ    ดา้นเน้ือหาและดา้นการวดัและ
ประเมินผล จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการ
น าแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาลง
ความเห็นและใหค้ะแนน โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
  +1    แน่ใจวา่ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

0  ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
  -1     แน่ใจวา่ขอ้ค าถามในแบบสอบถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 

of Item  Objective  Congruence : IOC) จากสูตร IOC = 
  

 
 

IOC     หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
 ∑R     หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 N          หมายถึง จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง พบวา่ มีค่าเท่ากบั 1.00 แสดงวา่ ขอ้ค าถามในแบบ 

สอบถามมีความเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
  1.5 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นแบบฝึกทกัษะ    ดา้น
เน้ือหา และดา้นการวดัและประเมินผล เสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  จาก
ขั้นตอนดงักล่าว สามารถสรุปการด าเนินการ  ดงัแผนภาพท่ี  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะ 

 
น าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดเป็นโครงสร้างของแบบสอบถามความตอ้งการ 

 
สร้างแบบสอบถาม แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ  

 
น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่า IOC 

 
น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปเก็บขอ้มูลกบันกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
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2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์  ผูว้จิยัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
2.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี จากหนังสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการ

พฒันาแบบฝึกทกัษะ 
2.2  น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อก าหนดวตัถุประสงค์ของการ

สัมภาษณ์ 
2.3 สร้างประเด็นการสัมภาษณ์ตามขอบเขตของเน้ือหา จากการก าหนด

วตัถุประสงค ์จากนั้นน าประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จ สร้างเป็นแบบสัมภาษณ์  
2.4  น าแบบการสัมภาษณ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา   (Content Validity) โดยการน าแบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของประเด็น
การสัมภาษณ์ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณา  แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนค านวณหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item  Objective  Congruence : IOC) มีค่าเท่ากบั 0.67-1.00 แสดงวา่ ขอ้
ค าถามในแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ 

2.5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้รับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข แล้วให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง  เพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ก่อนน าไปใช ้   จากขั้นตอนดงักล่าว สามารถสรุปการด าเนินการ  ดงัแผนภาพท่ี 6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 6 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 

ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การจดักิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน (Task-Based Learning Activity) 

 
น าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดเป็นวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ 

 

สร้างแบบสมัภาษณ์ แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ 

 
น าแบบสมัภาษณ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  

 
น าแบบสมัภาษณ์ท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสอบถาม 
  ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปสอบถามความตอ้งการเก่ียวกบัเน้ือหา ของแบบฝึกทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2/1  โรงเรียนเทพมงคลรังษี   ภาคเรียนท่ี 1 ในปีการศึกษา 2558 จ  านวน 30  คน และก าหนดขั้นตอน
การเก็บรวบรวม ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ดงัน้ี 
   1.1 ท าหนังสือถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเพื่อขออนุญาตให้
นกัเรียนตอบแบบสอบถาม เก่ียวกบัหวัขอ้ของเน้ือหาทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการศึกษา 
   1.2  ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองกบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1  โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ภาคเรียนท่ี 1 ในปีการศึกษา 2558 จ  านวน 30 
คน โดยการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี 
   1.3  ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามให้นกัเรียนคนละฉบบัและอธิบาย เพื่อท าความ
เขา้ใจท่ีตรงในการตอบแบบสอบถาม 
   1.4  รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมา เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
   2.1  ผูว้จิยัด าเนินการขออนุญาตผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ จ านวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 1 คน และครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ  จ านวน 5 คน เพื่อด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
                  2.2  นดัหมายผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่ละท่าน เพื่อระบุวนั เวลาและสถานท่ี เพื่อ
ด าเนินการสัมภาษณ์ 
                2.3  ผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง โดยขออนุญาตท าการบนัทึก
ข้อมูลในการสัมภาษณ์แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าร้อยละ (%) และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  แลว้เขียนรายงาน 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสอบถาม 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนเก่ียวกบัความตอ้งการแบบฝึกทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี  โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 
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ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) 

2. การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจ เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี โดยใชก้ารจดักิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน (Task-
Based Learning Activity) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 2 ตอน  โดยตอนท่ี 1 วิเคราะห์
ขอ้มูลทัว่ไป โดยการใช้สถิติค่าร้อยละ  ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นตามประเด็นการสัมภาษณ์ โดย
การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น าเสนอแบบเขียนพรรณนาความ 

 
 ศึกษาข้อมูลท้องถิ่น จังหวดักาญจนบุรี  

ผูว้ิจยัท าการศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีในดา้นประวติัความเป็นมา แหล่ง
ท่องเท่ียว และของดีทอ้งถ่ิน/สินคา้พื้นเมือง จาก เอกสารงานวิจยั หนงัสือ วารสารต่างๆ เวบ็ไซตเ์ช่น 
แผ่นพบั หนงัสือการท่องเท่ียว นิตยสาร วารสารประชาสัมพนัธ์ เวบ็ไซต์แนะน าการท่องเท่ียว ศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้จริง ไดแ้ก่   กรอบหลกัสูตรทอ้งถ่ินของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แหล่งท่องเท่ียว
ส าคญัในจงัหวดักาญจนบุรี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (ททท.) ส านกังานกาญจนบุรีเป็นตน้  เพื่อวิเคราะห์ใน
ส่วนของเน้ือหาสาระขอ้มูลทอ้งถ่ิน  โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และน าเสนอใน
รูปแบบพรรณนาความ 

จากขั้นตอนท่ี 1  วจิยั (Research) การศึกษาความตอ้งและขอ้มูลพื้นฐาน  ผูว้จิยัไดส้รุปวธีิด าเนินการ
วจิยั    ดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7   สรุปวธีิการด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 1  การวิจยั (Research): การศึกษาความตอ้งการ 
 และขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

วตัถุประสงค์การวจิยั วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/ เอกสาร 
เคร่ืองมือ/การวเิคราะห์

ข้อมูล 

1.เพื่อวเิคราะห์หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และ
หลกัสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

วเิคราะห์
หลกัสูตร  

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2551 
2. หลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทพมงคลรังษีกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

เอกสารหลกัสูตร / 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) แลว้น าเสนอ
แบบพรรณนาความ 

2.เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
งานวจิยั ท่ีเก่ียวกบัแบบฝึก  
และการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ 

ศึกษา เอกสาร เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัแบบ
ฝึกทกัษะ และการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

แบบสรุปงานวจิยั /
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)แลว้
น าเสนอแบบพรรณนา
ความ 

3.ศึกษาความตอ้งการของ
นกัเรียนเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ือง
ทอ้งถ่ินของแบบฝึกการอ่าน
ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรีท่ีตอ้งการศึกษา 

สอบถามความ
ตอ้งการ 
 
 
 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
จงัหวดักาญจนบุรี  
จ านวน 30 คน  

แบบสอบถาม/ ค่าร้อยละ
(%) / คา่เฉล่ีย ( ̅)  / ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) /
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

4.เพื่อศึกษาขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมการอ่านแบบเนน้
ภาระงาน (Task-Based 
Learning Activity) เร่ือง 
ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

สมัภาษณ์ 1. รองผูอ้  านวยการฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 1 คน 
2. หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 คน 
3. ครูผูส้อนภาษาต่างประเทศ  
 3 คน 
 

แบบสมัภาษณ์ / ค่าร้อยละ 
(%) และการวเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content Analysis) 
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ตารางท่ี 7  สรุปวธีิการด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 1  การวจิยั (Research): การศึกษาความตอ้งการและ 
                  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/ เอกสาร 
เคร่ืองมือ/การวเิคราะห์

ข้อมูล 

5. เพ่ือศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
จงัหวดักาญจนบุรี 

1. ศึกษาเอกสาร 
2. ศึกษานกัเรียน 
ครู และผูบ้ริหาร 
 

1. เอกสารงานวจิยัเก่ียวกบัขอ้มูล
ทอ้งถ่ิน จงัหวดักาญจนบุรี 
2. แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัใน
จงัหวดักาญจนบุรี 
3. ททท. ส านกังานกาญจนบุรี 

วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content  Analysis) 

 
ขั้นตอนที ่2   การพฒันา (Development) :  การพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่าน 
                     ภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ เร่ือง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวดักาญจนบุรี ส าหรับนักเรียน 

       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
 
วตัถุประสงค์ 
เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้

ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   
 กลุ่มเป้าหมาย   คือ    1. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนวตักรรมการศึกษา จ านวน 1 คน 
    2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษ จ านวน 1 คน 
    3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและการประเมินผล จ านวน 1 คน 

วธีิการด าเนินการ 
 น าขอ้มูลท่ีได้จากการสังเคราะห์ขั้นตอนท่ี 1  คือ ขั้นศึกษาขอ้มูลพื้นฐานมาใช้ในการพฒันา
แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน  คือ 1. การพัฒนาแบบ
ฝึกทกัษะและแผนการจดัการเรียนรู้  2.  การตรวจสอบคุณภาพและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ 
3. การปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกทกัษะ  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. แบบประเมินแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
 2. แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน ประกอบการ
ใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง 
ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. แบบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน 

เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
1.1 สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาเคา้โครง

แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
1.2 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาแบบฝึกทกัษะ  

การเรียงล าดบัเน้ือหาก่อน-หลงั  การจดัล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.3 สร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ิน

จงัหวดักาญจนบุรี  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ประกอบดว้ย 
1.3.1  ค  าน า  เพื่อบอกวตัถุประสงคข์องการพฒันาแบบฝึกทกัษะ แนะน า

รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
1.3.2  วตัถุประสงค์ ของแบบฝึกทักษะ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัเร่ืองราวของขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี บรรลุมาตรฐานและตวัช้ีวดั ต 1.1 ม.2/1-4 และ ต1.2 
ม.2/4 มีคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน 
 1.3.3  ค  าช้ีแจง ในการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี  บทบาทของนกัเรียนหรือบทบาทของครูผูส้อน   
 1.3.4 แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ก่อนเรียนในแต่ละเร่ือง เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั จ านวน  10  ขอ้ 
 1.3.5 เน้ือหาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 5  เล่ม ไดแ้ก่ เล่มท่ี 1  “Getting to  Know General Information” มีเน้ือหา
เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานโดยทัว่ไปของจงัหวดักาญจนบุรี เล่มท่ี 2 “Getting to Know Great Times” มี
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เน้ือหาเก่ียวกบัเทศกาลงานประเพณี และวฒันธรรมของจงัหวดักาญจนบุรี เล่มท่ี 3 “ Getting to Know 
Famous People” มีเน้ือหาเก่ียวกบัประวติัของบุคคลส าคญัของจงัหวดักาญจนบุรี เล่มท่ี 4 “ Getting to 
Know Local Products” มีเน้ือหาเก่ียวกบัอาหาร ของดีในทอ้งถ่ิน และสินคา้พื้นเมืองของจงัหวดั
กาญจนบุรี และเล่มท่ี 5 “ Getting to Know Tourist Attractions”  มีเน้ือหาเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดั
กาญจนบุรี 
 1.3.6 แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ เร่ือง ข้อมูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี หลงัเรียนแต่ละเร่ือง เป็นแบบปรนยั จ านวน 10 ขอ้ 

1.4 น าแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีพฒันาข้ึนเสนออาจารยผ์ู ้
ควบคุมวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข  จากกระบวนการสร้างแบบฝึกทกัษะ 
สามารถสรุปขั้นตอนได ้  ดงัแผนภาพท่ี 7 
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 7   ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
                                 เร่ือง  ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 

ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต าราเก่ียวกบัแบบฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ 

ก าหนดวตัถุประสงค ์(มฐ./ตวัช้ีวดั) 

สร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 

เสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบและแกไ้ข 

เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงแกไ้ข 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะแบบรายบุคคล  (Individual  Tryout )  
น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะแบบภาคสนาม  ( Filed Tryout ) ปรับปรุง 
แกไ้ขรวบรวมเป็นชุดแบบฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ 

 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะแบบกลุ่มเลก็ (Small  Group Tryout) น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
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การตรวจสอบคุณภาพและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 
1. น าแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีปรับปรุงแลว้ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้น

นวตักรรมการศึกษา ด้านการเรียนการสอน และด้านการวดัและประเมินผล   รวมจ านวน 3 คน 
ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบฝึกกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of  Item  Objective  
Congruence : IOC) ไดค้่าเท่ากบั 0.67-1.00 

2. น าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหา
ประ สิทธิภาพ   E1/E2  กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2  โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่ง  ดงัน้ี 
 ท าการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Tryout) ทดลองกบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2/2  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 20 คน  โดยน าแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ มาทดสอบใช้ร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้  ผู ้วิจ ัยทดลองให้นกัเรียนเรียนด้วยแบบฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ วนัละ 1 ชัว่โมง สัปดาห์ละ 3  วนั  รวม 12 ชัว่โมง โดยจดั
กระบวนการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้   และสัมภาษณ์นักเรียนหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เก่ียวกบัระยะ เวลา ความเขา้ใจเน้ือหา  และความยากง่ายของแบบฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  หลงัจากนั้นน าแบบฝึกทกัษะ น ามาค านวณหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80 /80 ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82 / 82.5   มาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อน าไปใชจ้ริงกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง  
 

2. การสร้างและพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการอ่านส าหรับนกัเรียนชั้น ม.2 

2. ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและการจดักิจกรรมการอ่าน
แบบเนน้ภาระงาน โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
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 2.1 ขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน (Pre-task) น าเขา้สู่บทเรียน โดยการใช้ส่ือ เช่น รูปภาพ 
หรือขอ้ความเช่ือมโยงเขา้สู่หวัขอ้ ให้ตวัอยา่งของภาระงาน นกัเรียนฝึกท างภาระงานท่ีมีลกัษณะคลา้ย
ภาระงานจริง ครูใหเ้วลานกัเรียนในการวางแผนการปฏิบติัภาระงาน 

2.2 ขั้นปฏิบติัภาระงาน (During-task) นกัเรียนปฏิบติั 3 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
      2.2.1 Task  นกัเรียนปฏิบติัภาระงานเป็นคู่ ครูเป็นผูส้ังเกตการปฏิบติังาน 
      2.2.2 Planning นักเรียนวางแผนการน าเสนอหน้าชั้นเรียนว่าปฏิบติัภาระงาน

อยา่งไร และบอกส่ิงนกัเรียนเลือกใชใ้นภาระงานหรือคน้จากภาระงาน 
      2.2.3 Report นกัเรียนรายงานหนา้ชั้นเรียน แลกเปล่ียนภาระงาน ให้ผลสะทอ้น

งานซ่ึงกนัละกนั 
2.3 ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน (Post-task)   นกัเรียนบอกส่ิงท่ีคน้พบเพิ่มเติมจากการ

ปฏิบติัภาะงาน ครูอธิบายส่ิงคน้พบใหม่เพิ่มเติมแก่นกัเรียน และให้นกัเรียนปฏิบติัภาระงานซ ้ าอีกคร้ัง
เพื่อทบทวน 

3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  ค  าอธิบายรายวิชาของ
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางใน
การจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  ดงัตารางท่ี 5 
  4. ก าหนดเน้ือหาเพื่อสร้างเป็นแผนการจดัการเรียนรู้โดยสอดคล้องกบัแบบฝึกการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 5  เร่ือง  ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 8   วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4  “We Love Kanchanaburi” 

ช่ือแผนการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั สาระส าคญั ภาระงาน สาระท้องถิน่ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

1. Getting to  
know general 
information 
-Writing mind 
mapping about 
Kanchanaburi 
Information 

ต 1.1  ม.2/4 เลือก
หวัขอ้เร่ือง  ใจความ
ส าคญั บอก
รายละเอียดสนบัสนุน 
(Supporting details) 
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ฟังและอ่าน  

 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวดั
กาญจนบุรี คือขอ้มูลพ้ืนฐานท่ี
คนในทอ้งถ่ินพึงรู้ เช่น สถาน
ท่ีตั้ง อาณาเขตติดต่อ เป็นตน้ 
นกัเรียนสามารถเขียนน าเสนอ
เป็นแผนท่ีความคิด เพื่อ
เผยแพร่ผา่นส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงได ้

Making 
mind 
mapping 

- สถานท่ีตั้ง 
- ขนาดและ
อาณาเขต 
- การแบ่งเขต
การปกครอง 
- แหล่งน ้าส าคญั 
- การคมนาคม 
-สญัลกัษณ์และ
ค าขวญัจงัหวดั 

2 
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ตารางท่ี 8   วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4  “We Love Kanchanaburi” (ต่อ) 

ช่ือแผนการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั สาระส าคญั ภาระงาน 
สาระ
ท้องถิ่น 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

2. Getting to 
know  
great times 
-  Writing a 
postcard to nvite 
your friends 

พร้อมทั้งให้เหตุผลผล
และยกตวัอยา่งง่ายๆ 
ประกอบ 

ต 1.2  ม.2/4 พดูและ
เขียนเพ่ือขอและให้
ขอ้มูลบรรยายและ
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรือ
อ่านอยา่งเหมาะสม 

 

เทศกาลหรืองานประเพณีใน
ทอ้งถ่ิน คือ กิจกรรมท่ีคนใน
ทอ้งถ่ินท าร่วมกนั เม่ือเรียนจบ
บทเรียนแลว้นกัเรียนสามารถ
เขียนชกัชวนเพ่ือนให้มาร่วม
เทศกาลหรืองานประเพณีใน
ทอ้งถ่ิน และให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
เทศกาลหรืองานประเพณีใน
ทอ้งถ่ินได ้

Writing  
a postcard 

- เทศกาล
หรืองาน
ประเพณีใน
ทอ้งถ่ิน
กาญจนบุรี 

2 

3. Getting to 
know famous 
people 
-  Writing Timeline 
about people’s life  

บุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน คือ บุคคล
ท่ีสร้างช่ือเสียงและคุณงามความดี
ให้แก่ทอ้งถ่ิน เม่ือจบบทเรียน
แลว้ นกัเรียนสามารถเขียนล าดบั
เหตุการณ์ในชีวิตอยา่งยอ่ เพ่ือให้
ผูอ่ื้นทราบประวติัของบุคคล
เหล่านั้นได ้

Writing  
timeline 

- ประวติั
สมเด็จ
พระสงัฆราช 
องคท่ี์ 19 
- ประวติั
พระเทพ
มงคลรังษี 

2 

4. Getting to 
know local 
products 
- Writing  food 
instructions  (verb 
+ noun phrase) 

อาหารและผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน 
คือ ส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินนั้น และแสดงถึงความ
อุดมสมบูรณ์ในวตัถุดิบนั้น เม่ือ
จบบทเรียนนกัเรียนสามารถเขียน
บอกขั้นตอนการประกอบอาหาร
จากวตัถุดิบในทอ้งถ่ินได ้

Writing 
food 
instruction 

- แกงป่า 
- เห็ดโคน 
- เคก้ฝอยทอง 
- ขนม
ทองมว้น 

2 

5. Getting to 
know tourist 
attractions 
- Writing an 
itinerary in 
Kanchanaburi. 

สถานท่ีท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน คือ
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือ
บอกเล่าเร่ืองราวในอดีตของ
สถานท่ีแห่งนั้น เม่ือจบบทเรียน
นกัเรียนสามารถ เขียนแผนการ
เดินทางท่องเท่ียวและกิจกรรมท่ี
น่าสนใจในสถานท่ีเหล่านั้นได ้

Writing 
one-day 
itinerary 

- สถานท่ี
ท่องเท่ียวใน
จงัหวดั
กาญจนบุรี 
เช่น สะพาน
ขา้มแม่น ้า
แคว ฯลฯ 

2 
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5. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้   ท่ีใชร่้วมกบัแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจเร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  จ  านวน  10  
แผน ใชร้ะยะเวลาในการจดักิจกรรม 12  ชัว่โมง 

 
การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 น าเสนอแผนการเรียนรู้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
คือ 1. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนวตักรรมการศึกษา 2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนการสอน  3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
วดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) แลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item  Objective  Congruence : IOC )  ผลการ
วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง พบว่า มีค่าระหวา่ง 0.67-1.00 จากการสร้างและหาคุณภาพ สามารถ
สรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัแผนภาพท่ี 8 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 8 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้  

ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและการจดักิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน 

 
วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้ เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกบัแบบฝึกทกัษะอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ จ านวน 12 ชัว่โมง 

 
น าเสนอแผนการจดัเรียนรู้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ หาค่า IOC 

 
ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551  
และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 

ก าหนดเน้ือหาและสาระการเรียนรู้ เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 “We Love Kanchanaburi” ไปทดลองใชก้บักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
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จากขั้นตอนท่ี 2  การพฒันาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี   ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

สามารถสรุปขั้นตอน ดงัแสดงในตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9   สรุปวธีิการด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development) : การพฒันาและหา 
  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะ 
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 

1. ประมวลขอ้มูลพ้ืนฐานจากขั้นตอนท่ี 
1 เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึก สร้าง
ตารางวเิคราะห์ เน้ือหาและจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
2. สร้างแบบฝึกการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ
ฉบบัร่าง 
ประกอบดว้ย 
2.1 ช่ือแบบฝึก 
2.2 ค าน า 
2.3 สารบญั 
2.4 ค าช้ีแจง 
2.5 แบบทดสอบก่อนเรียน 
2.6 เน้ือหาโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
2.7 กิจกรรม 
2.8 แบบทดสอบหลงัเรียน 

นกัเรียนชั้น ม.2  
โรงเรียน 
เทพมงคลรังษี 
 
อาจารยท่ี์
ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ /
ผูเ้ช่ียวชาญ 

แบบประเมินแบบฝึก/
วเิคราะห์เน้ือหา /หาค่า 
IOC 

2. เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
เพื่อความเขา้ใจฉบบัร่าง 

1. ประเมินแบบฝึกฉบบัร่างโดยอาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบแลว้น าไปแกไ้ขปรับปรุง 

นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 
2 โรงเรียนเทพ
มงคลรังษี 
ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

แบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ /ค่าประสิทธิภาพ 
E1/E2 



111 

 

ตารางท่ี 9   สรุปวธีิการด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development)  : การพฒันาและหา 
 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

2. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นม.2/2 จ านวน 
20  คน (Small  Group Tryout) แลว้
น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

  

3. สร้างแผนการจดัการ
เรียนรู้ หน่วยท่ี 4 “We 
Love Kanchanaburi” 

ศึกษาขอ้มูล  
สงัเคราะห์ขอ้มูล 

หลกัสูตร
แกนกลาง / 
หลกัสูตร
สถานศึกษา/ 
เน้ือหาเก่ียวกบั
การอ่าน
ภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ 

วเิคราะห์เน้ือหา 

 
ขั้นตอนที ่3 วจัิย (Research) การทดลองใช้แบบฝึกทกัษะกบักลุ่มตัวอย่าง 

 
วตัถุประสงค์ 
เพื่อทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ข ้อมูลท้องถ่ิน

จงัหวดักาญจนบุรี   ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี  อ า เภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8   

แบบแผนการวจัิย    
แบบแผนการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบแผน   Pre  Experimental Design  ใชแ้บบหน่ึงกลุ่ม

สอบก่อนและหลงั (The One – Group Pretest – Posttest  Design) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ,  2555 : 144) 
 
 



112 

 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T1 X T2 

  
 T1 หมายถึง  ทดสอบทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจก่อนใชแ้บบฝึกทกัษะ 
 X หมายถึง  ท าการทดลองดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
     ความเขา้ใจ เ ร่ือง ข้อมูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี    
 T2 หมายถึง  ทดสอบทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะ 
 

แผนภาพท่ี 9   แบบแผนการวจิยั 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ภาคเรียนท่ี  2   
ปีการศึกษา 2558   จ  านวน 8  หอ้ง มีนกัเรียน 280  คน  
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 /1 โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2558   จ  านวน 1 ห้องเรียน จ านวน นกัเรียน 30  คน  ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 
Random  Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
 ระยะเวลาในการทดลอง ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  ใช้ในการ
ทดลองแบบฝึกเป็นเวลา 10 ชัว่โมง และใชเ้วลาในการทดสอบก่อนและหลงัเรียนเป็นเวลา 2 ชัว่โมง 
รวมทั้งส้ิน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง ซ่ึงไดก้ าหนดการทดลองตามตารางท่ี 10 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 10      การทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั 
          กาญจนบุรี 
สัปดาห์ที ่ วนั / เดือน / ปี แบบฝึกชุด

ที่ 
เร่ือง เวลา /ช่ัวโมง 

 2  พ.ย. 58  ทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) 1 
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 ตารางท่ี 10      การทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั 
           กาญจนบุรี (ต่อ) 
 
สัปดาห์ที ่ วนั / เดือน / ปี แบบฝึกชุด

ที่ 
เร่ือง เวลา /ช่ัวโมง 

1 9,11  พ.ย. 58 1 Getting to Know General 
Information 

2 

2 16,18  พ.ย. 58 2 Getting to Know Great times 2 

3 23,25  พ.ย. 58 3 Getting to Know Famous People 2 

4 30 พ.ย., 2 ธ.ค. 58 4 Getting to Know Local Products 2 

5 14, 16 ธ.ค. 58 5 Getting to Know Tourist Attractions 2 

 21 ธ.ค. 58  ทดสอบหลงัเรียน (Post - test) 1 

 
 วธีิด าเนินการ  
 ในการทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เ ร่ือง  ข ้อมูลทอ้งถ่ิน
จงัหวดักาญจนบุรี มีวธีิการด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
  1.    ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเทพมงคลรังษีเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีพฒันาข้ึน 

2.  ศึกษารายละเอียดของการใช้แบบฝึกตลอดจนการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ให้ครบถว้นเพื่อให้การเรียนการสอนมีความสมบูรณ์
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

3. ก่อนทดลองผูว้ิจยัไดช้ี้แจงหลกัการ เหตุผล พร้อมทั้งท าความเขา้ใจกบันกัเรียนเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนวา่มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร นกัเรียนจะตอ้งปฏิบติักิจกรรมอยา่งไร มีวิธีการประเมินผลดา้น
การอ่านเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนอยา่งไร 

4.   ทดสอบก่อนเรียนด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ เร่ือง ข้อมูลท้องถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี ก่อนทดลองใชแ้บบฝึก กลุ่มตวัอยา่ง 30 คน โดยใชแ้บบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
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เพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 30 ขอ้ ใชเ้วลาทดสอบ 1 ชัว่โมง จากนั้น
ผูว้จิยับนัทึกคะแนนเก็บไว ้

5. ด าเนินการทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะ ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง We Love Kanchanaburi โดย
ด าเนินการตามกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ ทั้งน้ีการใช้แบบฝึกจะ
น ามาใชป้ระกอบการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยผูว้ิจยัไดท้ดลองใชแ้บบฝึกมีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี  

2.1 ขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน (Pre-task) น าเขา้สู่บทเรียน โดยการใชส่ื้อ เช่น รูปภาพ 
หรือขอ้ความเช่ือมโยงเขา้สู่หัวขอ้ ให้ตวัอย่างของภาระงาน นกัเรียนฝึกท าภาระงานท่ีมีลกัษณะคลา้ย
ภาระงานจริง ครูใหเ้วลานกัเรียนในการวางแผนการปฏิบติัภาระงาน 

2.2 ขั้นปฏิบติัภาระงาน (During-task) นกัเรียนปฏิบติั 3 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
      2.2.1 Task  นกัเรียนปฏิบติัภาระงานเป็นคู่ ครูเป็นผูส้ังเกตการปฏิบติังาน 
      2.2.2 Planning นักเรียนวางแผนการน าเสนอหน้าชั้นเรียนว่าปฏิบติัภาระงาน

อยา่งไร และบอกส่ิงนกัเรียนเลือกใชใ้นภาระงานหรือคน้จากภาระงาน 
      2.2.3 Report นกัเรียนรายงานหนา้ชั้นเรียน แลกเปล่ียนภาระงาน ให้ผลสะทอ้น

งานซ่ึงกนัละกนั 
2.3 ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน (Post-task)   นกัเรียนบอกส่ิงท่ีคน้พบเพิ่มเติมจากการ

ปฏิบติัภาระงาน ครูอธิบายส่ิงคน้พบใหม่เพิ่มเติมแก่นกัเรียน และให้นกัเรียนปฏิบติัภาระงานซ ้ าอีกคร้ัง
เพื่อทบทวน  
 6. ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจให้คะแนน แลว้จึงน าคะแนนท่ีไดไ้ป
ค านวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก และเปรียบเทียบทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจก่อนและหลงัใช้
แบบฝึก 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เ ร่ือง ข้อมูลท้องถ่ินจังหวัด

กาญจนบุรี จ านวน 5 เล่ม ไดแ้ก่ เล่มท่ี 1 Getting to Know General Information เล่มท่ี 2 Getting to Know 
Great times เล่มท่ี 3 Getting to Know Famous People เล่มท่ี 4 Getting to Know Local Products และ เล่มท่ี 5 
Getting to Know Tourist Attractions 
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2. แผนการจดัการเรียนรู้ในหน่วยท่ี 4 We Love Kanchanaburi จ  านวน 5 แผน  รวมใชเ้วลา
สอนจ านวน 10  ชัว่โมง 

3.  แบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
4.  แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน 

 จากขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี สามารถสรุปขั้นตอนการวจิยั ดงัตารางท่ี 11 

 
ตารางท่ี 11  สรุปวธีิการด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 3  การวจิยั (Research) : การทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะ 
 การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
 

วตัถุประสงค์ 
การวจิยั 

วธีิการ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

เอกสาร 
เคร่ืองมือ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

เพื่อทดลองใชแ้ละ
หาประสิทธิภาพ
แบบฝึกทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ 

1. ทดสอบทกัษะการอ่านเพ่ือ
ความเขา้ใจก่อนใชแ้บบฝึก 
2. จดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ไว ้
3. ทดสอบทกัษะการอ่านเพ่ือ
ความเขา้ใจหลงัใชแ้บบฝึก 

นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 /1 
จ านวน   
30 คน  

1.แบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
จ านวน 5 เล่ม  
2.แผนการจดัการเรียนรู้ 
3.แบบทดสอบ ทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
4. แบบประเมินคุณลกัษณะฯ 

ค่า
ประสิทธิภาพ 
E1/E2  
ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
ขั้นตอนที ่4  พฒันา (Development)   การประเมินผลและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะ 

 
วตัถุประสงค์ 
เพื่อประเมินทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการ

อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน และความคิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึก 
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 กลุ่มเป้าหมาย   คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2/1  โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ภาคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา 2558  จ  านวน 30  คน  ท่ีไดม้าโดยการสุ่มหอ้งเรียนอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยการใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Sampling Unit) 

 
วธีิด าเนินการ 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการประเมินผลการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้

ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี มีขั้นตอนการประเมินดงัน้ี 
1. ประเมินทกัษะการอ่านก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

ดงัน้ี 
1.1 ประเมินทกัษะการอ่านก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจของนกัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
1.2 น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างโดย

ใชค้่าสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
1.3 เปรียบเทียบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน จากการทดสอบก่อน

การเรียนและหลงัการเรียน 
2. ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน ในการเรียนดว้ยแบบฝึก

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
3. สอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดย

ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 
โดยการวดัระดบั 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert)  คือ  มากท่ีสุด   มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  โดย
แบ่งเป็น 4 ดา้น  คือ ด้านการใช้แบบฝึก  ดา้นการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระ
งาน   ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี และด้านประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
จ านวน  ทั้งหมด 18  ขอ้  

  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  มีดงัน้ี         
1. แบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบ

วดัผลแบบปรนยั ใชใ้นการประเมินทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจจ านวน 30 ขอ้  
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2. แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน ในการเรียนดว้ยแบบ
ฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) โดยการวดัระดบั 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert)  คือ  มากท่ีสุด   มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  
โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น  คือ ด้านการใช้แบบฝึก  ดา้นการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้
ภาระงาน   ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี และด้านประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
จ านวน  ทั้งหมด 18  ขอ้   
 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ 
1.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และ

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 1.2 ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในขอบเขตของเน้ือหา เพื่อใหค้รอบคลุมเน้ือหาท่ีจะ
วดัผลการเรียนรู้ทางการเรียน 
 1.3 สร้างตารางวเิคราะห์ขอ้สอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดย
ใหค้รอบคลุมเน้ือหาทั้ง 5 เร่ือง เพื่อใชท้ดสอบก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิด
เลือกตอบ จ านวน 30 ขอ้ 30 คะแนน 
 1.4  สร้างขอ้สอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ตามตารางวเิคราะห์
ขอ้สอบ (Item Specifiction) จ  านวน 50 ขอ้ 
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ตารางท่ี 12   วเิคราะห์ขอ้สอบวดัทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ พฤติกรรมทีต้่องการวดั 

 

เน้ือหา 

คว
าม
เขา้

ใจ
ระ
ดบั

ตวั
อกั

ษร
 

คว
าม
เขา้

ใจ
ระ
ดบั

กา
รตี
คว

าม
 

รว
ม 

มฐ. ต 1.1  ม.2/1 ,ม.2/3,  
ม.2/4  
มฐ. ต 1.2  ม.2/4 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดักาญจนบุรี 5 5 10 
เทศกาล  งานประเพณี .ในทอ้งถ่ิน 5 5 10 
บุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน 5 5 10 
อาหารและผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน 5 5 10 
สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี 5 5 10 

 รวม 25 25 50 
   
  1.5  น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา และความถูกตอ้งทางภาษา แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข    

 1.6  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่ 
ผู ้เ ช่ียวชาญด้านนวัตกรรมการศึกษา  ด้านการเรียนการสอน  และด้านการวดัและประเมินผล   
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) ให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาลงความเห็น
และค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง( IOC : Index of Item  Objective  Congruence)  มีค่าเท่ากบั 
0.67-1.00 แสดงวา่มีความสอดคลอ้ง 
  1.7  น าแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีปรับปรุงแลว้ ไป
ทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทพมงคล
รังษี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแลว้น าคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์ เพื่อหาความยากง่าย (P)  และค่าอ านาจจ าแนก 
(r)  โดยเลือกขอ้สอบท่ีมีความยากง่าย (P) อยูร่ะหวา่ง 0.22-0.60 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าระหวา่ง 
0.2-0.60  ไวจ้  านวน 30 ขอ้ 
  1.8 น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR 
20 ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson)  และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป เกณฑก์ารหาความเช่ือมัน่ของขอ้สอบก าหนดไว ้0.80 ข้ึนไป ไดค้่าเท่ากบั 0.84 
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         1.9 น าแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีหาค่าความ
เช่ือมัน่และแก้ไขแลว้ไปทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
กบักลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนเทพมงคลรังษี  จงัหวดักาญจนบุรี  จ  านวน 30 
คน 
 สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจได ้ 
ดงัแผนภาพท่ี 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 10  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

 2. ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน 
 2.1 ศึกษาทฤษฎีหลกัการ แนวคิด เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสร้างแบบ
ประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวธีิการสร้างเคร่ืองมือวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 

งเ 
วเิคราะห์เน้ือหา มาตรฐาน ตวัช้ีวดั และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และสร้าง Test specification 

สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 

น าแบบทดสอบใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข  

น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินผลในตารางวเิคราะห์เพ่ือหาคา่ดชันีความ
สอดคลอ้ง IOC และ หาความยากง่าย (P)  และค่าอ านาจจ าแนก (r)   

ระหวา่งขอ้แบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

น าแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
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 2.2 สร้างแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน แบ่งเป็น 2 ตวัช้ีวดั 
ดงัน้ี   ตวัช้ีวดัท่ี 1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีการท างาน  แบ่งออกเป็น 3  พฤติกรรมบ่งช้ี 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ท างานดว้ยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตาม แบ่งออกเป็น 3  พฤติกรรม
บ่งช้ี ตามแนวทางการออกแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนและประเมินผล ส านกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2548 : 2) ดงัตารางท่ี 13 และ 14 
 
ตารางท่ี 13    แสดงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ในการท างาน  
                     ตวัช้ีวดัท่ี 1 : ตั้งใจและรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีการท างาน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยีย่ม (3) 
1.  เอาใจใส่ต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. ตั้งใจและรับผดิชอบใน
การท างานใหส้ าเร็จ 
3. ปรับปรุงและพฒันาการ
ท างานดว้ยตนเอง 

ไม่ตั้งใจ 
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
ใหส้ าเร็จ มีการ
ปรับปรุงการ
ท างานใหดี้ข้ึน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการปรับปรุง
และพฒันากรท างาน
ใหดี้ข้ึน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้
ส าเร็จมีการปรับปรุง
และพฒันาการ
ท างานใหดี้ข้ึนดว้ย
ตนเอง 

 
ตารางท่ี 14   แสดงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ในการท างาน  
                    ตวัช้ีวดัท่ี 1.2 ท างานดว้ยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยีย่ม (3) 
1. ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่
ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการท างาน 
2. พยายามแกปั้ญหาและ
อุปสรรคในการท างานให้
ส าเร็จ 
3. ช่ืนชมผลงานดว้ยความ
ภาคภูมิใจ 

ไม่ขยนั อดทน 
ในการท างาน 

ท างานดว้ย
ความขยนั
อดทนและ
พยายามใหง้าน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย และ
ช่ืนชมผลงาน
ดว้ยความ
ภาคภมิูใจ 

ท างานดว้ยความ
ขยนัอดทน และ
พยายามใหง้าน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ยอ่ทอ้
ต่อปัญหาในการ
ท างานและช่ืนชม
ผลงานดว้ยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานดว้ยความขยนั
อดทน และพยายามให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย
ภายในเวลาท่ีก าหนด ไม่
ยอ่ทอ้ต่อปัญหา
แกปั้ญหาอุปสรรคใ์น
การท างานและช่ืนชม
ผลงานดว้ยความ
ภาคภูมิใจ 
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   2.3  น าแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา และน าไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความ
ใหมี้ความสอดคลอ้ง 

3. ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ีต่อการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษา 
องักฤษเพ่ือความเข้าใจ 
  3.1 ศึกษาทฤษฎีหลักการ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะ  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ี
มีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

 3.2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี    
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียน เก่ียวกบัการใช้

แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจในดา้นต่างๆ  4  ดา้น คือ  ด้านการใช้แบบฝึก  
ดา้นการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน   ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี และด้านประโยชน์ท่ีไดรั้บ  จ านวนทั้งส้ิน 18  ขอ้  โดยเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert)  ดงัน้ี 

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน  1  คะแนน  
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย  ใหค้ะแนน  2  คะแนน 
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  ใหค้ะแนน  3  คะแนน 
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  ใหค้ะแนน  4  คะแนน 
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน  5  คะแนน 

ตอนท่ี 2  ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชแ้บบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีโดยใหน้กัเรียนตอบ
แบบสอบถาม หลงัส้ินสุดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบฝึกทกัษะ 
   3.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา และน าไปปรับปรุงแก้ไขขอ้ความให้มีความ
สอดคลอ้ง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ก่อนและหลงั
การใช้แบบฝึกทกัษะ มาหาค่าเฉล่ีย ( ̅)   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนโดยใช้สถิติทดสอบแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั ( t-test แบบ Dependent) เพื่อหาค่า
ความต่างก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  

2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ระดับคะแนนดังตารางท่ี 15  เสนอค่าเป็นค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  

 
ตารางท่ี  15 การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน  
 (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 141) 

ระดับ เกณฑ์การพจิารณา 
ดีเยีย่ม  ไดรั้บผลการประเมินระดบัดีเยีย่มทุกตวัช้ีวดั 
ดี  1. ไดรั้บผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม จ านวน 1 ตวัช้ีวดั หรือ 

2.ไดผ้ลการประเมินระดบัดีทุกตวัช้ีวดั 
ผา่น  1. ไดรั้บผลการประเมินระดบัดีข้ึนไป จ านวน 1 ตวัช้ีวดั 

และระดบัผา่น จ านวน 1 ตวัช้ีวดั หรือ 
2.ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่นทุกตวัช้ีวดั 

ไม่ผา่น ไดรั้บผลการประเมินระดบัไม่ผา่น จ านวน 1 ตวัช้ีวดั ข้ึนไป 
 

3. น าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชร้ะดบัคะแนน เสนอค่าเป็น  ค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากนั้นน าค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปท าการ
เปรียบเทียบกบัเกณฑเ์พื่อใชใ้นการแปลความหมายรายขอ้ โดยใชก้ารแปลความหมายค่าเฉล่ียดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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จากขั้นตอนท่ี 4     การประเมินและปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถสรุปวธีิการด าเนินการวจิยั ไดด้งัตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี 16  สรุปวธีิการด าเนินการตาม ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development) :  การประเมินและ
ปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อประเมิน 

ทกัษะดา้นการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อ 

ความเขา้ใจ 

ทดสอบก่อน

และหลงัการ

ใชแ้บบฝึก 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 2/1 จ านวน 30 คน  

แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ/  

ค่าเฉล่ีย ( ̅) / ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  และค่า t-test  แบบ  dependent 

2. เพื่อประเมินคุณลกัษณะ

ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน 

ประเมินดว้ย

แบบประเมิน

คุณลกัษณะฯ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 2/1 

จ านวน 30  คน 

แบบประเมินคุณลกัษณะฯ/ค่าร้อยละ / 

ค่าเฉล่ีย ( ̅) / ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ

นกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะ

การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือ

ความเขา้ใจ 

สอบถาม 

ความคิดเห็น 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 2/1 

จ านวน 30  คน  

แบบสอบถามความคิดเห็น/ค่าร้อยละ , 

การวเิคราะห์เน้ือหา / ค่าเฉล่ีย ( ̅) / 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบ

เน้นภาระงาน เร่ือง ข้อมูลท้องถ่ินจังหวดักาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการและขอ้มูล
พื้นฐาน ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใช้
และประเมินผลการใชแ้บบฝึกทกัษะ มีผลการวเิคราะห์แต่ละขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนที ่1 ผลการศึกษาความต้องการและข้อมูลพืน้ฐาน 

ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ  1. ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 3. ศึกษาความ
ตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 4. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานจากครูผูส้อนวิชา และ 5. ศึกษาข้อมูลท้องถ่ินจังหวดักาญจนบุรี 
ภาษาองักฤษ  ซ่ึงจะกล่าวถึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละขั้นตอนตามล าดบั  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

จากการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่ง
พฒันาใหผู้เ้รียนเรียนภาษาต่างประเทศอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา ผูเ้รียนจะ
มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหา
ความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและ
วฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
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ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางฯ และเกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์เพื่อใหอ้ยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 

ผลการศึกษาหลัก สูตรสถานศึกษาโรง เ รียนเทพมงคล รัง ษี   สาระการ เ รียน รู้
ภาษาต่างประเทศ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นปลูกฝังให้นกัเรียนเห็นถึง
ความส าคญัของภาษาองักฤษ พฒันาทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะ โดยเฉพาะการอ่านซ่ึง
เป็นบนัไดขั้นแรกของภาษา ให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหา
ความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและ
วฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก เพื่อให้นักเรียนเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทาง
ภาษาองักฤษท่ีพอเพียง สามารถน าความรู้ ทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็นไปพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน 
รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ การท่ี
ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ภาษาองักฤษอยา่งมีคุณภาพนั้น จะตอ้งมีความสมดุลระหวา่งสาระทางดา้น
ความรู้ ทกัษะทางภาษา ควบคู่ไปกบัคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คือ มีความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองราวของทอ้งถ่ินท่ีตนเองอาศยัอยู่ พร้อมทั้งน าความรู้เหล่านั้นไปถ่ายทอดแก่
บุคคลอ่ืนได้ มีทักษะทางภาษาท่ีจ าเป็น ได้แก่ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ความสามารถในการปฏิบติัภาระงานทางภาษา มีความสามารถท างานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบวินยั 
มีความรับผดิชอบ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน 
 ผลจากการศึกษาขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ การจดัการเรียนรู้โดยน าขอ้มูลทอ้งถ่ิน
มาบูรณาการในการเรียนการสอนภาษา มีความสอดคลอ้งหลกัการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตร โดยมี
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้หลากหลาย ตามความสนใจของผูเ้รียน ซ่ึงสามารเรียนรู้ไดต้ามสภาพจริง 
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน การวดัผลประเมินผล สามารถประเมินการพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจได ้เป็นการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั มีการวดัและประเมินผล
ทั้งก่อนและหลงัเรียน เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการเรียนรู้ต่อไป 
 
2. ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับแบบฝึกทกัษะ พบว่า แบบฝึก 
หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนประเภทเอกสารท่ีผูส้อนสร้างข้ึน ส าหรับให้นกัเรียนใชใ้นการฝึกฝน
ทกัษะดว้ยตนเอง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีผูส้อนตั้งไวแ้ละเกิดความช านาญ ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันา
แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ือง 
ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ข้ึน เพื่อใชเ้ป็นส่ือการเรียน
การสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียน มีบทบาทส าคัญในการฝึกฝนทักษะด้วยตนเอง  มีกิจกรรมท่ี
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หลากหลาย แบบฝึกทกัษะท่ีพฒันาข้ึนน้ี ประกอบดว้ย ช่ือแบบฝึก ค าน า ค  าช้ีแจงการใช้ สารบญั 
จุดประสงค์ มาตรฐาน ตวัช้ีวดั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  แบบทดสอบก่อนเรียน แผนการ
จดัการเรียนรู้ แบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบหลงัเรียน และ เฉลยแบบฝึกหัด ภายในเล่มแบบฝึกมีค า
ช้ีแจงท่ีกระชบัและชดัเจน เรียงล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก มีรูปแบบท่ีหลากหลาย  สีสันสดใส  
โดยผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี มาบูรณาการเป็นบทอ่าน เพื่อฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและช่วยให้นักเรียนมีความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตนเอง เพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้โดยมีขั้นตอนการพฒันา
แบบฝึกทกัษะ ดงัน้ี 1. ศึกษาวเิคราะห์ความตอ้งการลกัษณะของแบบฝึก  2. สร้างและออกแบบแบบ
ฝึกทกัษะ 3. น าแบบฝึกทกัษะท่ีพฒันาแลว้ไปทดลองใชแ้ละหาค่าประสิทธิภาพ 4. ประเมินและ
ปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกทกัษะ เพื่อเผยแพร่ต่อไป 
 
3. ผลการศึกษาความต้องการการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้
กจิกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ือง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวดักาญจนบุรี 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาความตอ้งการของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสอบถามความตอ้งการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ านวน 30 คน โดยการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  

การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสอบถาม 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกเพศ ผลการเรียน
รายวิชาภาษาองักฤษในภาคเรียนท่ีผ่านมา และความรู้ในเร่ืองราวทอ้งถ่ินของตนเป็นภาษาองักฤษ 
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ดงัตารางท่ี 17 
 
ตารางท่ี 17  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
10 
20 

 
33.3 
66.7 

รวม 30 100.00 
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ตารางท่ี 17  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
(ต่อ) 

สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

2. ผลการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษในภาคเรียนทีผ่่านมา 
    เกรด 4 
    เกรด 3-3.5 
    เกรด 2-2.5 
    เกรด 1-1.5 
    เกรด  0 ร มส 

 
11 
3 
2 
7 
7 

 
36.7 
10 

6.67 
23.3 
23.3 

รวม 30 100.00 

3. ความรู้ในเร่ืองราวท้องถิ่นของตนเป็นภาษาองักฤษ 
    เคยเรียนรู้ 
  ไม่เคยเรียนรู้ 

 
7 

23 

 
23.3 
76.7 

รวม 30 100.00 
 
 จากตารางท่ี 17  พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
66.7  และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.3 ดา้นผลการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษในภาคเรียนท่ีผา่นมา 
ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม มีผลการเรียน เกรด 4 คิดเป็นร้อยละ 36.7  รองลงมาเกรด 1-1.5 คิด
เป็นร้อยละ 23.3 เกรด 0 ร มส คิดเป็นร้อยละ 23.3  เกรด 3-3.5 คิดเป็นร้อยละ 10 และเกรด 2-2.5 คิด
เป็นร้อยละ 6.67 ด้านความรู้ในเร่ืองราวท้องถ่ินของตนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่ผูต้อบ
แบบสอบถาม ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 เคยเรียนรู้มาก่อนบ้าง   
จ  านวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 
 ตอนท่ี 2 ความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบัแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน  เร่ือง ขอ้มูลท้องถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี โดยใช้
ค่าสถิติร้อยละ ดงัตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี 18   จ  านวนและร้อยละของความตอ้งการเก่ียวกบัลกัษณะของแบบฝึกทกัษะการอ่าน 
                    ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน  เร่ือง  
                    ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 

ความต้องการ จ านวน ร้อยละ 

1. นักเรียนต้องการเรียนเร่ืองการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่นด้วยวธีิการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาจากแบบฝึกหรือเอกสาร  
             ใหค้รูเป็นผูส้อนในห้องเรียนและมีกิจกรรมนอกห้องเรียนบา้ง  
 ใหค้รูเป็นผูส้อนในหอ้งเรียนเท่านั้น 

ใหค้รูเป็นผูส้อนนอกห้องเรียนเท่านั้น 
ใหมี้ผูรู้้ในทอ้งถ่ินมาถ่ายทอดความรู้ใหฟั้ง  

 
 

30 
27 
23 
23 
20 

 
 

100 
90 

76.7 
76.7 
66.7 

2. นักเรียนคิดว่าในจังหวดักาญจนบุรี มีเร่ืองราวใดบ้างทีนั่กเรียนสนใจ
และต้องการเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ลกัษณะทัว่ไปของจงัหวดั   
              แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
 อาหารพื้นเมือง/ผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน   
             บุคคลส าคญั  
 เทศกาล ประเพณีและวฒันธรรม   
             ทรัพยากรธรรมชาติ 
             ประชากรและอาชีพ 

 
 

30 
28 
27 
27 
26 
23 
22 

 
 

100 
93.3 
90 
90 

86.7 
76.7 
73.7 

3. นักเรียนต้องการให้แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น มีลกัษณะอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

พิมพต์วัโต ชดัเจนอ่านง่าย     
ใชภ้าษาท่ีง่ายแก่การเขา้ใจ 

 มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
             สีสันสวยงาม 
             มีการเรียงเน้ือหาจากง่ายไปยาก 
             มีภาพประกอบสวยงามตรงกบัเน้ือเร่ือง   
             มีเน้ือหาท่ีใหค้วามสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
             มีเน้ือหาท่ีไม่ยาวจนเกินไป 

 
 

30 
28 
26 
25 
25 
23 
23 
23 

 
 

100 
93.3 
86.7 
83.3 
83.3 
76.7 
76.7 
76.7 
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ตารางท่ี 18 จ  านวนและร้อยละของความตอ้งการเก่ียวกบัลกัษณะของแบบฝึกทกัษะการอ่าน 
                  ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน  เร่ือง  
                  ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี (ต่อ) 

ความต้องการ จ านวน ร้อยละ 

3. นักเรียนต้องการให้แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น มีลกัษณะอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รูปเล่มมีขนาดเหมาะสมสะดวกในการใช ้ 

 
 

20 

 
 

66.7 

4. นักเรียนต้องการให้มีการวัดผลประเมินผลการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดย
ใช้แบบประเมินแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ทดสอบ    
ครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน 
ประเมินผลจากช้ินงาน 

 สังเกตพฤติกรรมการท างาน 
             ครูเป็นผูป้ระเมิน 
             นกัเรียนเป็นผูป้ระเมินดว้ยตนเอง 

 
 

29 
28 
28 
28 
23 
22 

 
 

96.7 
93.3 
93.3 
93.3 
76.7 
73.7 

 
จากตารางท่ี 18 พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความคิดเห็น ดา้นการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ให้นกัเรียนไดศึ้กษาจากแบบฝึกหรือเอกสาร คิดเป็นร้อย
ละ 100 ใหค้รูเป็นผูส้อนในหอ้งเรียนและมีกิจกรรมนอกหอ้งเรียนบา้ง คิดเป็นร้อยละ 90  ให้ครูเป็น
ผูส้อนในหอ้งเรียนเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 76.7 ใหค้รูเป็นผูส้อนนอกห้องเรียนเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 
76.7 ใหมี้ผูรู้้ในทอ้งถ่ินมาถ่ายทอดความรู้ใหฟั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.7 ตามล าดบั 

ดา้นขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ลกัษณะทัว่ไปของ
จงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 100  แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั คิดเป็น 93.3 อาหารพื้นเมือง/ผลิตภณัฑ์ใน
ทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 90 บุคคลส าคญั คิดเป็นร้อยละ 90 เทศกาล ประเพณีและวฒันธรรม คิดเป็น
ร้อยละ 86.7  ทรัพยากรธรรมชาติ   คิดเป็นร้อยละ 76.7 ประชากรและอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 73.7 
 ดา้นรูปแบบของแบบฝึก  เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี พิมพต์วัโต ชดัเจนอ่านง่าย คิด
เป็นร้อยละ 100 ใชภ้าษาท่ีง่ายแก่การเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 93.3  มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย คิดเป็น
ร้อยละ 86.7  สีสันสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 83.3 มีการเรียงเน้ือหาจากง่ายไปยาก คิดเป็นร้อยละ 83.3
มีภาพประกอบสวยงามตรงกบัเน้ือเร่ือง คิดเป็นร้อยละ 76.7  มีเน้ือหาท่ีให้ความสนุกสนานและ
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เพลิดเพลิน คิดเป็นร้อยละ76.7  มีเน้ือหาท่ีไม่ยาวจนเกินไป คิดเป็นร้อยละ76.7 รูปเล่มมีขนาด
เหมาะสมสะดวกในการใช ้ คิดเป็นร้อยละ 66.7 
 ดา้นการวดัและประเมินผล เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ทดสอบ คิดเป็นร้อยละ  
96.7 ครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน คิดเป็นร้อยละ  93.3 ประเมินผลจากช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ  
93.3 สังเกตพฤติกรรมการท างาน คิดเป็นร้อยละ 93.3 ครูเป็นผูป้ระเมิน คิดเป็นร้อยละ 76.7 
นกัเรียน เป็นผูป้ระเมินดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 73.7 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 จากการศึกษาความเห็นเพิ่มเติมของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนตอ้งการให้จดัการเรียนรู้ โดยมี
การคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตและรวบรวมขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีไวเ้ป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ผูท่ี้สนใจ 
 ผลจากตารางท่ี 18 ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัลกัษณะของแบบฝึกทกัษะท่ี
นกัเรียนตอ้งการมาพฒันาเป็นแบบฝึกทกัษะ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. คดัเลือกหวัขอ้ท่ีนกัเรียนใหค้วามสนใจ  จ  านวนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 2. น าหัวขอ้เร่ืองท่ีไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 80 มาพิจารณาถึงความส าคญั เป็นเร่ืองราวท่ีควร
เรียนรู้หรือไม่ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ สัตว ์ อญัมณี แมน้กัเรียนจะให้ความส าคญัน้อย แต่
ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า นักเรียนควรมีความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติไปด้วย จึงได้สอดแทรก
เน้ือหาเขา้ไปในแบบฝึกดว้ย 

 
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกีย่วกบัแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้
กจิกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน  เร่ือง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวดักาญจนบุรี  

การศึกษาความคิดเห็นในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร
วิชาการ จ านวน 1 คน และครูผูส้อนภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ านวน 6 คน รวมทั้งส้ิน 7 คน   
 
 การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์  ไดแ้ก่ รองผูอ้  านวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุวฒิุการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทาง
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วชิาการ และประสบการณ์ในการสอน น าขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ดงัตาราง
ท่ี 19  
ตารางท่ี 19  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์   

สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
1 
6 

 
14.3 
85.7 

รวม 7 100.00 

2.อายุ 
  นอ้ยกวา่ 30 ปี 
  31-40 ปี 
  41-50 ปี 
  มากกวา่ 50 ปี 

 
0 
0 
1 
6 

 
0 
0 

14.3 
85.7 

รวม 7 100.00 

3. ต าแหน่งทางวชิาการ 
   รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 
   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ครูผูส้อนภาษาองักฤษ 

 
1 
1 
5 

 
14.3 
14.3 
71.4 

รวม 7 100.00 

4.ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 

 
0 
5 
2 
0 

 
0 

71.4 
28.6 
0 

รวม 7 100.00 
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ตารางท่ี 19  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ต่อ)   
 

สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกีย่วกบัการศึกษา 
  นอ้ยกวา่ 5 ปี 
  5-10 ปี 
  11-20 ปี  
  มากกวา่ 20 ปี 

 
0 
0 
0 
7 

 
0 
0 
0 
100 

รวม 7 100.00 
 
 จากตารางท่ี 19 ผูท่ี้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 
และเพศชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ด้านอายุ  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีอายุมากกว่า 50 ปี มากท่ีสุด 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ดา้น
ต าแหน่งในการท างาน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นครูผูส้อนภาษาองักฤษ มากท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.4 รองลงมาคือ รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 
และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 และระดบั
ปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6  ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การศึกษา ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมด มีประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี จ  านวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาแบบฝึกทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ิน
จงัหวดักาญจนบุรี จากการสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูผูส้อนภาษาองักฤษ จ านวนทั้งส้ิน 7 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้
การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น าเสนอแบบพรรณนาความ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.  เน้ือเร่ืองเกีย่วกบัจังหวดักาญจนบุรีทีม่ีประโยชน์และเหมาะสมทีจ่ะเป็นหัวข้อเกี่ยวกบั
ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี เพ่ือน ามาพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ  
 ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นสรุปได้ว่า  ควรใช้ขอ้มูลในเร่ืองขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดั 
เน่ืองจากใกลต้วันกัเรียนท่ีสุด บุคคลส าคญัของจงัหวดั แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั อาหารและของดี
ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นท่ีเชิดหนา้ชูตาของชาวจงัหวดักาญจนบุรี เช่น เห็ดโคน ผกัหวาน ทองมว้น ฯลฯ 
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เร่ืองเทศกาล และงานประเพณีส าคญัในจงัหวดั การแสดง เพลงทอ้งถ่ิน หรือนิทานทอ้งถ่ิน และ
ประวติัศาสตร์กาญจนบุรี ดงัผลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
 
  “ การเรียนรู้เร่ืองอะไรท่ีใกล ้จะเขา้ใจง่ายข้ึนและเร็วข้ึน หรือเรียนในส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจ
เป็นพิเศษ เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว ขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางมายงักาญจนบุรี เทศกาลส าคญัๆ อาหาร
ข้ึนช่ือ ”  
       ครูผูส้อนภาษาองักฤษ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 
 “ การศึกษาประวติัของบุคคลส าคญัของจงัหวดั ไดแ้ก่ สมเด็จพระสังฆราชฯ ซ่ึงทรงเป็น
องค์อุปถมัภโ์รงเรียน อีกทั้งทรงมีพระมาตุภูมิอยูท่ี่จงัหวดักาญจนบุรี และยงัมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบัพระองค ์(หอพระประวติั)ใกลโ้รงเรียนใหไ้ดศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติมอีกดว้ย ”  
                 รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
  
 “ ควรเรียนรู้เร่ือง สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยี่ยม
เยียนมากมาย และรอบๆชุมชนโรงเรียนก็มีสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น  สะพานขา้มแม่น ้ าแคว 
สุสานทหารสัมพนัธมิตร เร่ืองอาหารและของดีในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเชิดหนา้ชูตาของชาวจงัหวดั
กาญจนบุรี เช่น เห็ดโคน ผกัหวาน ทองมว้น อาหารป่า ผา้ขาวมา้ร้อยสี ฯลฯ อีกทั้งยงัมีเทศกาล และ
งานประเพณีส าคญัในจงัหวดั เช่น สัปดาห์สะพานขา้มแม่น ้าแคว และประเพณีแข่งเรือยาว ” 
         ครูผูส้อนภาษาองักฤษ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 
 2. รูปแบบหรือลกัษณะของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้
กจิกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ือง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวดักาญจนบุรี ทีเ่หมาะสมกับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
 ผูใ้หส้ัมภาษณ์มีความคิดเห็นสรุปไดว้า่  แบบฝึกทกัษะควรมีรูปแบบหรือลกัษณะ ดงัน้ี ควร
มีเน้ือหาน่าสนใจ ง่ายต่อการเรียนรู้ ความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน ใช้ภาษาเขา้ใจง่าย มีรูปภาพ
ประกอบ สีสันสวยงาม รูปเล่มกะทดัรัด ตวัอกัษรโตชดัเจน  ดงัผลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
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  “ การเรียนจากแบบฝึก เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสนใจในการเรียนมากข้ึน และ
สนุกสนานกบัการเรียนมากกวา่เรียนในต าราอยา่งเดียว เน่ืองจากเป็นเพราะมีรูปภาพประกอบ สีสัน
สวยงาม ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย”  
       ครูผูส้อนภาษาองักฤษ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 
 “แบบฝึกควรมีเน้ือหาท่ีอยูใ่นความสนใจของนกัเรียน และเร่ืองท่ีอ่านตอ้งไม่ยากเกินไป จน
นกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน รูปเล่มกะทดัรัดเหมาะแก่การพกพาไปเรียนไดทุ้กท่ี” 
       ครูผูส้อนภาษาองักฤษ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 
 “ แบบฝึกท่ีเหมาะแก่การเรียนรู้ ควรมีตวัอกัษรท่ีใหญ่พอเหมาะแก่สายตาของนกัเรียน และ
ตวัอกัษรใชเ้ป็นแบบท่ีชดัเจน อ่านง่าย ใชภ้าษาง่ายสมกบัวยัของนกัเรียน”  
                 รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 
 3. รูปแบบกจิกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน และส่ือการสอนทีจ่ะท าให้ผู้เรียนสนใจ  สนุก 
เกิดการ เรียนรู้ตามมาตรฐาน  ตัวช้ีวัด  และวัตถุประสงค์และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ความมุ่งมั่นในการท างาน 
 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นควรวา่ ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีสร้างความสนใจ
เพื่อนกัเรียนได้ฝึกทกัษะตามจุดประสงค์ เช่น กิจกรรมท่ีถ่ายโอนจากทกัษะการอ่านไปสู่การพูด 
การเขียน ไดแ้ก่ การตีความหมายของค าศพัท ์การเขียนแผนผงัโยงความสัมพนัธ์ของเน้ือเร่ือง การ
เติมข้อความ การเขียนแผนการ การเขียนข้อความสั้ นๆ การเขียนบรรยายสั้ นๆ ตอบถูกผิด 
เรียงล าดบัเหตุการณ์ จบัคู่ เป็นตน้ ดงัผลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
 
  “ เม่ือนกัเรียนอ่านแลว้จะเกิดความเขา้ใจในเน้ือหานั้น ตอ้งสามารถสะทอ้นผลลพัธ์ของ
ความเขา้ใจออกมาได ้เช่น การเขียนแผนผงัความคิด การเขียนวธีิการประกอบอาหาร เป็นตน้”  
            หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
  
  “ในช่วงชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้น้ี หากนกัเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ เพื่อส่ือ
ความเขา้ใจจากการอ่านได้ หรือสามารถจบัคู่ เรียงล าดบัได้ ก็ถือว่าประสบผลส าเร็จในการอ่าน
แลว้” 
       ครูผูส้อนภาษาองักฤษ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
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 “ รูปแบบของกิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน ท่ีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จะ
สามารถท าได ้เช่น การเติมค า การจบัคู่ การเขียนน าเสนอขอ้มูลแบบสั้น เป็นตน้” 
       ครูผูส้อนภาษาองักฤษ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 
 4. ขั้นตอนการวดัและประเมินผลด้านการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจและคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน 
 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นควรว่า ควรมีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย เช่น 
แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมการท างาน การประเมินจากช้ินงาน/ภาระงาน  โดยใชเ้กณฑ์การ
ประเมินแบบรูบริค (Rubric) ประเมินโดยครูผูส้อน และนกัเรียน เกณฑป์ระเมินครอบคลุมทั้งทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงัผลการ
สัมภาษณ์ ดงัน้ี 
 “ การประเมินผลการท างานและความรู้ของนกัเรียน จะประเมินดว้ยวิธีการเดียวไม่ได ้ตอ้ง
ใช้หลายวิธีและเหมาะสมกบัส่ิงท่ีจะประเมิน อีกทั้งในการศึกษาตามหลกัสูตรในปัจจุบนัไม่ได้
ประเมินแค่ความรู้ เพียงอยา่งเดียวแต่ตอ้งมีการประเมินสมรรถนะ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ
อ่ืนๆอีกดว้ย”  
       รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 
   “ ครูจะใช้แบบทดสอบวดัความรู้ ส่วนการท าช้ินงาน จะใช้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบ
รูบริค (Rubric) ในการจดัการเรียนการสอนของครูเอง ” 
       ครูผูส้อนภาษาองักฤษ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 
 “ ครูใชก้ารประเมิน 2 ระยะ คือ ระหวา่งการปฏิบติัภาระงาน โดยการสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานและแบบวดัคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ และหลังการปฏิบติัภาระงาน โดยการประเมิน
ช้ินงานและแบบทดสอบ ” 
       ครูผูส้อนภาษาองักฤษ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
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 5. ข้อเสนอแนะเพิม่เติมเกีย่วกบัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ โดย
ใช้กจิกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน 
 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นควรวา่ ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะทั้ง 4 ดา้น การ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อให้นกัเรียนสนใจการอ่าน 
โดยกิจกรรมตอ้งมีการถ่ายโอนทกัษะทั้ง 4 อย่างสมดุลเพื่อให้การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษมี
ประสิทธิภาพ หรือใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น  Facebook รวบรวมขอ้มูลเร่ืองราวขอ้มูลทอ้งถ่ิน
จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อให้นกัเรียนไดใ้ชเ้ป็นแหล่งศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงจะท าให้นกัเรียน
กระตือรือร้นในการหาความรู้ ดงันั้น การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี จึงเป็นวิธีการท่ีท า
ใหเ้กิดการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
  “ เด็กรุ่นใหม่มีความสามารถในการใช้อินเทอร์เนตมากข้ึน จึงสมควรให้นกัเรียนใช้ส่ือ
เหล่าน้ี ในการเรียนมากข้ึน นอกเหนือจากแค่ความบันเทิง อีกทั้ งยงัเป็นประโยชน์ต่อบุคคล
สาธารณะท่ีสนใจขอ้มูลทอ้งถ่ินดงักล่าว ”  
             หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
  
 “ การเรียนโดยการใหค้รูเป็นผูถ่้ายทอดเพียงหรือแนะน า เด็กจะไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์
ดว้ยตนเอง ควรให้โอกาสนกัเรียนไดฝึ้กคิดก่อนบา้ง สืบคน้เองก่อนบา้ง เช่น การสอนแบบเนน้
ภาระงาน น้ีก็น่าสนใจมาก เด็กจะเกิดความกระตือรือร้น” 
      ครูผูส้อนภาษาองักฤษ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 
3. ผลของการศึกษาข้อมูลท้องถิ่นจังหวดักาญจนบุรี 

 จากการสอบถามความตอ้งการของนกัเรียนและครู ผูบ้ริหาร พบว่า นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความคิดเห็น ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนตอ้งการศึกษาจากแบบฝึก
หรือเอกสาร ให้ครูเป็นผูส้อนในห้องเรียนและมีกิจกรรมนอกห้องเรียนบา้ง ให้ครูเป็นผูส้อนใน
ห้องเรียนเท่านั้น ดา้นขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี นกัเรียนตอ้งการเรียนรู้เร่ือง ลกัษณะทัว่ไป
ของจงัหวดั แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั อาหารพื้นเมือง/ผลิตภณัฑ์ในทอ้งถ่ิน บุคคลส าคญั เทศกาล 
ประเพณีและวฒันธรรม ดา้นรูปแบบของแบบฝึก  พิมพต์วัโต ชดัเจนอ่านง่าย ใชภ้าษาท่ีง่ายแก่การ
เขา้ใจ และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ด้านการวดัและประเมินผล มีการทดสอบ ครูและนกัเรียน
ร่วมกนัประเมิน ประเมินผลจากช้ินงาน สังเกตพฤติกรรมการท างาน ครูเป็นผูป้ระเมิน และนกัเรียน
เป็นผูป้ระเมินดว้ยตนเอง ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
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พบวา่ นกัเรียนตอ้งการใหจ้ดัการเรียนรู้ โดยมีการคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตและรวบรวมขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีไวเ้ป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผูท่ี้สนใจ 
   จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันา
แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง
ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี จากการสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูผูส้อนภาษาองักฤษ จ านวนทั้งส้ิน 7 คน พบว่า ควรใช้
ขอ้มูลในเร่ืองขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดั บุคคลส าคญัของจงัหวดั แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั อาหาร
และของดีในทอ้งถ่ิน เทศกาล และงานประเพณีส าคญัในจงัหวดั แบบฝึกทกัษะควรมีรูปแบบหรือ
ลกัษณะ ดงัน้ี รูปแบบของแบบฝึกควรมีเน้ือหาน่าสนใจ ง่ายต่อการเรียนรู้ ความยากง่ายเหมาะสม
กบัผูเ้รียน ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย มีรูปภาพประกอบ สีสันสวยงาม รูปเล่มกะทดัรัด ตวัอกัษรโตชดัเจน 
ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีสร้างความสนใจเพื่อนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะตามจุดประสงค ์ 
ควรมีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย เช่น แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมการท างาน การ
ประเมินจากช้ินงาน/ภาระงาน ประเมินโดยครูผูส้อน และนกัเรียน ควรมีการประเมินคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ดว้ย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
และเห็นว่าควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน โดยการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อให้นกัเรียนสนใจการอ่าน หรือใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
เช่น  Facebook เพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้ป็นแหล่งศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้  
   จากการศึกษาสาระการเรียนรู้ของจังหวดักาญจนบุรี จากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจยั และการสอบถามความตอ้งการของนกัเรียน ครูและผูบ้ริหาร พบวา่สาระการเรียนรู้ระดบั
ทอ้งถ่ิน มีขอบเขตของเน้ือหาสาระส าคญัต่างๆ ในจงัหวดักาญจนบุรีท่ีก าหนดข้ึนเพื่อเป็นกรอบให้
สถานศึกษาน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ สภาพภูมิศาสตร์ของจงัหวดักาญจนบุรี อาณาเขต
ติดต่อ แหล่งน ้ า โครงสร้างการปกครอง ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และการละเล่นพื้นบา้น งาน
ประเพณีต่างๆ การละเล่นแบบไทยในเทศกาลต่างๆ โบราณสถาน โบราณวตัถุและสถานท่ีส าคญั
ต่างๆ บุคคลส าคญั  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาหารการกินพื้นเมือง ค าขวญัของจงัหวดัและอ าเภอต่างๆ 
ของจงัหวดักาญจนบุรี และสัญลักษณ์ประจ าจงัหวดักาญจนบุรี  สอดคล้องกบัการศึกษา การ
สอบถามและการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
 
 “จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเม่ือผูเ้รียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอ้ 5 วา่ ผูเ้รียนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท า
ประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข อีกทั้งยงักล่าวใน
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เร่ืองการจดัการเรียนรู้ ว่าผูส้อนตอ้งจดัจดัเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกบักิจกรรม น าภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน  ด้านบทบาท
ผูเ้รียน ตอ้งเสาะแสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ความรู้ ลงมือปฏิบติัจริง 
สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองและน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ”  
               หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
 
   “เร่ืองของทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อความเป็นชาติของทุกประเทศ เพราะ
การท่ีจะรวมตวัเป็นประเทศไดน้ั้นตอ้งอาศยัพลงัของความรัก ความหวงแหนในเร่ืองภาษา ความคิด 
ศิลปะ ประเพณี วฒันธรรม การเมือง การปกครอง ความเช่ือ และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวและเช่ือมโยงกบั
จิตส านึกในความรักและความหวงแหนแผน่ดินถ่ินเกิดของตนทั้งส้ิน”  
       รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 

 
ตอนที ่2 ผลการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ 

 
 จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู ้วิจ ัยได้น าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
เน้นภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมี
ขั้นตอน ดงัน้ี 1. การสร้างแบบฝึกทกัษะฉบบัร่าง 2. การประเมินและตรวจสอบแบบฝึกฉบบัร่าง
โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 3. การปรับปรุงแกไ้ข และ 4. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทกัษะ 
  
1. การสร้างแบบฝึกทกัษะ (ฉบับร่าง) 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการและขอ้มูลพื้นฐาน รวมทั้ง
ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ น ามาพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองข้อมูลท้องถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี มี
องคป์ระกอบดงัน้ี 1. แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จ านวน 5 เล่ม แต่ละเล่ม
ประกอบด้วย ค าน า ค  าช้ีแจงการใช้ วตัถุประสงค์ สารบญั แบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมการ
เรียนรู้ และแบบทดสอบหลงัเรียน 2. แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย บทบาทของครูผูส้อน 
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มาตรฐานและตวัช้ีวดั สาระส าคญั สาระการเรียนรู้ ภาระงาน/ช้ินงาน การวดัและการประเมินผล 
เกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ รายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบ มีดงัน้ี 
 1. แบบฝึกทักษะทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
เน้นภาระงาน เร่ืองข้อมูลท้องถิ่นจังหวดักาญจนบุรี 
 1.1 ค าน า แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบ
เน้นภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี จดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนการ
สอน ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเสนอเร่ืองราวท่ีส าคญัและน่าสนใจเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินของ
จงัหวดักาญจนบุรี ทั้งดา้นขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดั อาหารการกิน ของดีในทอ้งถ่ิน บุคคลส าคญั 
เทศกาลและประเพณีส าคญั เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหน
ทอ้งถ่ิน ร่วมทั้งช่วยกนัธ ารงไวใ้ห้ชนรุ่นหลงัไดศึ้กษา โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้น
ใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยการลงมือหาค าตอบ จดัรวบรวมขอ้มูลออกมาในรูปแบบภาระงาน
ต่างๆ ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคลอ้งทั้ง 4 ทกัษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน เนน้ทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินและเว็บไซต์ อีกทั้ง
ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน ประกอบดว้ยแบบฝึกจ านวน  5 
เล่ม คือ 1. Getting to know general information 2. Getting to know great times 3. Getting to know 
famous people 4. Getting to know local products 5. Getting to know tourist attractions   
 1.2 วตัถุประสงค ์
  1.2.1 Students are able to read and summarize the detail from the passage by 
making a mind mapping. 
  1.2.2 Students are able to read for details and write a postcard to invite a friend 
to join the great time. 
  1.2.3 Students are able to read for details and write  timeline of famous people in 
Kanchanaburi. 
  1.2.4 Students are able to read for details and give a food instruction. 
  1.2.5 Students are able to read for details and write your own one-day itinerary 
of attractions. 
 1.3 ค าช้ีแจง ในการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรม
การอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี เป็นการให้รายละเอียดภายในเล่ม
วา่ ประกอบดว้ยกิจกรรมอะไรบา้ง ลกัษณะของกิจกรรม และบทบาทของนกัเรียน ดงัน้ี 
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  1.3.1 นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
  1.3.2 นกัเรียนศึกษาค าช้ีแจงใหเ้ขา้ใจก่อนลงมือท าแบบฝึกทกัษะ 
  1.3.3 นกัเรียนจบัคู่คละความสามารถและคละเพศ 
  1.3.4 นกัเรียนเร่ิมท ากิจกรรมเรียงไปตามล าดบั ภายในคาบเรียน ตามค าสั่งท่ีใหไ้ว้
ครบถว้นทุกกิจกรรม 
  1.3.5 นกัเรียนสามารถสืบคน้เพิ่มเติมไดจ้ากส่ืออ่ืนๆ 
  1.3.6 เม่ือศึกษาจบทุกกิจกรรมใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยเล่ม 
 1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ ทดสอบทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
 1.5 เอกสารความรู้ แบ่งออกเป็นความรู้ เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 5 เร่ือง ดงัน้ี 
  1.5.1 ขอ้มูลพื้นฐานจงัหวดักาญจนบุรี 
  1.5.2 เทศกาล ประเพณี และวฒันธรรมของชาวจงัหวดักาญจนบุรี 
  1.5.3 ประวติับุคคลส าคญัของจงัหวดักาญจนบุรี 
  1.5.4 อาหารและของดีในทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
  1.5.5 แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของจงัหวดักาญจนบุรี 
 1.6 ใบความรู้ก่อนปฏิบติัภาระงาน เก่ียวกบัวธีิการเขียน Mind Mapping  วธีิการเขียน
โปสการ์ดชกัชวนเพื่อนมาร่วมเทศกาล ประเพณี และวฒันธรรมของชาวจงัหวดักาญจนบุรี วธีิการ
เขียนเรียงล าดบัเหตุการณ์ชีวิตของบุคคล วธีิการเขียนเมนูอาหารจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน และการ
ออกแบบแผนการเดินทางท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 1 วนั 
 1.7 แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้
ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี มีจ านวน 5 เล่ม ดงัน้ี 
  1.7.1 แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เร่ืองขอ้มูลท้องถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี เล่มท่ี 1 Getting to know general 
information มีกิจกรรมย่อย คือ 1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 2. ศึกษาภาระงานและฝึกปฏิบติั
ตวัอยา่งภาระงาน  3.  ปฏิบติัภาระงาน 4. ตรวจสอบค าตอบ และน าเสนอผลงาน 5. ท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

1.7.2 แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี เล่มท่ี 2 Getting to know great times มี
กิจกรรมยอ่ย คือ 1.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 2. ศึกษาภาระงานและฝึกปฏิบติัตวัอยา่งภาระงาน   
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3. ปฏิบติัภาระงาน 4. ตรวจสอบค าตอบ และน าเสนอผลงาน 5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
1.7.3 แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่าน

แบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี เล่มท่ี 3 Getting to know famous people มี
กิจกรรมยอ่ย คือ 1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 2. ศึกษาภาระงานและฝึกปฏิบติัตวัอยา่งภาระงาน   
3.  ปฏิบติัภาระงาน 4. ตรวจสอบค าตอบ และน าเสนอผลงาน 5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

1.7.4 แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี เล่มท่ี 4 Getting to know local products มี
กิจกรรมยอ่ย คือ 1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 2. ศึกษาภาระงานและฝึกปฏิบติัตวัอยา่งภาระงาน   
3.  ปฏิบติัภาระงาน 4. ตรวจสอบค าตอบ และน าเสนอผลงาน 5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

1.7.5 แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี เล่มท่ี 5 Getting to know tourist attractions  
มีกิจกรรมยอ่ย คือ 1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 2. ศึกษาภาระงานและฝึกปฏิบติัตวัอยา่งภาระงาน  
3.  ปฏิบติัภาระงาน 4. ตรวจสอบค าตอบ และน าเสนอผลงาน 5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 1.8 แบบทดสอบหลงัเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั วดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 30 ขอ้ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 5 แผน ประกอบกบั
แบบฝึกทกัษะ 5 เล่ม ไดแ้ก่ 
 2.1 การเขียน Mind Mapping (Getting to know general information) มีจ านวน 2 แผน ใช้
เวลา 2 ชัว่โมง 
 2.2 การเขียนโปสการ์ดเช้ือเชิญเพื่อนมาร่วมเทศกาล งานประเพณีและวฒันธรรมของ
จงัหวดักาญจนบุรี (Getting to know great times) มีจ านวน 2 แผน ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 

2.3 การเขียนเส้นล าดบัเหตุการณ์ชีวติของบุคคลส าคญัของจงัหวดักาญจนบุรี (Getting to 
know famous people) มีจ านวน 2 แผน ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 

2.4 การเขียนวธีิการท าอาหารจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ินกาญจนบุรี (Getting to know local 
products ) มีจ านวน 2 แผน ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 

2.5 การเขียนแผนการท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีใน 1 วนั (Getting to know tourist 
attractions ) มีจ านวน 2 แผน ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 

จากขอ้มูลขา้งตน้ สรุปเป็นตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20 รายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ 

ช่ือแผนการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั สาระส าคญั ภาระงาน สาระท้องถิน่ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

1. Getting to  
know general 
information 
-Writing mind 
mapping about 
Kanchanaburi 
Information 

ต 1.1  ม.2/4 เลือก
หวัขอ้เร่ือง  ใจความ
ส าคญั บอก
รายละเอียดสนบัสนุน 
(Supporting details) 
และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ฟังและอ่าน  
พร้อมทั้งให้เหตุผลผล
และยกตวัอยา่งง่ายๆ 
ประกอบ 
 
ต 1.2  ม.2/4 พดูและ
เขียนเพ่ือขอและให้
ขอ้มูลบรรยายและ
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรือ
อ่านอยา่งเหมาะสม 
 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวดั
กาญจนบุรี คือขอ้มูลพ้ืนฐานท่ี
คนในทอ้งถ่ินพึงรู้ เช่น สถาน
ท่ีตั้ง อาณาเขตติดต่อ เป็นตน้ 
นกัเรียนสามารถเขียนน าเสนอ
เป็นแผนท่ีความคิด เพื่อ
เผยแพร่ผา่นส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงได ้

Making 
mind 
mapping 

- สถานท่ีตั้ง 
- ขนาดและ
อาณาเขต 
- การแบ่งเขต
การปกครอง 
- แหล่งน ้าส าคญั 
- การคมนาคม 
-สญัลกัษณ์และ
ค าขวญัจงัหวดั 

2 

2. Getting to 
know  
great times 
-  Writing a 
postcard to nvite 
your friends 

เทศกาลหรืองานประเพณีใน
ทอ้งถ่ิน คือ กิจกรรมท่ีคนใน
ทอ้งถ่ินท าร่วมกนั เม่ือเรียนจบ
บทเรียนแลว้นกัเรียนสามารถ
เขียนชกัชวนเพ่ือนให้มาร่วม
เทศกาลหรืองานประเพณีใน
ทอ้งถ่ิน และให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
เทศกาลหรืองานประเพณีใน
ทอ้งถ่ินได ้

Writing  
a postcard 

- เทศกาลหรือ
งานประเพณีใน
ทอ้งถ่ิน
กาญจนบุรี 

2 

3. Getting to 
know famous 
people 
-  Writing Timeline 
about people’s life  

บุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน คือ 
บุคคลท่ีสร้างช่ือเสียงและคุณ
งามความดีให้แก่ทอ้งถ่ิน เม่ือ
จบบทเรียนแลว้ นกัเรียน
สามารถเขียนล าดบัเหตุการณ์
ในชีวิตอยา่งยอ่ เพ่ือให้ผูอ่ื้น
ทราบประวติัของบุคคล
เหล่านั้นได ้

Writing  
timeline 

- ประวติัสมเด็จ
พระสงัฆราช 
องคท่ี์ 19 
- ประวติั
พระเทพมงคล
รังษี 

2 

4. Getting to 
know local 
products 
- Writing  food 
instructions  (verb 
+ noun phrase) 

อาหารและผลิตภณัฑใ์น
ทอ้งถ่ิน คือ ส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของทอ้งถ่ินนั้น และแสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ในวตัถุดิบ
นั้น เม่ือจบบทเรียนนกัเรียน
สามารถเขียนบอกขั้นตอนการ
ประกอบอาหารจากวตัถุดิบใน
ทอ้งถ่ินได ้

Writing 
food 
instruction 

- แกงป่า 
- เห็ดโคน 
- เคก้ฝอยทอง 
- ขนมทองมว้น 

2 
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ตารางท่ี 20 รายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 

ช่ือแผนการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั สาระส าคญั ภาระงาน 
สาระ
ท้องถิ่น 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

5. Getting to 
know tourist 
attractions 
- Writing an 
itinerary in 
Kanchanaburi. 

 สถานท่ีท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน คือ
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือ
บอกเล่าเร่ืองราวในอดีตของ
สถานท่ีแห่งนั้น เม่ือจบบทเรียน
นกัเรียนสามารถ เขียนแผนการ
เดินทางท่องเท่ียวและกิจกรรมท่ี
น่าสนใจในสถานท่ีเหล่านั้นได ้

Writing 
one-day 
itinerary 

- สถานท่ี
ท่องเท่ียวใน
จงัหวดั
กาญจนบุรี 
เช่น สะพาน
ขา้มแม่น ้า
แคว ฯลฯ 

2 

 
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 

 จากการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Analysis) ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ แล้วน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านแบบฝึก ดา้น
เน้ือหา และดา้นการวดัและประเมินตรวจสอบความสอดคลอ้ง ความถูกตอ้งและความเหมาะสม
ของแผนการจดัการเรียนรู้ ผลการประเมินพบวา่ องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67-1.00  (รายละเอียด ดงัตารางท่ี 34-38 ภาคผนวก ค หนา้ 202) 
 

การปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ  โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
ใหส้มบูรณ์ก่อนน าแบบฝึกไปทดลองใช ้ดงัน้ี 
 1. ปรับขอ้ความในแผนการจดัการเรียนรู้ใหก้ระชบั ชดัเจนในแต่ละขั้นการสอน 
 2. แกไ้ขขั้นตอนการวดัและประเมินผลใหช้ดัเจนมากข้ึน 
 3. แกไ้ขปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินภาระงานใหช้ดัเจน 
 
2. การประเมินและตรวจสอบแบบฝึกทกัษะฉบับร่าง โดยอาจารย์ทีป่รึกษาและผู้เช่ียวชาญ 
 จากการตรวจสอบแบบฝึกทกัษะฉบบัร่าง โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Analysis) ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาสังเคราะห์ แล้วน าขอ้มูลมาใช้เพื่อการปรับปรุงแบบฝึกทกัษะแลว้น าไปให้
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ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบฝึกทกัษะ ดา้นเน้ือหา 
ดา้นภาษา การวดัและประเมินผล น าผลตรวจสอบมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) 
ผลการประเมิน พบวา่ องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหวา่ง 0.67-1.00 
(รายละเอียดดงัตารางท่ี 28-32 ภาคผนวก ค หนา้ 196)  
 
3. การปรับปรุงและแก้ไขแบบฝึกทกัษะ 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแบบฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ใหส้มบูรณ์ก่อนน าแบบฝึกทกัษะไปทดลองใช ้ดงัน้ี 

1. ปรับแกไ้ขค าศพัทห์รือภาษาท่ีไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
2. ค าศพัทไ์ม่ควรใชค้  าท่ียากมากเกินไป 
3. การใหค้วามรู้ในการปฏิบติัภาระงานควรชดัเจน 
4. กิจกรรมแต่ละกิจกรรมควรมีการเพิ่มตวัอยา่งใหน้กัเรียนดู  
5. แบบฝึกหดัในแต่ละกิจกรรม และเน้ือหาควรล าดบัจากง่ายไปหายาก 
6. ควรมีรูปภาพประกอบท่ีดูชดัเจน น่าสนใจ 
7. ปรับปรุงภาษาใหมี้ความหมายชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
8. ควรปรับปรุงเร่ืองระยะเวลาในการจดักิจกรรมตามความยากง่ายของเน้ือหา 

 
4. การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะและการปรับปรุงแก้ไข 
 ผูว้จิยัไดน้ าแบบฝึกทกัษะท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปหาค่าประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
 ผลการหาค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) โดยทดลองกบันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 20 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา ความยากง่ายของภาษา และ
ค านวณหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยก าหนด
เกณฑ์ 80/80 แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา สีสันของภาพประกอบ อีก
คร้ังเพื่อใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน ดงัตารางท่ี 21 
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ตารางท่ี 21   ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
                  เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี กบักลุ่มตวัอยา่ง 

คะแนน 
คะแนนแบบทดสอบท้ายเล่มแบบฝึกทกัษะ 

รวม 
ทดสอบ 
หลงัเรียน เล่มที ่1 เล่มที ่2 เล่มที ่3 เล่มที ่4 เล่มที ่5 

คะแนนเตม็ 10 10 10 10 10 50 30 
จ านวนนกัเรียน (N) 30 30 30 30 30 30 30 
คะแนนท่ีได ้ 266 248 220 247 254 1235 725 
ร้อยละ 88.67 82.67 73.33 82.33 84.67 82.33 80.55 

 ̅ 8.87 8.27 7.33 8.23 8.47 8.23 24.17 
S.D. 0.86 0.74 0.48 0.82 0.82 0.74 1.31 

ล าดบัท่ี 1 3 5 4 2   
  E1= 82.33 E2= 80.56 

 จากตารางท่ี 21 พบว่า การหาค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 ขั้นทดลองใช้จริงกบักลุ่มตวัอยา่ง
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนเทพมงคลรังษี จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 30 คน ไดค้่า
ประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.33 /80.56  สูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 80/80 นกัเรียนสามารถท าคะแนน
จากแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีแต่ละเล่ม คิดเป็นร้อยละเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี แบบฝึกเล่มท่ี 1 
Getting to know general information ร้อยละ 88.67 แบบฝึกเล่มท่ี 5 Getting to know tourist 
attractions ร้อยละ 84.67 แบบฝึกเล่มท่ี 2 Getting to know great times  ร้อยละ 82.67 แบบฝึกเล่มท่ี 
4 Getting to know local products ร้อยละ 82.33 และแบบฝึกเล่มท่ี 3 Getting to know famous 
people ร้อยละ 73.33 ตามล าดบั 
 
ตอนที ่3 ผลการทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ  โดยใช้กจิกรรม 
การอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองข้อมูลท้องถิ่นจังหวดักาญจนบุรี 
 
 ขั้นตอนท่ี 3 ผูว้ิจยัได้น าแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ไปทดลองใช้กบันกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทพมงคลรังษี  อ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี จ านวน 30 คน เร่ิมทดลองใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 ถึง 21 ธนัวาคม 2558 รวม
เวลาในด าเนินการทดลองใชแ้บบฝึก 12 ชัว่โมง ไดผ้ลการวจิยั ดงัน้ี 
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 1. ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน 5 เล่ม เป็น
ดงัน้ี 

1.1 แบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี 1 “ Getting to Know General Information”  มีจ  านวน 2 ชั่วโมง 
ภาระงาน คือ นกัเรียนเขียนแผนผงัความคิดเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดักาญจนบุรี โดยภายใน
เล่มมีบทอ่านท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดักาญจนบุรีให้นกัเรียนไดศึ้กษา ผลการ
จดัการเรียนรู้เป็นดงัน้ี ชัว่โมงท่ี 1 นกัเรียนกระตือรือร้นในการหาค าศพัท์ท่ีจ  าเป็นในการอ่านบท
อ่าน แลกเปล่ียนความหมายของค าศพัทท่ี์คน้พบกบัเพื่อน เพื่อความรวดเร็วในการหา สามารถจดั
กลุ่มของขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลจากบทอ่านในแบบฝึกหดัก่อนการปฏิบติัภาระงานจริงไดเ้ล็กน้อย มี
ครูคอยเป็นผูแ้นะน า โดยร่างในเศษกระดาษว่าแบ่งอย่างไร นกัเรียนส่วนใหญ่จะแปลความหมาย
ของบทอ่านแบบตรงตามตวัอกัษร ไม่มีการเรียบเรียงให้สละสลวย จากปัญหาท่ีพบ ครูควรแนะน า
ให้นกัเรียนคนอ่ืนๆ ช่วยกนัเรียบเรียงให้สละสลวย และครูตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนดว้ย
ค าถาม 3-4 ค าถาม ชัว่โมงท่ี 2 นกัเรียนสามารถจดักลุ่มของขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดั
กาญจนบุรีได้เล็กน้อย มีครูคอยเป็นผูแ้นะน า โดยร่างในเศษกระดาษว่าแบ่งอย่างไรเป็นภาไทย 
จากนั้นไปหาขอ้มูลดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษจากบทอ่าน มาเขียนเป็นแผนภูมิความคิด นกัเรียน
ส่วนใหญ่จะลอกขอ้มูลทั้งประโยค มาใส่ตามกลุ่มขอ้มูล ไม่ค่อยสรุปย่อ จากปัญหาท่ีพบ ครูควร
แนะน าวิธีการเขียนแบบสรุปแก่นกัเรียน โดยการท าให้ดูเป็นตวัอย่าง 1-2 ประเด็น การประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ในการท างาน เป็นดงัน้ี ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี การเรียนรู้
โดยกิจกรรมการท าแผนท่ีความคิด เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถและพฒันา
ตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยเป็นไปตามธรรมชาติ ตามความถนดั เนน้ในเร่ืองกระบวนการเรียนรู้อยา่ง
มีขั้นตอน ทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเอง ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ความรู้และทกัษะ 
ดา้นภาษา การฝึกเขียนแผนท่ีความคิด ก่อใหเ้กิดการพฒันาทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา และสังคม
อยา่งสมบูรณ์ สามารถประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมกบัวยั 
และระดบัความสามารถของนกัเรียน  

1.2 แบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี 2 “ Getting to Know Great Times” มีจ  านวน 2 ชัว่โมง 
ภาระงาน คือ นกัเรียนเขียนโปสการ์ดเชิญชวนเพื่อนมาเท่ียวเทศกาลและงานประเพณีของจงัหวดั
กาญจนบุรี โดยภายในเล่มมีบทอ่านท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเทศกาลและงานประเพณีของจงัหวดั
กาญจนบุรีใหน้กัเรียนไดศึ้กษา ผลการจดัการเรียนรู้เป็นดงัน้ี ชัว่โมงท่ี 1 นกัเรียนมีความต่ืนตาต่ืนใจ
อยากเรียนรู้เก่ียวกบัเทศกาลงานประเพณีของจงัหวดัอ่ืนๆ พยายามท่ีเรียงขอ้ความหรือวางต าแหน่ง
ของขอ้ความในโปสการ์ด จากประโยคท่ีไดอ่้านทั้งหมดให้ถูกต าแหน่ง นกัเรียนไม่อยากอ่านบท
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อ่านทั้งหมดดว้ยตนเอง เน่ืองจากบทอ่านยาว  จากปัญหาดงักล่าว ครูมอบหมายให้อ่านบทอ่านคู่ละ 
1 เทศกาล/งานประเพณี แลว้น ามาเสนอให้เพื่อนฟัง  การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้น
ความมุ่งมัน่ในการท างาน เป็นดงัน้ี ภาพรวมอยู่ในระดบัดี  นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงการเขียน
ประโยคเชิญชวนสั้นๆ จากบทเรียนท่ีเรียนผ่านมาแลว้มาใช้ในการเขียนโปสการ์ดได ้โดยไม่ตอ้ง
กงัวลถึงความสละสลวย แต่เนน้การส่ือสารใหผู้อ่ื้นทราบขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือได ้
  1.3 แบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี 3 “ Getting to Know Famous People” มีจ  านวน 2 ชัว่โมง 
ภาระงาน คือ นักเรียนเขียนเส้นเวลาล าดบัเหตุการณ์ส าคญัในชีวิตของบุคคลส าคญัของจงัหวดั
กาญจนบุรี โดยภายในเล่มมีบทอ่านท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัประวติับุคคลส าคญั คือ สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ให้นกัเรียนไดศึ้กษา ผลการจดัการเรียนรู้เป็นดงัน้ี ชัว่โมงท่ี 1 นกัเรียน
สนใจในการเขียนเส้นเวลาล าดบัเหตุการณ์ของชีวิต เพียงแต่เคยเขียนเป็นภาษาไทยมาเท่านั้น แต่
นกัเรียนยงัเขียนขอ้มูลของตนเองยงัไม่มากพอ เขียนเพียงแค่เหตุการณ์ปกติของชีวิต เช่น เกิด เรียน 
เป็นตน้  นกัเรียนเขียนประโยคเล่าเหตุการณ์ในอดีตดว้ยหลกัไวยากรณ์ท่ียงัไม่ค่อยถูกตอ้งแม่นย  า 
จากปัญหาดงักล่าว นกัเรียนตอ้งฝึกฝน Past Simple Tense เพิ่มเติมให้คล่องข้ึน ชัว่โมงท่ี 2 นกัเรียน
สนใจในการเขียนเส้นเวลาล าดบัเหตุการณ์ของชีวิต เพียงแต่เคยเขียนเป็นภาษาไทยมาเท่านั้น แต่
นกัเรียนส่วนใหญ่มกัคดัลอกประโยคทั้งหมดจากบทอ่าน ขาดการสรุปยอ่ และใชห้ลกัไวยากรณ์ท่ี
ยงัไม่ค่อยถูกตอ้งแม่นย  า ครูตอ้งคอยช้ีแนะเพิ่มเติม นกัเรียนเขียนประโยคเล่าเหตุการณ์ในอดีตดว้ย
หลกัไวยากรณ์ท่ียงัไม่ค่อยถูกตอ้งแม่นย  า จากปัญหาดงักล่าว นกัเรียนตอ้งฝึกฝน Past Simple Tense 
เพิ่มเติมใหค้ล่องข้ึน การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ในการท างาน เป็นดงัน้ี 
ภาพรวมอยู่ในระดบัดี การเขียนเล่าประวติับุคคลอ่ืน เพื่อส่ือความ นกัเรียนเขียนโดยอาศยัวิธีการ
เขียนขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนเป็นพื้นฐาน 

 1.4  แบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี 4 “ Getting to Know Local Products” มีจ  านวน 2 ชัว่โมง 
ภาระงาน คือ นักเรียนเขียนขั้นตอนการประกอบอาหารจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ินกาญจนบุรี โดย
ภายในเล่มมีบทอ่านท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัอาหารในทอ้งถ่ินกาญจนบุรี ให้นกัเรียนไดศึ้กษา ผลการ
จดัการเรียนรู้เป็นดงัน้ี ชั่วโมงท่ี 1 นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนเร่ือง อาหารและของดีใน
ทอ้งถ่ิน เป็นอย่างดีเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของผูเ้รียน อีกทั้งมีภาพประกอบเกือบ
ตลอดเล่มแบบฝึก นักเรียนกล่าวว่า บางภาพดูไม่แน่ใจว่า ก าลงัท าอะไรอยู่ จึงท าให้ไม่แน่ใจใน
ค าตอบ จากปัญหาดงักล่าว ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ในภาพนั้น คือภาพอะไร หรือให้ขอ้สังเกตเพิ่มเติม
แก่นกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนวเิคราะห์ค าตอบดว้ยตนเอง ชัว่โมงท่ี 2 นกัเรียนสนใจในการท ากิจกรรม
การเขียนขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นอย่างดี พยายามคน้ควา้จากอินเทอร์เนตเพิ่มเติม พยายาม
สร้างสรรค์ เมนูอาหารโดยใช้ค  าศพัท์จากขั้น Pre-task และหาค าศพัท์อ่ืนๆ ด้วยตนเอง เช่น ต า 
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(Crush) นักเรียนตอ้งการน าเสนอภาระงานดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีไม่ใช่การเขียน เน่ืองจากน่าเบ่ือ จาก
ปัญหาดงักล่าว นกัเรียนน าเสนอการอดัคลิปวดิีโอ แสดงการสาธิตขั้นตอนการประกอบอาหารนั้นๆ 
ครูเสนอให้มีการบรรยายขั้นตอนการท าเป็นภาษาองักฤษด้วย การประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน เป็นดงัน้ี ภาพรวมอยู่ในระดบัดี การพูดน าเสนอประโยค
สั้นๆอยา่งง่ายๆได ้เป็นการฝึกความกลา้แสดงออกในการใชภ้าษาท่ีสองใหข้อ้มูลแก่บุคคลอ่ืน 

1.5  แบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี 5 “ Getting to Know Tourist Attractions” มีจ านวน 2 
ชัว่โมง ภาระงาน คือ นกัเรียนเขียนแผนการเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี ใน 1 วนั โดย
ภายในเล่มมีบทอ่านท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี ให้นักเรียนได้
ศึกษา ผลการจดัการเรียนรู้เป็นดงัน้ี ชัว่โมงท่ี 1 นกัเรียนกระตือรือร้นในการเรียนรู้เร่ืองสถานท่ี
ท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี เน่ืองใกลต้วันกัเรียนและมีความตอ้งการอยากไปเรียนรู้ในสถานท่ี
จริง  นกัเรียนยงัไม่สามารถสรุปยอ่จุดน่าสนใจของแต่ละสถานท่ีไดม้ากนกั    จากปัญหาดงักล่าว 
ครูแนะน าให้นกัเรียนขีดเส้นใตค้  าท่ีเป็นค าส าคญัในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว  ชัว่โมงท่ี 2 นกัเรียน
ปฏิบติัภาระงานแผนการท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี พบว่า นักเรียนต้องการเพิ่มเติมสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีนอกเหนือจากบทอ่าน และตอ้งการให้มีการน าเสนอต่อเพื่อนแลว้จดัสถานการณ์สมมติ
ให้เพื่อนเป็นคนซ้ือแผนการเดินทางท่ีชอบท่ีสุด นักเรียนยงัไม่ค่อยเกิดความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเอง ส่วนมากมกัคดัลอกช้ินงานเพื่อน  จากปัญหาดงักล่าว นกัเรียนเล่นบทบาทสมมติเป็นตวัแทน
บริษทัทวัร์ น าเสนอแผนการเดินทางให้เพื่อนตดัสินใจเลือกท่ีชอบท่ีสุด พร้อมทั้งเหตุผล  การ
ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ในการท างาน เป็นดงัน้ี ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
เพื่อต่อยอดความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินในดา้นการท่องเท่ียว ครูเพิ่มภาระงานให้ใชภ้าษามากข้ึน
ดว้ยการฝึกใชภ้าษาแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวแบบยอ่ (Guiding Languages)   
 2. ผลการปฏิบติัภาระงาน 5 ภาระงาน จากแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
ตารางท่ี 22  คะแนนการปฏิบติัภาระงาน 5 ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 

คู่ที ่1-15 
Mind mapping 

(9 คะแนน) 
A postcard 
(12 คะแนน) 

Timeline of  
famous people 

(12 คะแนน) 

Local food 
recipe 

(12 คะแนน) 

One-day 
itinerary of 
attractions 
(12 คะแนน) 

รวม 107 130 110 131 126 

 ̅ 7.13 8.67 7.31 8.73 8.4 
S.D. 1.06 0.72 0.48 1.09 0.91 

ล าดบัท่ี 1 3 5 2 4 
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จากตารางท่ี 22 พบวา่ การหาคะแนนผลการปฏิบติัภาระงานของกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนเทพมงคลรังษี จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 30 คน พบว่า นกัเรียน
สามารถปฏิบติัภาระงานการเขียนแผนผงัความคิด ไดดี้ท่ีสุด รองลงมา คือ สามารถปฏิบติัภาระงาน
การเขียนขั้นตอนการท าอาหาร การเขียนโปสการ์ดเชิญชวนมาร่วมงานเทศกาลและงานประเพณี 
การเขียนแผนการเดินทางท่องเท่ียวใน 1 วนั และการเขียนเส้นเวลาล าดบัเหตุการณ์ในชีวิต ได้
ตามล าดบั 

 

ตอนที ่4  ผลการประเมินผลการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ  โดยใช้
กจิกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองข้อมูลท้องถิ่นจังหวดักาญจนบุรี 
 ขั้นตอนท่ี 4 ผลการประเมินแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองข้อมูลท้องถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี  อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 30 คน ซ่ึงมีผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการ
สอน มีการประเมินผล ดงัน้ี  

1. ผลการเรียนรู้หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี โดยผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบการเรียนรู้หลงัเรียน ดว้ยแบบทดสอบหลงั
เรียน วดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี โดยเป็น
แบบทดสอบแบบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ 30 คะแนน ผูว้ิจยัไดน้ ามาทดสอบค่าสถิติ t-test แบบ 
Dependent เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ดงัตารางท่ี 23 
  1.1 ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
ตารางท่ี 23   การเปรียบเทียบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ก่อนและหลงัเรียนดว้ย 

       แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้   
       ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี  

การทดสอบ N คะแนนเตม็  ̅ S.D. t Sig (1 tailed) 
ทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) 

30 30 14.5 2.14 
- 20.33 .000 

ทดสอบหลงัเรียน 
(Post-test) 

30 30 24.7 1.31 

* มีระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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 จากตารางท่ี 23 พบวา่การเปรียบเทียบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ก่อน
และหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบ
เนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  คะแนน
ของทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนและหลงัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  ซ่ึงยอมรับกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 คะแนนเฉล่ียของทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใช้กิจกรรมการ
อ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี( ̅ = 24.7, S.D. = 1.31) สูงกวา่ก่อน
เรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระ
งาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี  ( ̅ = 14.5 , S.D. = 2.14)  
 1.2 ผลการทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี ตามระดบัของความเขา้ใจในการอ่าน มี 2 ระดบั คือ ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษรและ
ระดบัตีความ จากการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรม
การอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2  โดยการทดสอบดว้ยแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
จงัหวดักาญจนบุรี ก่อนและหลงัเรียน ดงัตารางท่ี 24 
 
ตารางท่ี 24   ผลการทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง  

      ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ตามระดบัของความเขา้ใจในการอ่าน 
 

ระดับความเข้าใจใน 
การอ่านภาษาองักฤษ 

ก่อน หลงั 

 ̅ S.D. ล าดับ  ̅ S.D. ล าดับ 
ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร 9.7 1.76 1 19.2 2.55 1 
ความเขา้ใจระดบัตีความ 4.8 1.67 2 4.96 2.33 2 
 
 จากตารางท่ี 24 พบว่า ผลการทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง 
ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ตามระดบัของความเขา้ใจในภาพรวม ก่อนและหลงั นักเรียนมี
ความเขา้ในเร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ตามระดบัของความเขา้ใจระดบัตวัอกัษรมากกวา่
ความเขา้ใจในระดับตีความ ความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนเรียนในระดบัตวัอกัษร มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.7 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.76 สูงกว่าความเขา้ใจระดบัตีความ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.8 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.67  และความเข้าใจในการอ่าน
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ภาษาองักฤษหลงัเรียนในระดบัตวัอกัษร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 19.2 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
2.55 สูงกวา่ความเขา้ใจระดบัตีความ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.96 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.33 
 1.3 ผลการทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี จากแบบทดสอบทา้ยเล่มในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  โดยน าผลการทดสอบทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี จากแบบฝึกทั้ง 5 เล่ม ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 จ านวน 30 คน หาค่าเฉล่ีย ดงัตารางท่ี 25 
 
ตารางท่ี 25   ผลการประเมินทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง  
                    ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี จากคะแนนแบบทดสอบทา้ยเล่ม 

แบบฝึกเล่มที ่
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เตม็ 

 ̅ S.D. ร้อยละ 
เกณฑ์ผ่าน
ระดบัด ี
ร้อยละ 80 

ระดบั 
คุณภาพ 

1 30 10 8.87 0.86 88.67  ดี 
2 30 10 8.27 0.74 82.67  ดี 
3 30 10 7.33 0.48 73.33  พอใช ้
4 30 10 8.23 0.82 82.33  ดี 
5 30 10 8.47 0.82 84.67  ดี 

รวม 150 50 8.23 0.74 82.33  ด ี

  
 จากตารางท่ี 25 พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (  ̅ = 8.23  , S.D. = 0.74 ) เม่ือพิจารณาตาม
เน้ือหาในแบบฝึกทกัษะ พบว่า นกัเรียนมีทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ในเร่ือง General information อยู่ในระดบัดีเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือ 
เร่ือง Tourist attractions อยูใ่นระดบัดี เร่ือง Great times อยูใ่นระดบัดี เร่ือง Local products อยูใ่น
ระดบัดี และเร่ือง Famous people อยูใ่นระดบัพอใช ้ตามล าดบั 
 2. ผลการประเมินพฤติกรรมของนกัเรียน ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุ่งมัน่
ในการท างานในภาพรวมของคู่ จ  านวน 15 คู่ มี 2 ประเด็นการประเมิน ประเด็นละ 3 คะแนน รวม 6 
คะแนน จากการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะ ทั้ง 5 เล่ม มีคะแนนรวม 30 คะแนน รายละเอียด 
ดงัตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 26   ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างานของนกัเรียน 
 

รายการประเมนิ 
 
              คะแนน 

รายการประเมนิ 

ตั้งใจและรับผดิชอบในหน้าที่
การงาน 

ท างานด้วยความเพยีรพยายาม และ
อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

คะแนน 45 45 
รวม 207 206 
 ̅ 41.4 41.2 

S.D. 1.67 1.30 
ท่ี 1 2 

ระดบัคุณภาพ ดี ดี 

 
 จากตารางท่ี 26 พบว่า นักเรียนมีคุณลกัษะอนัพึงประสงค์อยู่ในระดบัดี ดงัน้ี นักเรียนมี
พฤติกรรมดา้นความตั้งใจและรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน เป็นอนัดบัท่ี 1(  ̅ = 41.4, S.D. = 1.67) 
รองลงมาคือ ดา้นการท างานดว้ยความเพียรพยายาม และอดทน เพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย  
(  ̅ = 41.2, S.D. = 1.30)   ตามล าดบั 

3. ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี  ผูว้ิจยัไดส้อบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1โรงเรียนเทพมงคล
รังษี จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 30 คน หลงัจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะ มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
จากการสอบถาม รายละเอียดดงัตารางท่ี 27 
 
ตารางท่ี 27  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
                    ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั 
                    กาญจนบุรี 

รายการประเมนิ  ̅ S.D. 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
ล าดบัที ่

ด้านการใช้แบบฝึก     
1. แบบฝึกมีภาษา ค าศพัท ์ยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถ
ทางภาษาของนกัเรียน 

4.22 0.71 มาก 4 

2. บทอ่านมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ ช่วยกระตุน้ความสนใจ 
ของผูเ้รียน 

4.35 0.68 มาก 3 
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ตารางท่ี 27  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
                    ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั 
                    กาญจนบุรี (ต่อ) 

รายการประเมนิ  ̅ S.D. 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
ล าดบัที ่

3. แบบฝึกช่วยใหน้กัเรียน ไดมี้โอกาสฝึกทกัษะการอ่าน พดู ฟัง 
และเขียนภาษาองักฤษ 

4.73 0.45 มากท่ีสุด 1 

4. แบบฝึกมีขั้นตอนการฝึกจากง่ายไปยาก 4.05 0.62 มาก 5 
5. แบบฝึกไดฝึ้กกระบวนการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนดว้ย 4.43 0.60 มาก 2 

รวมเฉลีย่ 4.36 0.61 มาก 3 

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน 

    

6. ค าอธิบายการท ากิจกรรมมีความชดัเจน 4.65 0.48 มากท่ีสุด 1 
7. เวลาในการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม 4.43 0.50 มาก 3 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ในแบบฝึกเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

4.35 0.59 มาก 4 

9. กิจกรรมในขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน ช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียน
สนใจและตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ 

4.30 0.70 มาก 5 

10. กิจกรรมในขั้นปฏิบติัภาระงาน ช่วยใหน้กัเรียนอ่านบทอ่าน
อยา่งมีจุดประสงค ์

4.54 0.65 มากท่ีสุด 2 

11. กิจกรรมหลงัปฏิบติัภาระงาน ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจบทอ่าน
มากข้ึน 

4.22 0.58 มาก 6 

รวมเฉลีย่ 4.41 0.58 มาก 2 

ด้านความรู้ เร่ือง ข้อมูลท้องถิ่นจงัหวดักาญจนบุรี     
12. นกัเรียนมีความรู้ดา้นค าศพัท ์ส านวน และโครงสร้าง
ไวยากรณ์ใหน้กัเรียนอยา่งเพียงพอจากการใชแ้บบฝึก  
เพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติัภาระงาน 

4.14 0.71 มาก 3 

13. แบบฝึกช่วยเพ่ิมพนูความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี
ดียิง่ข้ึน 

4.35 0.59 มาก 1 

14. แบบฝึกช่วยเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรีท่ีเป็นภาษาองักฤษกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

4.22 0.58 มาก 2 

รวมเฉลีย่ 4.24 0.62 มาก 4 
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ตารางท่ี 27  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
                    ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั 
                    กาญจนบุรี (ต่อ) 
ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 ̅ S.D. 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
ล าดบัที ่

15. แบบฝึกช่วยฝึกใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปใชใ้นชีวติจริงได ้ 4.65 0.48 มากท่ีสุด 1 
16. นกัเรียนมีทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจดีข้ึน 4.43 0.50 มาก 3 
17. นกัเรียนมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัภาระงานในแบบฝึก 4.35 0.59 มาก 4 
18. นกัเรียนรู้สึกผอ่นคลายและสนุกสนานกบัการเรียน
ภาษาองักฤษมากข้ึน 

4.54 0.65 มากท่ีสุด 2 

รวมเฉลีย่ 4.49 0.56 มาก 1 

รวมทั้งหมด 4.39 0.59 มาก  

 
จากตารางท่ี 27 จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีแบบฝึกทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี พบวา่ ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( ̅ = 4.39 , S.D. = 0.59) 
ซ่ึงยอมรับกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนดา้น 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุด ( ̅ = 4.49, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ดา้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ( ̅ = 4.41, S.D. = 0.58) ดา้นการใชแ้บบฝึก ( ̅ = 4.36, S.D. = 0.61) และดา้นความรู้
ทอ้งถ่ินกาญจนบุรี( ̅ = 4.24, S.D. = 0.62) ตามล าดบั 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองข้อมูลท้องถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
  1.  เน้ือหาของแบบฝึกบางเร่ืองมีความยาก ครูควรจึงตอ้งใหน้กัเรียนหาศพัท์
ล่วงหนา้ หรือ ใหน้กัเรียนเล่นเกมหาความหมายของค าศพัทก่์อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 40 

2. ปรับเปล่ียนเน้ือหาให้เหมาะสมกบัระดบัความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน เพื่อ
ยกระดบัทกัษะทางการอ่านของนกัเรียนใหสู้งข้ึน คิดเป็นร้อยละ 56.7 
  3. ควรมีโอกาสใหน้กัเรียนไดศึ้กษาจากแหล่งเรียนรู้จริง เช่น หอพระประวติั วดั
เทวสังฆาราม คิดเป็นร้อยละ 73.3 
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บทที ่5 
สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใช้

กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองข้อมูลท้องถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี  เพื่อ
ทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี และเพื่อประเมินและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ิน
จังหวดักาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ านวน 30 คน ตวัแปรท่ีศึกษา ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี  ความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรม
การอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองข้อมูลท้องถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี และคุณลกัษณะมุ่งมัน่ในการ
ท างาน เน้ือหาท่ีใชท้ดลองน ามาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มาตรฐาน ต 1.1 เหตุผล 
ตวัช้ีวดั ม.2/1 ตวัช้ีวดั ม.2/3 ตวัช้ีวดั ม.2/4 มาตรฐาน ต 1.2  ตวัช้ีวดั ม.2/4 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 We 
Love Kanchanaburi ทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน ถึง 21 
ธนัวาคม 2558 ใชเ้วลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2-3 วนั วนัละ 1 ชัว่โมง รวมระยะเวลา
ทั้งส้ิน 12 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเข้าใจ  โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองข้อมูลท้องถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
และแบบสอบถามความคิดเห็น ร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t-test) 
แบบ Dependent และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อการตอบวตัถุประสงค์และขอ้
ค าถามในการวจิยั ผูว้จิยัสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 

การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการ พบว่า แบบฝึกทกัษะท่ีพฒันาข้ึนมีความ
สอดคล้องกับความตอ้งการของนักเรียน เก่ียวกับเน้ือหา และรูปแบบลักษณะของกิจกรรมการ
เรียนรู้ นักเรียนมีความสนใจเร่ือง ข้อมูลทัว่ไป งานเทศกาลและประเพณีท้องถ่ิน บุคคลส าคญั 
อาหารและของข้ึนช่ือ และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของจงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัจึงน ามาพฒันา
เป็นเน้ือหาในแบบฝึก โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทกัษะใน
ดา้นการอ่าน และการเขียน ในเร่ืองใกลต้วั เกิดคุณลกัษณะมุ่งมัน่ในการท างาน รู้สึกรักทอ้งถ่ินของ
ตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนในด้านการเรียนรู้ข้อมูลท้องถ่ิน จากการศึกษา
ลกัษณะของแบบฝึก พบวา่ ควรเป็นแบบฝึกท่ีพิมพต์วัโต ชดัเจนอ่านง่าย ใชภ้าษาท่ีง่ายแก่การเขา้ใจ 
มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  สีสันสวยงาม  มีการเรียงเน้ือหาจากง่ายไปยาก และจดัการเรียนรู้ โดยมีการ
คน้ควา้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตและรวบรวมขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีไวเ้ป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู ้
ท่ีสนใจ 
 2. ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วย 1.ช่ือแบบฝึก 2.ค าน า 3.ตวัช้ีวดั 4.ค าช้ีแจง 5.แบบ 
ทดสอบก่อนเรียน 6. แบบฝึก 7. แบบทดสอบหลงัเรียน ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี แบ่งเป็น 5 บทเรียน คือ คือ 1. Getting to know general information 2. Getting to know 
great times 3. Getting to know famous people 4. Getting to know local products 5. Getting to 
know tourist attractions มีประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีตามเกณฑ์ E1/E2 
เท่ากบั 82.33 / 80.56  ซ่ึงยอมรับกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
 3. ผลการทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการ
อ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ ด าเนินการโดยผูว้ิจยัเป็นผูส้อน
ดว้ยตนเองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้ควบคู่กบัแผนการจดัการเรียนรู้ พร้อมสังเกต
พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง ทดลองเป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง ทดสอบก่อนและหลงั
เรียน 2 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 12 ชัว่โมง พบวา่  
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3.1 ทักษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ  เร่ืองข้อมูลท้องถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะสูงกว่าก่อนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงยอมรับกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

3.2 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน 
นักเรียนมีคุณลักษะอนัพึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน เป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือ ดา้น
ท างานดว้ยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ตามล าดบั ซ่ึงยอมรับกบั
สมมติฐานขอ้ท่ี 3 

3.3 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นกัเรียนคิดเห็นเก่ียวกบัแบบฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูล
ท้องถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาพรวมมีระดับความคิดเห็น
ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนดา้น 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ดา้นการใช้
แบบฝึก และดา้นความรู้ทอ้งถ่ินกาญจนบุรี ตามล าดบั ซ่ึงยอมรับกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 4  

 
อภิปรายผล 
 การวจิยัพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้จิยั
สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการ พบว่า แบบฝึกทกัษะท่ีพฒันาข้ึนมีความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน เก่ียวกบัเน้ือหา และรูปแบบลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ 
นกัเรียนมีความสนใจเร่ือง ขอ้มูลทัว่ไป งานเทศกาลและประเพณีทอ้งถ่ิน บุคคลส าคญั อาหารและ
ของข้ึนช่ือ และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของจงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัจึงน ามาพฒันาเป็นเน้ือหา
ในแบบฝึก โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะในดา้นการอ่าน 
และการเขียน ในเร่ืองใกลต้วั เกิดคุณลกัษณะมุ่งมัน่ในการท างาน รู้สึกรักทอ้งถ่ินของตนเอง ซ่ึง
สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเ รียนในด้านการเ รียนรู้ข้อมูลท้อง ถ่ิน ซ่ึงสอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 8-9 ) ท่ีไดเ้ปิดโอกาสให้
ท้องถ่ินสามารถพฒันาเน้ือหาจากหลักสูตรแกนกลางได้ตามความเหมาะสม ก าหนดให้มีการ
กระจายอ านาจการจดัการศึกษาสู่ทอ้งถ่ินและยงัก าหนดไวช้ดัเจนในมาตรา 27 วรรค 2 ว่าให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัท าหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของ
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ชุมชนสังคมในทอ้งถ่ินตลอดจนรู้เร่ืองการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทอ้งถ่ิน
ของตนมากข้ึน สถาบนัการศึกษาในฐานะท่ีรับผิดชอบการจดัการศึกษา จึงตอ้งพยายามปรับเปล่ียน
เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลง และด าเนินการสนองนโยบาย โดยน าหลกัการของหลกัสูตรแกนกลาง
ท่ีเปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ินสามารถพฒันาหลกัสูตร หรือน าหลกัสูตรแกนกลางท่ีพฒันาจากส่วนกลาง
มาปรับ ขยาย หรือเพิ่ม หรือสร้างหลกัสูตรย่อยข้ึนมาใหม่ ให้เหมาะสมกบัสภาพชีวิตความเป็นอยู ่
และการอนุรักษ์วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน เพื่อให้นักเรียนรู้เร่ืองของท้องถ่ิน ได้พฒันาตนเองด้าน
ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางฯ  

 จากการศึกษาลกัษณะของแบบฝึก พบวา่ ควรเป็นแบบฝึกท่ีพิมพต์วัโต ชดัเจนอ่านง่าย ใช้
ภาษาท่ีง่ายแก่การเขา้ใจ มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  สีสันสวยงาม  มีการเรียงเน้ือหาจากง่ายไปยาก 
และจดัการเรียนรู้ โดยมีการค้นควา้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลท้องถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรีไวเ้ป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธียาน์พร ขาวสะอาด 
(2549:  5) กล่าวถึง การพฒันาแบบฝึกทกัษะ ครูผูส้ร้างตอ้งค านึงถึงระดบัชั้นความรู้ ความสามารถ
ของผูเ้รียน ความแตกต่างของผูเ้รียน   เรียงเน้ือหา จากง่ายไปหายาก   เนน้การแกปั้ญหา  มีค าช้ีแจง
สั้นๆ ใช้เวลาเหมาะสม   เน้ือหาน่าสนใจ   มีหลากหลายทา้ทายความสามารถจะเห็นไดว้่า   การ
พฒันาแบบฝึกท่ีเหมาะสมจะท าใหผู้เ้รียนมีพฒันาการ  ทางทกัษะการใชภ้าษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนกัเรียน  ทราบความสามารถในการเรียน และสามารถตรวจสอบ ความกา้วหนา้ของตนเองได ้ 
 2. ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ  โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ประกอบดว้ย ช่ือแบบฝึก 
ค าน า สารบญั มาตรฐาน ตวัช้ีวดั คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ค าช้ีแจง แบบทดสอบก่อนเรียน แบบ
ฝึก  แบบทดสอบหลงัเรียน และเฉลยแบบฝึก และมีค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี ของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 80.23 / 80.56 ซ่ึงมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
80/80 จากการท่ีแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
เนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีน าไป
ทดลองใช ้ไดค้่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์นั้น ทั้งน้ีอาจจะเป็นผลมาจากแบบฝึกทกัษะไดผ้า่น
การการทดลองประสิทธิภาพภาคสนามมาแลว้ และไดมี้การน ามาแกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้มี
คุณภาพ อีกทั้งพบว่า ค่าประสิทธิภาพตวัแรกสูงกว่าค่าประสิทธิภาพตวัหลงัเล็กน้อย กล่าวคือ 
นกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบรายบททั้ง 5 บท ไดค้ะแนนสูงกวา่คะแนนจากการท าแบบทดสอบ
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หลงัเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เนาวรัตน์ เจตดุ (2555 : 9) พบวา่ แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนอย่างเป็น
ระบบตามขั้นตอน โดยการศึกษาความตอ้งการและข้อมูลพื้นฐาน พฒันาและหาประสิทธิภาพ 
น าไปทดลองใช้และประเมินผลพร้อมกับปรับปรุงแก้ไข จึงส่งผลให้แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนมีค่า
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ และอาจเน่ืองมาจากแบบฝึกไดผ้่านการตรวจสอบจากอาจารยผ์ู ้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิแล้วน ามาแก้ไขก่อนน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าไปทดลองซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุบลวรรณ  ปรุงวนิชพงษ ์(2551 : บทคดัยอ่)ท่ีศึกษาเร่ือง
การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ จะเห็นได้ว่าในการด าเนินการให้ได้แบบฝึกท่ีมี
ประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาตามล าดบั มีการประเมินผลการใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์ 
 3. ผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองข้อมูลท้องถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ 
  3.1 นกัเรียนมีทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  นักเรียนสามารถท า
คะแนนจากแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีสูงกวา่ก่อนการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ทั้ งน้ีเพราะนักเรียนช่ืนชอบกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ให้ความสนใจ 
กระตือรือร้นปฏิบติักิจกรรม กลา้ซกัถาม กลา้แสดงความคิดเห็น ส่วนการปรับปรุงแบบฝึกให้เป็น
ฉบบัสมบูรณ์  ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ีช่วยท าใหน้กัเรียนมีทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
สูงข้ึนหลงัใชกิ้จกรรมการอ่านเนน้ภาระงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
            3.1.1 ในการการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ผูว้ิจยัไดใ้ห้ความส าคญักบั
ความรู้หรือประสบการณ์เดิม ท่ีผ่านการสังเคราะห์แก่นสาระแนวเร่ืองของสภายุโรปและหลกัสูตร
แกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกบัผูท่ี้มีความช านาญในการสอนภาษาองักฤษระดบั
มธัยมศึกษา ในการออกแบบกิจกรรมและการเลือกส่ือการอ่านท่ีมีความเหมาะสม ส่ือการอ่านท่ี
น่าสนใจและมีบริบทใกลต้วักบัผูเ้รียน สามารถกระตุน้ความรู้ความเขา้ใจในการอ่านท่ีมีอยูเ่ดิมเช่ือม
กบัความรู้ใหม่ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Bartlett, 1932 อา้งอิงใน วิไล ปันวาละ ,2554 
: 19) Hackers (1981 : 211), Rumelhart (1981 : 4-12) (Weaver 1988 : 18) ท่ีเช่ือวา่ โครงสร้างทาง
สติปัญญามีผลต่อการจดัระเบียบความรู้ใหม่ในสมองของคนเรา และรวมความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้
เดิม โดยปรับปรุงแกไ้ขความรู้เดิมให้เหมาะสม ซ่ึงความรู้เดิมท่ีมีอยู่แลว้จะช่วยท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
เน้ือหาและรูปแบบความรู้ใหม่ท่ีรับเขา้มา นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไดอ้อกแบบให้อยูใ่น
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ขอบข่ายตามจุดประสงค์การอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้ิจยัได้วิเคราะห์มาแล้วว่ามีความเหมาะสม
ความยากง่ายโดยเรียงล าดบัจากง่ายไปยาก  
           3.1.2 องค์ประกอบของกิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน ประกอบด้วย 
จุดมุ่งหมายของภาระงาน ท่ีระบุวา่ตอ้งการใหภ้าระงานนั้นบรรลุวตัถุประสงคข์องหนา้ท่ีภาษาอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงในการกระท ากิจกรรมนั้น ผูเ้รียนจะไดฝึ้กการใช้ภาษาโดยใช้ตวัป้อนสมจริงซ่ึงจะท า
ให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงเหตุการณ์ในภาระงานนั้นๆกบัเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนจริงในสถานการณ์จริง 
ทั้งน้ีกิจกรรมนั้นตอ้งมีการระบุขั้นตอนท่ีชดัเจน และในขณะเดียวกนัภาระงานนั้นตอ้งมีการก าหนด
บทบาทของครูและผูเ้รียนวา่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งไร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Nunan (1989: 
10-11) Ellis (1997: 38) ท่ีกล่าววา่ องคป์ระกอบของกิจกรรมเนน้ภาระงานนั้นตอ้งประกอบดว้ย
จุดมุ่งหมาย (Gold) ขอ้มูลทางภาษา (Input) กิจกรรม (Activities) บทบาทครู (Teacher Role) 
บทบาทของผูเ้รียน ( Learner role) สถานท่ี (Setting) ผลลพัธ์ ( Outcomes) ผลสะทอ้นกลบั 
(Feedback) นอกจากน้ีกิจกรรมเนน้ภาระงานยงัระบุให้นกัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อหาขอ้ยุติใน
การกระท าภาระงานอนัใดอนัหน่ึงผลลพัธ์อาจเป็นอนัเดียวกนัหรือแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัผูเ้รียนวา่จะ
ตดัสินหรือแกไ้ขปัญหาโดยการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนอาจเป็นทางเดียวหรือสองทางก็ได ้นอกจากน้ี 
Nation (1990) กล่าววา่ประเภทของกิจกรรมควรมีระดบัของภาระงานท่ีเรียงระดบัความง่ายไปหา
ยาก เน้นงานหรือกิจกรรมท่ีเป็นกลุ่มมีการช้ีแนะ ช่วยเหลือ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรคภ์าระ
งานไดส้ าเร็จ ขั้นตอนของกิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไดว้ิเคราะห์การสอนของ 
Prabu ( 1979) Willis (1996) และ Ellis (2003)  มาประยุกตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการอ่านเนน้ภาระ
งานใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน เพื่อเสริมสร้างให้นกัเรียนมีทกัษะในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 3 ขั้นตอน
ดงัน้ี 1) ขั้นเตรียมปฏิบติัภาระงาน (Pre-Task) เป็นขั้นตอนท่ีเตรียมผูเ้รียนในการปฏิบติังานไดแ้ก่การ
แนะน าเร่ืองตามวตัถุประสงคก์ารอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ไวโ้ดยเรียงล าดบัจากง่ายไปหา
ยาก การปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบังานท่ีตอ้งปฏิบติัจริง การเตรียมค าศพัท์ 2) ขั้นการ
ปฏิบติัภาระงาน (During Task) เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนอ่านบทความท าความเขา้ใจและปฏิบติังาน
ไดรั้บมอบหมายอาจเป็นงานคู่หรืองานกลุ่ม ฝึกให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบั
เพื่อนในขณะปฏิบติังานเม่ือผลิตช้ินงานเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนในกลุ่มตรวจสอบแก้ไขผลงาน
ร่วมกนั วิเคราะห์รูปแบบภาษาท่ีผิดพลาดแกไ้ขโครงสร้างทางภาษาท่ีใช้ในงานปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าหรือเติมเต็มในส่วนท่ียงัมีขอ้บกพร่องอยูจ่นผูเ้รียนเขา้ใจอยา่งดี 3) 
ขั้ นตอนหลังปฏิบัติภาระงาน (Post-Task) เป็นขั้ นหลังจากท่ีผู ้เรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน 
วตัถุประสงคข์องการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และโครงสร้างภาษาท่ีวิเคราะห์แลว้ผูเ้รียนไดฝึ้กซ ้ าไดอี้กคร้ัง
เพื่อใหเ้กิดความคล่องแคล่วและถูกตอ้ง จะเห็นไดว้า่กิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงานนั้นช่วยให้
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ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง สามารถใชภ้าษาไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและเป็น
ธรรมชาติ เกิดความสนุกสนานและเกิดแรงดึงดูดใจในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบั Willis (1996 : 
137) ท่ีกล่าวว่า ผูเ้รียนไดใ้ช้ภาษาในการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงจากขอ้มูลขา้งตน้ 
สรุปประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติัวา่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความคิดเดิมท าให้
ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจในการใช้ภาษามีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเพิ่มข้ึน และมีความสนุกสนานในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงผลต่อทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมากข้ึนดว้ย 
 3.2 ผลการประเมินคุณลกัษณะความมุ่งมัน่ในการท างาน นกัเรียนมีคุณลกัษะอนัพึง
ประสงค์อยู่ในระดบัดี ดงัน้ี นกัเรียนมีพฤติกรรมด้านตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน เป็น
อนัดับท่ี 1 รองลงมาคือ ด้านท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทน เพื่อให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย  ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามความมุ่งเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช2551 ก าหนด
ไวด้งัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 5) รักชาติศาสน์กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ ทั้งน้ีอาจเน่ืองดว้ยในการ
ท าแบบฝึกหัด ครูจะเฉลยค าตอบของแต่ละกิจกรรมและค าตอบของแบบทดสอบทา้ยบทเรียน
ในทนัที พร้อมแจง้ผลคะแนนท่ีนักเรียนได้จากการท าแบบทดสอบด้วยการให้ขอ้มูลยอ้นกลับ 
(feedback) แก่นักเรียน ท าให้นักเรียนทราบก้าวหน้าในการเรียนการสอน และเกิดแรงใจท่ีจะ
กระตือรือร้นในการท างานและพฒันาตนเองในการเรียนรู้ จึงส่งผลให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ในการท างานอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดของ Cole and Chan, 
1994 : 380, 222 อา้งถึงใน ธียาน์พร ขาวสะอาด 2549 : 90) ท่ีกล่าววา่ การให้แรงเสริมทนัทีเป็นส่ิง
ส าคัญ ข้อมูลท่ีย ้อนกลับของครูช่วยให้นักเรียนสามารถท าภาระงานด้วยความมุ่งมั่นและมี
ประสิทธิภาพ 
 3.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี พบว่า ในภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้แบบฝึกทกัษะ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก  อาจสืบเน่ืองมาจากปัจจยัสนบัสนุน ดงัต่อไปน้ี  
     3.3.1 ดา้นการใชแ้บบฝึก แบบฝึกทกัษะน้ีเนน้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีให้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง (Learning by doing) ดว้ยกิจกรรมท่ีหลาหลายต่อเน่ืองกนั 5 เร่ือง ซ่ึงใน
แต่ละเร่ืองไดมี้การจดัล าดบัรูปแบบของการเรียนรู้ และการปฏิบติักิจกรรมอยา่งเป็นขั้นตอน ดงันั้น
เม่ือนกัเรียนไดมี้โอกาสฝึกซ ้ าหลายๆคร้ังจึงท าให้นกัเรียนเกิดความช านาญ และไดรั้บการพฒันา
ทางทกัษะการอ่านเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเป็นไปตามกฎการฝึกหดั ของ (Thorndike ,1973) ท่ีกล่าววา่ การ
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กระท าใดๆก็ตาม หากได้รับการฝึกฝนหรือกระท าบ่อยๆ  จะท าให้เกิดความคล่องแคล่ว และ
สามารถท าส่ิงนั้นๆไดดี้ จึงเป็นสาเหตุใหน้กัเรียนมีความคิดเห็นต่อการใชแ้บบฝึกดา้นน้ี อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก 
     3.3.2 ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน 
กิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงานนั้นช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกการใชภ้าษาในสถานการณ์จริง 
สามารถใชภ้าษาไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ เกิดความสนุกสนานและเกิดแรงดึงดูดใจใน
การปฏิบติังาน สอดคล้องกบั Willis (1996 : 137) ท่ีกล่าวว่า ผูเ้รียนได้ใช้ภาษาในการส่ือสารท่ี
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงจากขอ้มูลขา้งตน้ สรุปประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความคิดเดิมท าให้ผู ้เ รียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษามี
ปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นเพิ่มข้ึน และมีความสนุกสนานในการปฏิบัติงาน ซ่ึงผลต่อทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมากข้ึน จึงเป็นสาเหตุใหน้กัเรียนมีความคิดเห็นต่อการใชแ้บบฝึกดา้น
น้ี อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
     3.3.3 ดา้นความรู้ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี เน่ืองดว้ยเน้ือหาในแบบฝึก
เป็นขอ้มูลในทอ้งถ่ินของนักเรียน นักเรียนจึงมีปัจจยัพื้นฐานความรู้เดิม (Background / Prior 
Knowledge) เป็นส่วนช่วยสนบัสนุนความเขา้ใจในการอ่าน และสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนเกิดความ
สนใจในการอ่าน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Gordon, 1992 : 1) ท่ีกล่าววา่ ตวัแปรดา้นพื้น
ความรู้เดิมของนกัเรียนมีผลต่อความเขา้ใจในบทอ่าน จึงเป็นสาเหตุให้นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อ
การใชแ้บบฝึกดา้นน้ี อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
     3.3.4 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ เน่ืองมาจากการเรียนจากการปฏิบติัจริง ช่วยให้นกัเรียน
พฒันาทกัษะการอ่าน และความรู้ในเร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ิน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเรียนรู้อย่างมี
ความสุขสนุกสนาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (เสาวนี ลิขิตพงษว์ทิย ์, 2549 : 126) ท่ีกล่าววา่ การท่ี
นกัเรียนได้เรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัและส่ิงท่ีคุน้เคย ท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข สนุกสนาน และส่งผลใหใ้หค้วามสามารถในการเรียนดีข้ึนดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยั
ไดท้  าการสรุปแนวคิดและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี คือ ขอ้เสนอแนะเพื่อน าแบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี ไปใช ้และขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 จากข้อค้นพบของงานวิจยั ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการน าแบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไปใช ้ดงัน้ี 
            1. จากผลการวจิยั พบวา่ ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดย
ใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 นักเรียนส่วนใหญ่เขา้ใจเร่ืองราวทอ้งถ่ินของตนเพิ่มมากข้ึน เกิดความรักและ
ความหวงแหนทอ้งถ่ินของตน ในดา้นของนกัเรียน ตอ้งเรียนรู้ภาษาจากการสอนภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสาร 3Ps เพื่อเตรียมพื้นฐานความรู้มาใชก้ารปฏิบติังานใหไ้ดดี้ยิ่งข้ึน ในดา้นของครูมีบทบาท
ในการแนะน าผูเ้รียนทางด้านภาษา และจากการวิจยั พบว่า ทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจระดบั
ตวัอกัษรของนกัเรียนสูงกวา่ทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจระดบัตีความ ดงันั้น ควรพฒันาแบบฝึก
ทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจระดบัตีความ เพื่อทกัษะของนกัเรียนในดา้นน้ี  
 2. ในการจดักิจกรรมเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน นกัเรียนอาจเป็นผูท่ี้มีส่วนในการสร้างสรรค์
ภาระงานดว้ยตนเอง เช่น การสร้าง E-book  หรือสร้างภาระงานแบบมีชีวติ โดยมีการอดัวดิีโอคลิป 

3. ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการปฏิบัติภาระงานจากห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) ดว้ยตนเองก่อน หรือจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานนอกสถานท่ี เช่น แหล่งเรียนรู้ใน
ทอ้งถ่ิน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็น
แนวทางหน่ึงในการสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ 
ดงันั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและท าการวจิยัในประเด็นต่อไปน้ี 
 1. ควรมีการวจิยัเพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  เร่ืองขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชว้ธีิการสอนอ่ืนๆ เช่น การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ หรือเปรียบเทียบกบัการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3Ps 
 2. ควรมีการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ระหวา่งกลุ่ม
ทดลองท่ีสอนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน  และกลุ่มควบคุมท่ีสอนโดยวธีิปกติ 
 3. ควรมีการวจิยัเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นอ่ืนๆ เช่น  ความซ่ือสัตย ์การมี
วนิยั และการอยูอ่ยา่งพอเพียง เป็นตน้ 
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 4. ควรมีการศึกษาจากบทอ่านท่ีมีเน้ือหาอ่ืน เช่น ขอ้มูลอาเซียน ฯลฯ 
 5. ควรมีการศึกษาทกัษะการอ่านภาษองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ในนกัเรียนท่ีมีระดบั
ความสามารถท่ีต่างกนั 
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รายการอ้างอิง 
 

ภาษาไทย. 
 
กระทรวงศึกษาธิการ.คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2550). แผนพฒันา 

เศรษฐกจิแห่งชาติ ฉบับที ่8 (2540-2544). กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 
__________. (2556). พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์.  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm 
__________. (2551). “ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.” กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ.์  
กุลธิดา ปัญญาจิรวฒิุ. (2548). “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนร้อยกรองกาพยย์านี 11  

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ขตัติยา ภทัรพรพนัธ์.(2551). “ การศึกษากระบวนการควบคุมคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการ
บริหารองคก์รบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารการ
พยาบาลและพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลเอกชน จงัหวดันครราชสีมา”. วทิยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา. 

จกัรพรรดิ คงนะ. (2550). “การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัปัญหาของวยัรุ่น
ตอนตน้ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหลวงพอ่วดัตากอ้งอนุสรณ์  
จงัหวดันครปฐม.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

จุติมา ศรีบวั. (2555) . “ การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจจากหนงัสือพิมพแ์ละ
นิตยสารภาษาองักฤษ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติัส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนยานนาเวศวทิยาคม.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ (2544) . การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน.  เอกสารการสอนชุดวชิา 
เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา หน่วยท่ี 1 – 5. กรุงเทพ: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 



 

166 

 

ดวงฤดี เอ่ียมพนากิจ. (2552) . “ การพฒันาแบบฝึกการแกโ้จทยอ์ตัราส่วนและร้อยละโดยใชข้อ้มูล 
ทอ้งถ่ินส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ดวงเพญ็ ทุคหิต. (2550). “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานวชิาการตามความคิดเห็นของ 
ครูโรงเรียนขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทยัธานี เขต 2”. วทิยานิพนธ์ปริญญา 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์. 

ดรุณี เรือนมัน่ใจ. (2546) .“ การพฒันาแบบฝึกการอ่านเสริมเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่าน 
เอกสารจริง ส าหรับนกัเรียนชั้นมะยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรีประจนัต ์“เมธีประมุข”.”  
วทิยานิพนธ์ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

เตือนใจ ป่ินเกิด และวมิล เอมโอช. (2548). ความสามารถและสนใจในการอ่านภาษาไทยและ 
ภาษาองักฤษของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวนัออก. จนัทบุรี :   
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี. 

ทรงศรี สดคมข า. (2547). “การพฒันาแบบฝึกทกัษะเสริมทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทย โดยใช ้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ธียาน์พร ขาวสะอาด. (2549). “ การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  
โดยใชเ้อกสารจริงเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นหิน 
ชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

นฤดี  ผวิงาม. (2545). “ การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาไทย เร่ือง วชิาภาษาไทย  
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

นเรศ เปล่ียนค า. (2551). “ การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช ้
เทคนิคการเรียนรู้แบบเนน้การปฏิบติั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3.” วทิยานิพนธ์ 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษส าหรับผูพู้ดภาษาอ่ืน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี. 

 
 
 



 

167 

 

เนาวรัตน์ เจตดุ. (2555). “ การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสรุปความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
ไทยทรงด า อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2” ” 
วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

บณัฑิต อนุญาหงส์. (2550). “ การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านภาษาองักฤษเร่ือง 
พุทธประวติัส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเบญจมราชาลยั 
กรุงเทพมหานคร ”. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ประกายเพชร ไกรฤกษ.์(2550). “การศึกษาความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั 
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัล าพูน เก่ียวกบัการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542. วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์. 

ผจงกาญจน ์ ภู่วภิาดาวรรธน์. (2540). เทคนิคการสอนอ่านภาษาองักฤษในระดับมัธยมศึกษา.   
เอกสารประกอบการสอน กระบวนวชิา 058455  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

พนอ สงวนแกว้ (2554).  “การพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงานเพื่อเสริมสร้างความ 
เขา้ใจการอ่านภาษาองักฤษต่อการอ่านภาษาองักฤษแบบเพิ่มขยายและความคงทนในการ 
เรียน”.  วทิยานิพนธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ 
สอนภาษาองักฤษ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

พรรณี ชูไทย. (2546) . จิตวทิยาการสอน. กรุงเทพฯ : วราวุฒิการพิมพ.์ 
พฒันพงศ ์บรรณาการ. (2552). “การพฒันาแบบฝึกเร่ืองการเป่าขลุ่ยไทยส าหรับนกัเรียนชั้น 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3”.วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและ
การนิเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

พิมพพ์ธู สุตานนัท.์ (2550). “ การใชก้ลวธีิการวาดภาพเพื่อขยายความคิดเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจ ใน 
การอ่านภาษาองักฤษ และความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัตน้”. วทิยานิพนธ์ 
ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ภาทิพย ์ศรีสุทธ์ิ. (2549). การอ่านจับใจความสําคัญและการอ่านคิดวเิคราะห์. เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 5  
กุมภาพนัธ์. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.st.ac.th/bhatips/tip49/reading1.html. 

มณีรัตน์  สุกโชติรัตน์. (2547) . “ อ่านเป็น : เรียนก่อน –สอนเก่ง.” กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพลบั 
ลิเคชัน่ 

 

http://www.st.ac.th/bhatips/tip49/reading1.html


 

168 

 

รัชนี ศรีไพรวรรณ. (2520).  “ แบบฝึกหัดทกัษะวชิาภาษาไทยสําหรับเด็กแรกเรียนคู่มือครู 
แนวความคิดและทรรศนะบางประการเกี่ยวกบักุศโลบายการสอนเด็กเร่ิมเรียนทีพู่ดสอง 
ภาษา.” พิมพค์ร้ังท่ี 2.  นครราชสีมา : ส านกังานศึกษาธิการเขต 11. 

รัตนา วงศย์ะรา. (2553). “ การพฒันาชุดฝึกการอ่านและการพูดภาษาองักฤษเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว 
ในจงัหวดัราชบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ”. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ราชบณัฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ :  
นานมีบุคส์พบัลิเคชัน่. 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี. (2552).  หลกัสูตรสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานโรงเรียนเทพมงคลรังษี.  
กาญจนบุรี. 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี กลุ่มบริหารงานวชิาการ.(2557).  “สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี ปีการศึกษา 2557”. กาญจนบุรี. 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี กลุ่มบริหารงานวชิาการ. “สารสนเทศโรงเรียนเทพมงคลรังษี ปีการศึกษา  
2557”.  31 มีนาคม 

วงเดือน แสงผึ้ง. (2548). การพฒันาแบบฝึกการเขียนสะกดค าโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3”. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

วรสุดา บุญยไวโรจน์. (2540).  “ การพฒันาคณติศาสตร์ในระดับประถมศึกษา”. กรุงเทพฯ :  
ไทยวฒันาพานิช. 

วนัเพญ็ คุณพิริยะ. (2548). “การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 2 โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน”. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

วเิชียร เกตุสิงห์. (2541). “หลักการสร้างและวเิคราะห์เคร่ืองมือในการวจัิย”. กรุงเทพฯ :  
ไทยวฒันาพานิช. 

วสิาข ์จติัวตัร์. (2543). “ การสอนอ่านภาษาองักฤษ.” นครปฐม : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร. 
วไิลรัตน์ วสุริย.์ (2545). “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้อกสารจริงเก่ียวกบั 

ทอ้งถ่ินในรายวชิา อ 0112 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั 
จงัหวดัลพบุรี.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

 



 

169 

 

ศรศกัด์ิ ศรีตระกูล. (2541). “การใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนค าควบกล ้าส าหรับนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
การประถมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  

ศศิวมิล กงัล่ี. (2544) . “ การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อการส่ือสารจากหนงัสือพิมพแ์ละ 
นิตยสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัไร่ขิง จงัหวดั 
นครปฐม.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 
ในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม. (2551). บันทกึความสําเร็จ เยาวชนไทย ทาํดี 
ถวายในหลวง ปีที ่3. กรุงเทพ : ศูนยคุ์ณธรรม. 

สุรเชษฐ ์เหล่าจนัตา. (2551) . “ การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาทกัษะการคิดดา้นคณิตศาสตร์โดย 
ใชแ้บบฝึกของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 .” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาวจิยัและสถิติทางการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  

สุริยา ต่อพล. (2541).  “ การพฒันาหนงัสือเรียนและแบบฝึกเสริมทกัษะส าหรับ การสอนภาษาไทย 
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 .” วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

สุวทิย ์มูลค า และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ. (2550). ผลงานทางวชิาการสู่...การเล่ือนวิทยฐานะ.  
กรุงเทพฯ : อี เค บุคส์. 

สุภรัตน์ สทา้นพล. (2554). “ การใชแ้ผนภูมิความหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่าน 
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ”.  
สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

สุนนัทา สุนทรประเสริฐ. (2550). ผลงานทางวชิาการสู่...การเล่ือนวิทยฐานะ. กรุงเทพฯ : อี เค บุคส์. 
เสาวนี ลิขิตพงษว์ทิย.์ (2549).  “ การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษตามหลกัสูตร 

ทอ้งถ่ินโดยใชเ้อกสารจริง ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (อ 33101)  
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

 
 
 

http://www.library.msu.ac.th/web/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D8%C3%D4%C2%D2%20%B5%CD%BE%C5


 

170 

 

เสาวนีย ์กลบัส่ง. (2547).  “ การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่าน 
ภาษาองักฤษโดยใชนิ้ทานสอนใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชินี  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” . วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ส านกังานสถิติแห่งชาติ. (2553). ผลการสํารวจการอ่านหนังสือของประชากร. เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 5  
กุมภาพนัธ์. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/read_Pocket54.pdf.   

ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. (2554). “ แนวทางการพฒันาการวดัและการประเมิน 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันฐาน พุทธศักราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.” กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และ 
พสัดุภณัฑ.์ 

อมรรัตน์ นดัดาหลง. (2551). “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั 
ทอ้งถ่ินจงัหวดัตราด ส าหรับนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนเนินทรายวทิยาคม  
อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ 
สอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

อุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ.์ (2551). “ การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชกิ้จกรรมอ่านให้ 
คล่อง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอน 
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

อุษา มะหะหมดั.(2548). “ การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจจากนิทานพื้นบา้น 
ไทยส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัโพธ์ิ จงัหวดันครปฐม.”  
วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะ 
ภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

อจัฉรา วงศโ์สธร (2544). การทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษพมิพ์คร้ังที่ 2. 
 กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์. 
อจัฉราวรรณ ศิริรัตน์. (2549). “ การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพื่อกา 

ส่ือสารโดยใช ้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เมืองกาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3.”  
วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

 



 

171 

 

ภาษาองักฤษ 
 
Anthony V. Manzo, Ula C. Manzo, and Thomas H. Estes. (2001). Content Area Literacy :  

Interactive Teaching for Active Learning, 3rd  Ed”. Wiley & Sons, Incorporated. 
Bartlett, J.A. (1976). Teacher’s handbook of reading. New York : Middlesese Penguin Book. 
Barbara Seels and Zita Glasgow. (1990). Making Instructional Design Decisions. Upper Saddle  

River, N.J. : Merrill, c1998. 
Burmister, Louis E.  (1974).  Reading Strategies for secondary School Teachers. San  
              Francisco, California: Addison Wesley Publishing Company.  
Cameron, Lynne. (2001) . Teaching Language to Young Learners.  Cambridge : Cambridge  

University  Press. 
Candlin, C. (1987). Towards Task-based Language Learning.  Cambridge : Cambridge  

University Press. 
Carrell, Patricia. , and Eisterhold, John C. (1983). Schema Theory and ESL Reading Pedagogy.  

TESOL Quarterly.17,4. 
Christine Nuttall. (1996). Teaching Reading Skills in a Foreign Language (Methodology and  

Language Teaching Series). Heinemann Educational Books. 
Cunningsworth, A. (1984).  Evaluating and Selecting EFL Teaching Materials. London :  

Heinemann Educational Books. 
Cyril J.Weir. (1990). Communicative Language Testing. New York : Prentice Hall. 
David Nunan.  (1989).  Designing Tasks for Communicative Classroom.  London: Cambridge  

University Press. 
Ellis, Rod. (2003). Task-based Language Learning and Teaching.  New York : Oxford  

University  Press. 
Green H.A. and W.T. Petty. (1991). Developing Language Skills in the Elementary School.  

Boston : Sillyn and Bacon Inc. 
Hackers, C. (1981). From Schemata Theory to Classroom Practice. Reading Research  

Quarterly 17. 
Harris, Albert J. , Edward R.Sipay. (1979). How to teach Reading. New York : Longman Inc. 
 



 

172 

 

Johnson, P., and P.D. Pearson. (1982). Prior Knowledge, Connectivity, and the Assessment of  
Reading Comprehension. Illinois : Center for the Study of Reading. 

Prabhu, N. S. (1984).  Procedural syllabuses. In T. E. Read (ed.). Trends in  
language syllabusdesign. Singapore: Singapore University Press. 

Richards, J. and T. Roger. (2002). Approaches and Methods in Language Teaching.  
Cambridge : Cambridge University Press. 

Rider, R.J. , and Graves M.F. (1998). Reading and Learning in Content Areas. 2nd ed. New  
Jersey : Prentice Hall. 

Rivers , W.M. (1968). Teaching foreign language skills. Chicago : The University of Chicago  
Press. 

Roger, C.R. (1998). Freedom to learn. New York : Merill Press. 
Rumelhart, D.E. (1981). Schemata : The building Blocks of Cognition. In R.J. Spiro, B.C.  

Bruce, & W.F. Brewer (Eds.) Theoretical Issues in Reading Comprehension. Hillsdale,  
NJ : Erlbaum.  

Seels, B. and Glasgow, Z. (1990). Exercise in Instructional Design. New York : Merrill  
Publishing Company. 

Thonis, Elearnor wall. (1980). Teaching Reading to Non-English Speakers. New York : Collier  
Macmilian International. 

Weaver, C. (1988). Reading Process and Practice from Socio-Linguistics to Whole Language.  
Portsmouth : Heinemann Educational Books. 

Widdowson, H.G. (2011). The process and purpose of reading. New York: Harcourt Brace   
 Jovanovich. 

Williams, Eddie. (1994). Reading in the Language Classroom. 8th ed. London : Macmillan  
Publisher Ltd. 

Willis, D ;& Willis J.  (2007). Doing Task-Based Teaching.  Oxford: Oxford University Press. 
Willis, J. (1996) . A Framework for Task-Based Learning. Edinburgh : London : Prentice Hall. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
175 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

1. นางนภสัสร สุทธิกุล     ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

       โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

       ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัประเมินผล 

 

2. นางวลัลภา  ใจเยน็     ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

       โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

       ผูเ้ช่ียวชาญดา้นแบบฝึกทกัษะ 

 

3. นางระพีพรรณ เจริญทศันศิริ    ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

       โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

       ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
176 

 

 



 
177 

 

 



 
178 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
180 

 

แบบสอบถามความต้องการ 
 

(ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2) 
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ในการพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 3 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 การสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน จ านวน 4  ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 1 ขอ้ 
 3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามจะน าไปพิจารณาในลกัษณะภาพรวม และค าตอบท่ีไดรั้บจะ
เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัยิง่ ในการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนทั้งน้ี ค  าตอบ
ของนกัเรียนจะไม่มีผลกระทบต่อการเรียนแต่ประการใด 
 
 

พลอยไพรินทร์  สโมทยั 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน      
    มหาวทิยาลยัศิลปากร
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ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน ตามความเป็นจริง 
 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. ผลการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษในภาคเรียนท่ีผา่นมา    

 เกรด 4   เกรด 3-3.5   เกรด 2-2.5 
  

 เกรด 1-1.5   เกรด 0 ร มส 
3. นกัเรียนเคยเรียนรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ินเป็นภาษาองักฤษมาก่อนหรือไม่  
   เคย    
   ไม่เคย 

ตอนที ่2 : ความต้องการในการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น 
ค าช้ีแจง : โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 
 1. นกัเรียนตอ้งการเรียนเร่ืองการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินดว้ย
วธีิการใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1. ใหค้รูเป็นผูส้อนในห้องเรียนเท่านั้น เพราะ................................................................ 
  2. ใหค้รูเป็นผูส้อนนอกหอ้งเรียนเท่านั้น เพราะ ............................................................ 
  3. ใหค้รูเป็นผูส้อนในห้องเรียนและมีกิจกรรมนอกหอ้งเรียนบา้ง เพราะ ......................  

         ...................................................................................................... 
 4. ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาจากแบบฝึกหรือเอกสาร เพราะ .................................................. 
 5. ใหมี้ผูรู้้ในทอ้งถ่ินมาถ่ายทอดความรู้ใหฟั้ง เพราะ ..................................................... 
 6. อ่ืนๆโปรดระบุ  .......................................................................................................... 

  
 2. นกัเรียนคิดวา่ในจงัหวดักาญจนบุรี มีเร่ืองราวใดบา้งท่ีนกัเรียนสนใจและตอ้งการเรียน 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1. ลกัษณะทัว่ไปของจงัหวดั   2. เทศกาล ประเพณีและวฒันธรรม 
  3. แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั   4. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  5. ประชากรและอาชีพ   6. อาหารพื้นเมือง/ผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน 
  7. บุคคลส าคญั    8. อ่ืนๆ โปรดระบุ ...................... 
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3. นกัเรียนตอ้งการใหแ้บบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน มี
ลกัษณะอยา่งไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1. พิมพต์วัโต ชดัเจนอ่านง่าย     
 2. ใชภ้าษาท่ีง่ายแก่การเขา้ใจ 

  3. มีภาพประกอบสวยงามตรงกบัเน้ือเร่ือง      
 4. สีสันสวยงาม 

  5. มีเน้ือหาท่ีให้ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
 6. มีเน้ือหาท่ีไม่ยาวจนเกินไป 
 7. รูปเล่มมีขนาดเหมาะสมสะดวกในการใช ้
 8. มีการเรียงเน้ือหาจากง่ายไปยาก 
 9. มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

  10. อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................. 
 
 4. นกัเรียนตอ้งการใหมี้การวดัผลประเมินผลการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชแ้บบประเมิน
แบบใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1. ครูเป็นผูป้ระเมิน    
 2. นกัเรียนเป็นผูป้ระเมินดว้ยตนเอง 

  3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมิน      
 4. ประเมินผลจากช้ินงาน 

  5. ทดสอบ 
 6. สังเกตพฤติกรรมการท างาน 

  7. อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................. 
 
ตอนที ่3 : ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็น 
ส าหรับรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

และครูผู้สอนภาษาองักฤษ  ด้านการสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ  โดยใช้
กจิกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ือง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวดักาญจนบุรี 

______________________________________________________________________________ 

เร่ือง สภาพความตอ้งการดา้นหวัขอ้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีและคุณลกัษณะของ
แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน 
เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
ค าช้ีแจง  

1. แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความ
ตอ้งการดา้นหวัขอ้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีและคุณลกัษณะของแบบฝึกทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
จงัหวดักาญจนบุรี  

2. แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ จ านวน 5 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการดา้นหวัขอ้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรีและคุณลกัษณะของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรม
การอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 5 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน 1 ขอ้ 
 3. โปรดตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระ
งาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี  ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จาก
ท่านดว้ยดี  จึงขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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ตอนที ่1    สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป 

ข้อ สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป ส าหรับผู้วจัิย 
1 เพศ 

 1) ชาย                2) หญิง                
1 

………… 
2 อาย ุ(เศษของปีหากเกิน 6 เดือน ใหน้บัเป็น 1 ปี) 

 1) นอ้ยกวา่ 30 ปี               2) 31-40 ปี              
 3) 41-50 ปี                        4) มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป                

2 
………… 

 
3 ต าแหน่ง 

 1) รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 
 2) หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3) ครูผูส้อนภาษาองักฤษ                                             

3 
………… 

 

4 ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี           2) ปริญญาตรี               
 3) ปริญญาโท                     4) ปริญญาเอก                       

4 
………… 

 
5 ประสบการณ์ในดา้นการปฏิบติังานเก่ียวกบัการศึกษา 

 1) นอ้ยกวา่ 5 ปี                  2) 5-10 ปี 
 3) 11-20 ปี                          4) มากกวา่ 20 ปี 

5 
………… 

 
 

ตอนที ่2   ความคิดเห็นเกีย่วกบัความต้องการด้านหัวข้อเกีย่วกบัข้อมูลท้องถิ่นจังหวดักาญจนบุรี
และคุณลกัษณะของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ  โดยใช้กจิกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เร่ือง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวดักาญจนบุรี 
 

1. ท่านคิดวา่ เน้ือเร่ืองหรือสถานท่ีใดในจงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีประโยชน์และเหมาะสมท่ีจะเป็น
หวัขอ้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี เพื่อน ามาพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ (เสนอแนะไม่ต ่ากวา่ 3 หวัขอ้) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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2. ท่านคิดวา่ แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้
ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ควรมีรูปแบบหรือลกัษณะใด จึงจะเหมาะสมกบั
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  (เช่น ดา้นเน้ือหา  รูปแบบ  รูปเล่ม) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. ท่านคิดวา่ รูปแบบกิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบใด
และควรใชส่ื้อการสอนใดบา้งท่ีจะท าใหผู้เ้รียนสนใจ  สนุก เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน  ตวัช้ีวดั  
และวตัถุประสงคแ์ละเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ในการท างาน (เสนอแนะไม่
ต ่ากวา่ 3 รูปแบบ) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

4. ท่านคิดวา่ แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้

ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ควรมีขั้นตอนการวดัและประเมินผลดา้นการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจอยา่งไร 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

5. ท่านคิดวา่ แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้

ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ควรมีขั้นตอนการวดัและประเมินผลดา้น

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ในการท างานอยา่งไร 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะเพิม่เติมเกีย่วกบัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ โดย
ใช้กจิกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน  จ านวน 1 ข้อ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
187 

 

แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

1 (ผ่าน) 2 (ดี) 3 (ดีเยีย่ม) 
1.  ตั้งใจและ
รับผดิชอบในหนา้ท่ี
การงาน 
 

ตั้งใจและรับผดิชอบ 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี 

ไดรั้บมอบหมายให ้

ส าเร็จ มีการปรับปรุง 
การท างานใหดี้ข้ึน 

ตั้งใจและรับผดิชอบ 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี 

ไดรั้บมอบหมายให ้

ส าเร็จ มีการปรับปรุง 
และพฒันาการ 
ท างานใหดี้ข้ึน 

ตั้งใจและ 
รับผดิชอบในการ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี 

ไดรั้บมอบหมาย 
ใหส้ าเร็จ 
มีการปรับปรุงและ 
พฒันาการท างาน 

ใหดี้ข้ึนดว้ยตนเอง 
2.  ท างานดว้ยความ
เพียรพยายาม  และ
อดทนเพื่อใหง้าน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ท างานดว้ยความขยนั 

อดทน และพยายาม 
ใหง้านส าเร็จตาม 
เป้าหมาย และช่ืนชม 
ผลงานดว้ยความ 
ภาคภูมิใจ 

ท างานดว้ยความขยนั 

อดทน และพยายาม 
ใหง้านส าเร็จตาม 
เป้าหมาย ไม่ยอ่ทอ้ 
ต่อปัญหาในการ 
ท างาน และช่ืนชม 
ผลงานดว้ยความ 
ภาคภูมิใจ 

ท างานดว้ยความ 
ขยนัอดทน และ 
พยายามใหง้าน 

ส าเร็จตาม 
เป้าหมายภายใน 

เวลาท่ีก าหนด 
ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหา 
แกปั้ญหาอุปสรรค 
ในการท างาน และ 
ช่ืนชมผลงานดว้ย 
ความภาคภูมิใจ 

 
สรุปผลการประเมิน 

5-6  คะแนน  หมายถึง  ดีเยีย่ม 
3-4  คะแนน  หมายถึง  ดี 
1-2  คะแนน  หมายถึง  ผา่น 
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แบบบันทกึการประเมินคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

นักเรียน
คู่ที ่

ช่ือ – นามสกุล 

บท
เรีย

นท
ี ่1 

บท
เรีย

นท
ี่ 2 

บท
เรีย

นท
ี่ 3 

บท
เรีย

นท
ี่ 4 

บท
เรีย

นท
ี่ 5 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

 
ลงช่ือ___________________________ ครูผูส้อน 

( นางสาวพลอยไพรินทร์  สโมทยั) 
เล่มท่ี 1  วนัท่ี _____/________________/______ 
เล่มท่ี 2  วนัท่ี _____/________________/______ 
เล่มท่ี 3  วนัท่ี _____/________________/______ 
เล่มท่ี 4  วนัท่ี _____/________________/______ 
เล่มท่ี 5  วนัท่ี _____/________________/______ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ  
โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เร่ือง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวดักาญจนบุรี  

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

 

  1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ีเป็นการสอบถามความคิดเห็น หรือความรู้สึก
ของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบ
เนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
  2. ค าตอบของนกัเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นน้ี เป็นการแสดงความคิดเห็น
หรือความรู้สึกของนกัเรียนแต่ละคน ไม่มีขอ้ถูก ไม่มีขอ้ผิด ขอใหน้กัเรียนตอบตามความเป็นจริง 
  3. ค าตอบของนกัเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นน้ี ไม่น าไปรวมในการตดัสิน
ผลการเรียนรู้ แต่ผลจากการตอบแบบสอบถามน้ี จะน าไปใชใ้นการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่าน 
ใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
  4. การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ี ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความแลว้ท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน โดยแบ่งระดบัความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดบั คือ  

1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด    
2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย   
3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง   
4 หมายถึง  เห็นดว้ยระดบัมาก   
5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

  5. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2  ตอน ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่าน 
   ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
     
 

ผูว้จิยั 
นางสาวพลอยไพรินทร์  สโมทยั 

นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 



 
190 

 

ตอนที ่1  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่าน 
ค าช้ีแจง  จงท าเคร่ืองหมาย () ในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนในแต่ละขอ้ ใหต้อบ
เพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการใช้แบบฝึก      
1. แบบฝึกมีภาษา ค าศพัท ์ยากง่ายเหมาะสมกบั
ความสามารถทางภาษาของนกัเรียน 

     

2. บทอ่านมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ ช่วยกระตุน้ความสนใจ 
ของผูเ้รียน 

     

3. แบบฝึกช่วยใหน้กัเรียน ไดมี้โอกาสฝึกทกัษะการอ่าน พูด 
ฟัง และเขียนภาษาองักฤษ 

     

4. แบบฝึกมีขั้นตอนการฝึกจากง่ายไปยาก      
5. แบบฝึกไดฝึ้กกระบวนการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนดว้ย      
ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบ 
เน้นภาระงาน 

     

6. ค าอธิบายการท ากิจกรรมมีความชดัเจน      
7. เวลาในการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม      
8. กิจกรรมการเรียนรู้ในแบบฝึกเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

     

9. กิจกรรมในขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน ช่วยกระตุน้ให้
นกัเรียนสนใจและตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ 

     

10. กิจกรรมในขั้นปฏิบติัภาระงาน ช่วยใหน้กัเรียนอ่านบท
อ่านอยา่งมีจุดประสงค ์

     

11. กิจกรรมหลงัปฏิบติัภาระงาน ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจบท
อ่านมากข้ึน 

     

ด้านความรู้ เร่ือง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวดักาญจนบุรี      
12. นกัเรียนมีความรู้ดา้นค าศพัท ์ส านวน และโครงสร้าง
ไวยากรณ์ใหน้กัเรียนอยา่งเพียงพอจากการใชแ้บบฝึก  
เพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติัภาระงาน 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
13. แบบฝึกช่วยเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรีดียิง่ข้ึน 

     

14. แบบฝึกช่วยเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรีท่ีเป็นภาษาองักฤษกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

     

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ      
15. แบบฝึกช่วยฝึกใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงได ้      
16. นกัเรียนมีทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจดีข้ึน      
17. นกัเรียนมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัภาระงานในแบบฝึก      
18. นกัเรียนรู้สึกผอ่นคลายและสนุกสนานกบัการเรียน
ภาษาองักฤษมากข้ึน 

     

 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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English Reading Comprehension 

Kanchanaburi Local Information 

 

Time 60 minutes       30 Marks 

___________________________________________________________ 

A. Read this passage carefully then choose the best answer.  

(Item 1-4) 

 

 Kanchanaburi, which has mostly mountainous area, 

covers an area of approximately 19,473 square kilometers 

and  is the third largest province in Thailand after Chiang Mai 

and Nakhon Ratchasima.  

There are 13 districts (Amphoes) in this province : 

Muang Kanchanaburi, Tha Muang, Tha Maka, Phanom 

Thuan, Bo Phloi, Lao Khwan, Sai Yoi, Thong Pha Phum, Si 

Sawat, Sangkhla Buri, Dan Makham Tia, Nong Pru and Huai 

Krachao. 

       Kanchanaburi is far from Bangkok about 129 kilometres, 

It shares a border with Myanmar to the west, Tak and Uthai 

Thani Provinces to the north, Suphan Buri and Nakhon 

Pathom Provinces to the east, and Ratchaburi Province to 

the south. And it shares a border with Myanmar and has the 

Tanaowasi Range as its borderline. 

The province is the source of two most important rivers 

Maenam Khwae Noi and Maenam Khwae Yai, which form 

the famous Maenam Mae Klong.  

 

Adapted from : 

http://www.thaihotelinns.com/city_info/kanchanaburi1g.html 

 

1. What is the water resource of Kanchanaburi ? 

a) River Kwai     b) Chao Praya  

c) Chi River    d) Thachin River 
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2. Which isn’t the district in Kanchanaburi? 

a) Huai Krachao    b) Tha Maka  

c) Tha Reua    d) Sangkhla Buri 

 

3. What is the best title of this passage? 

a) The Ancient city     

b) The evergreen land  

c) The boundaries of Kanchanaburi 

d) The Introduction of Kanchanaburi 

 

4. Which paragraph is best for the topic “ The close 

province” ? 

a) Paragraph 1      b) Paragraph 2 

c) Paragraph 3     d) Paragraph 4 

 

B. Read this slogan carefully then choose the best answer.  

(Item 5-6) 

 

“A province of ancient community, three pagodas pass, 

precious stones, River Kwae Bridge, Minerals and waterfall 

resources.” 

 

5. The place that appears in the slogan is ……….. . 

a) Dan makhamtia   b) Dan Chedi Sam Ong 

c) Royal palace   d) Srifa Bakery 

 

6. Which one doesn‟t mention in the slogan? 

a) Erawan waterfall    b) coconut jelly   

c) Gemstone    d) Ban Kao 
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C. Read the passage  below and choose the best answer.  

(Item 7-11) 

 

The River Kwae Bridge Light and Sound Presentation 

Kanchanaburi Provincial Authority (1) and Tourism Authority 

of Thailand cordially (2) invite you to watch the most 

spectacular (3) Light and Sound Presentation (4), "The Bridge 

on the River Kwae." We will take you to the historical events 

leading to the building of the notorious (5) River Kwae Bridge 

and the Death Railway (6) during the second World War. 

 

We have arranged the best seats for you so that you 

can feel as if you were in the middle of the battle. The seats 

are arranged in such a way that you will hear every crystal 

(7) clear sound and see the action right (8) in front of your 

eyes ! And Tickets cost 300 and 500 baht. 

The show starts from November 28 until December 7, 

2014. 

Vocabulary 

1. จงัหวดักาญจนบุรี   2. ยนิดีอยา่งยิง่ท่ีจะ   3. รายการแสดงพิเศษ   

4. การแสดงแสงและเสียง  5. ช่ือเสียงโด่งดงั(ในทางไม่ดี)  6. ทางรถไฟ สายมรณะ  

7. ชดัเจน    8. พอดี,พอเหมาะ  
Adapted from http://wachum.org/welcome/lesson4.html 

 

 

 

 



 
195 

 

7. When does the River Kwae Bridge Light and Sound 

Presentation begin ?  

          a) During the World War I.   

b) During the World War II. 

c) On 28 November, 2014.   

d) On 7 December, 2014. 

 

8. How much do the tickets cost ?  

          a) Three hundred baht   b) four hundred baht 

 c) Five hundred baht  d) Both a) and c) 

 

9. How many nights are there to see the presentation ?  

          a) Four nights     b) Ten nights 

 c) Eight nights    d) Six nights  

 

10. What will the visitors see in the Light and Sound 

Presentation ?  

            a) The historical events of the elephant fighting „s  

        King Naresuan 

   b) The historical events of the building River Kwae  

        Bridge and the Death Railway  

   c) The famous people of Kanchanaburi 

   d) The Tourist attractions in Kanchanaburi 

 

11. What is the information about? 

   a) entertainment     b) festival 

   c) local product    d) famous people 
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D. Read the passage about “Phra Thepmongkhonrangsi” and 

choose the best answer. (No.12-15) 

 

 Phra Thepmongkhonrangsi (Di Buddhajoti) was 

originally named Di Ekachant.  He was born on Thursday 29 

January 1873 at  Ban Thung Samo , Amphoe Phanom Thuan , 

Kanchanaburi. His father was Nai Thet and his mother was 

Nang Chan Ekachant.   

 At 18, he was ordained as a novice at Wat Thung Samo 

with the Abbot of Wat thung Samo, Phra Achan Rot, his 

grandfather, as the Preceptor. He remained for 6 months, 

during which he studied Thai language to a sufficient level, 

before leaving monastic life to help his parents in the rice 

fields. In 1893, he was ordained as a monk at Wat Thung 

Samo, with Phra Khru Wisutthirangsi (Luang Pho Chang) of 

Ban Thuan as his Preceptor, the Venerable Rot of Wat Thung 

Samo and Phra Khru Plian of Wat Tai as Quentioners. He was 

given the monastic name  “Buddhajoti” meaning “glowing 

light like a Buddha”. Then he went to study Pali at Wat Rangsi 

Sutthawat in Bangkok. He spent a few year studying until in 

1911 and return to Wat Devasangharam. 

He succeeded to the position of abbot that the same year. 

In 1963 he was promoted to Phra Thepmongkhonrangsi 

The Venerable Di passed away of old age on 17 

June1967, aged 94. 

 

12. What is this passage mainly about? 

 a) The mysterious death 

 b) Life of Phra Thepmongkhonrangsi 

 c) Family of Phra Thepmongkhonrangsi 

 d) Leaving monastic life 
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13. “ Then he went to study Pali at Wat Rangsi Sutthawat in 

Bangkok. He spent a few year studying until in 1911 and 

return to Wat Devasangharam. He succeeded to the position 

of abbot that the same year. ” This showed The Venerable Di 

is __________ . 

 a) intelligent     b) brave   

c) weak     d) afraid 

 

14. What is the last monastic name of The Venerable Di? 

 a) Phra Khru Adunyasamanakit 

b) Phra Wisutthirangsi 

c) Phra Mongkhonrangsiwisut 

d) Phra Thepmongkhonrangsi 

 

15. When did Phra Thepmongkhonrangsi die? 

a) In 1873.     b) In 1957. 

c) In 1963.     d)In 1967. 
 

E. Read this information then choose the best answer. (Item 

16-17) 

Name Product Address 

Wimon Coconut 

Jelly 

Coconut Jelly 4/4 Mu. 2, TambonTha-lor 

AmphoeThaMuang 

Tel. (034) 604-456,566-017 

NongKhao hand-

woven cloth Village hand-woven 

cloth  

NongKhao Village 

TambonNongKhao 

AmphoeThaMuang 

Tel. (034) 586-101 

Srifa Kanchanaburi Bakery Many Branches in 

Kanchanaburi 

Anantapolploykan Gems 284/31 Saengchuto Rd.  

AmphoeMueng 

Tel. (034) 512-144 
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16. You are a tourist going to Kanchanaburi  want to buy 

some colored-stone souvenirs, but you can‟t stay there very 

long. From the table which is the best one for you? 

a) Wimon Coconut Jelly   

b) NongKhao hand-woven cloth Village   

c) Srifa Kanchanaburi 

d) Anantapolploykan 

 

17. You want to make a new dress for your friend. From the     

information , which is the best one for you? 

a) Wimon Coconut Jelly   

b) NongKhao hand-woven cloth Village  

c) Srifa  Kanchanaburi 

d) Anantapolploykan 

 

F. Read this information and choose the best answer. (Item 

18-22) 

This is my favorite desserts. Its name means long lasting 

love and good fortune because of it is like golden noodles, 

which contains a positive meaning in long-lasting 

relationship. 

 

How to make it 

1. Put all the yolk on a piece of thin white cloth, fold it up, 

and squeeze the cloth to filter the yolk through it. 

2. To make syrup, boil sugar in water scented with jasmine in 

a pot. When all the sugar dissolves, take the water to be 

filtered before continuing stewing it until bubbles appear all 

over the surface. 

3. Pour the yolk through a narrow funnel which is placed over 

the pot of syrup so that the yolk will become golden threads 

in the syrup. 

4. Use a long pointed piece of wood to stir the golden 

threads in the syrup until they become smooth.  
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5. Finally, remove them from heat and wrap them around 

themselves so that they form the shape of a rectangle. 
 

Adapted from https://www.cookipedia.co.uk/recipes_wiki/ 
 

18.  What is the name of the dessert in this paragraph? 

a) Tong Yip    b) Tong Yod 

c) Foy Tong    d) Tong Ake 

 

19.  According to the recipe, which ingredients  aren’t  in this 

dessert? 

a) water     b) eggs 
c) sugar     d) chilli paste 

 

20. Which is the first step of this recipe? 

a) Put all the yolk on a piece of thin white cloth, fold it  

     up, and squeeze the cloth to filter the yolk through it. 

b) Boil sugar in water scented with jasmine in a pot.  

     When all the sugar dissolves  

c) Pour the yolk through a narrow funnel which is  

     placed over the pot of syrup. 

d) Use a long pointed piece of wood to stir the golden  

              threads in the syrup until they become smooth. 

 

21.  What do you have to do next after  the golden threads 

become smooth?  

a) Pour the yolk through a narrow funnel.  

b) Remove them from heat and wrap them around  

     themselves so that they form the shape of a  

     rectangle.  

c) Fold the cloth up, and squeeze it to filter the yolk  

     through it. 

d) Boil sugar in water scented with jasmine in a pot. 

 

22. Which word means “to dissolve”? 

a) to freeze    b) to shake 

c) to produce    d) to melt 

 



 
200 

 

G. Read the conversation below below and check  true or 

false.  (Item 23-27) 

Chom :  Here you are ! The Bridge over the River 

Kwae.  

William :  Is it the same as the Bridge over the River 

Kwai?  

Chom :  Oh,yes. It is the same name. Most foreigners 

do    not use the Thai pronunciation. (1) So they call it 

the River Kwai.  

William :  I see.I've heard about this famous bridge. But 

I'm not a historian (2) ,so would you please tell me 

about it ?  

Chom :  O.K. During World War II, the Japanese 

soldiers brought many prisoners-of-war (3) to build a 

railroad here to Burma.  

William :  And then, they had to cross this river. So the  

bridge had to be built.  

Chom :  Yes.The Bridge over the River Kwae was well 

known as the Death Railway (4) because many 

thousands of prisoners-of-war died during its 

construction. (5)  

William :  How dreadful ! (6)  

Chom :  More than 8,000 prisoners-of-war were buried 

at the two cemeteries. One you just passed by and the 

other is at Khao Chong Kai. 

Vocabulary 

1. การออกเสียง    2.นกัประวติัศาสตร์  3. เชลยศึกสงคราม  
4. ทางรถไฟสายมรณะ   5.การก่อสร้าง   6.โอ! น่ากลวัจงัเลยนะ 

 

Adapted from http://wachum.org/welcome/lesson4.html 

 

a) True    b) false 

 

23. The Bridge over the River Kwai is called by the foreigners.  
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24. Mr. William wanted to know about the history of the 

Bridge over the River Kwae.  

25. Chom is a historian.  

26. Mr. William told Chom about the history of the Bridge over 

the River Kwae.  

27. The Japanese built a railroad from Kanchanaburi to 

Burma.  

 

H. Look at this  information then choose the best answer.  

(Item 28-30) 

 

Program 1  

06:30    Pick-up from various hotels in Bangkok. 

09:30  Arrive to Kanchanaburi, first stop at  

the World War II  cemetery. 

10:00  World War II museum & Bridge over the river Kwai  

to look at surrounding. 

12:00  Arrive to the train station trip on the train  

around 1 hr. 

13:00  Have lunch at KITTI rafts restaurant. 

13:45  Visit to Sai Yok Noi waterfall.(around 1/2hr.) 

14:30  Depart from waterfall comeback to Bangkok. 

                   Before 19:00 Arrive in Bangkok. 

Price: 1,900 Baht 

 

Program 2 

06:30  Pick-up from various hotels in Bangkok. 

09:30  Arrive to Kanchanaburi first stop at  

the World War II cemetery. 

10:00  World War II museum & Bridge over the river Kwai  

                   to look at surrounding. 

11:00  Depart to KITTI rafts restaurant. 

12:00  Have lunch at KITTI rafts restaurant. 
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12:30  Visit to Sai Yok Noi waterfall.(around 1/2hr.) 

13:45  Arrive to Tiger temple wild animal rescue  

foundation to  look at surrounding  around the  

temple.(1hr.) 

15:00  Depart from Tiger temple comeback to Bangkok. 

                   Before 19:00 Arrive in Bangkok. 

Price:  2,500 Baht 

 
 

 

Program 3 

06:30  Pick-up from various hotels in Bangkok. 

09:30  Arrive to Kanchanaburi first stop at  

the World War II cemetery. 

10:00  World War II museum & Bridge over the river Kwai  

            to look at surrounding. 

12:00  Arrive to the train station trip on the train  

around 1 hr. 

13:00  Have lunch at KITTI rafts restaurant. 

13:30  Take a long tall boat to rafting(1/2hr.) and  

elephant  riding.(1/2hr.)  

14:30  Visit to Sai Yok Noi waterfall.(around 1/2hr.) 

15:00  Depart from waterfall comeback to Bangkok. 

                   Before 19:00 Arrive in Bangkok. 

Price: 2,000 Baht 

 

28. What are these about? 

1) restaurants    2) tour Package 

3) location    4) famous people 
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29. If you want to ride an elephant , which program will you 

choose? 

1) Program 1    2) Program 2 

3) Program 3    4)All above  

 

30. You can‟t go to travel by the railway if you choose 

program ___. 

1) Program 1    2) Program 2 

3) Program 3    4)All above  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์เคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี 28  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความตอ้งการแบบฝึกเสริม 

     ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี ส าหรับ 

     นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 

ข้อ รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC ความหมาย 

1 2 3 
1 ความสอดคลอ้งของประเด็นการสอบถาม

เก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของประเด็นการสอบถาม
เก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้เร่ือง แบบฝึกทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

3 ความสอดคลอ้งของประเด็นการสอบถาม
เก่ียวกบัเน้ือหาสาระท่ีนกัเรียนตอ้งการ
เรียนรู้ เร่ือง แบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินกาญจนบุรี 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

4 ความสอดคลอ้งของประเด็นการสอบถาม
เก่ียวกบัลกัษณะของแบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินกาญจนบุรี 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

5 ความสอดคลอ้งของประเด็นการสอบถาม
เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
กาญจนบุรี 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 29  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความตอ้งการดา้นหวัขอ้เก่ียวกบั 
      ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีและคุณลกัษณะของแบบฝึกทกัษะการอ่าน 
       ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน  
       เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี  
  

ข้อ ประเดน็ 

คะแนนความ
คดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC ความหมาย 

1 2 3 
1 ความสอดคลอ้งของประเด็นสมัภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพ 

และขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
+1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของประเด็นสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็น 
ท่ีมีต่อเน้ือเร่ืองหรือสถานท่ีใดในจงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีประโยชน์ 
และเหมาะสมท่ีจะเป็นหวัขอ้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี 
 เพื่อน ามาพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

3 ความสอดคลอ้งของประเด็นสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็น 
ท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ  
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
จงัหวดักาญจนบุรี ว่าควรมีรูปแบบหรือลกัษณะใด จึงจะเหมาะสม
กบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

4 ความสอดคลอ้งของประเด็นสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็น 
ท่ีมีต่อรูปแบบกิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน วา่ 
ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบใด และควรใชส่ื้อการสอน
ใดบา้ง 
ท่ีจะท าให้ผูเ้รียนสนใจ  สนุก เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน  ตวัช้ีวดั  
และวตัถุประสงคแ์ละเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ 
ในการท างาน 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

5 ความสอดคลอ้งของประเด็นสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็น 
ท่ีมีต่อขั้นตอนการวดัและประเมินผลดา้นการอ่านภาษาองักฤษ 
เพื่อความเขา้ใจ 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

6 ความสอดคลอ้งของประเด็นสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็น 
ท่ีมีต่อขั้นตอนการวดัและประเมินผลดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

7 ความสอดคลอ้งของประเด็นสมัภาษณ์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
     โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี เล่มท่ี 1 

 

ข้อ รายการประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็น 
ของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

1 2 3 

1 ด้านค าช้ีแจง    
 1.1 ส่ือความหมายชดัเจน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 1.2 บอกรายละเอียดของเน้ือหาไดค้รอบคลุม +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2 ด้านเน้ือหา    
 2.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.2 มีความชดัเจน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.3 เหมาะสมกบัวยัและความสนใจของ

นกัเรียน 
+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.4 เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.5 มีความยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 2.6 ช่วยส่งเสริมทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

3 ด้านแบบฝึกทกัษะ    
 3.1 มีจ านวนเพียงพอ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.2 มีภาพประกอบเหมาะสมและสวยงาม +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 ช่วยส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน 
+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 ด้านแบบทดสอบ    
 4.1 มีจ านวนพอเหมาะ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

 และเน้ือหา 
+1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

5 ด้านภาษา    
 5.1 ใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 5.2 ใชค้  าถูกตอ้งตามหลกัภาษา +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 31 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
     โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี เล่มท่ี 2 

 

ข้อ รายการประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็น 
ของผู้เช่ียวชาญ IOC 

ความหมาย 

1 2 3  

1 ด้านค าช้ีแจง    
 1.1 ส่ือความหมายชดัเจน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 1.2 บอกรายละเอียดของเน้ือหาไดค้รอบคลุม +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2 ด้านเน้ือหา    
 2.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.2 มีความชดัเจน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.3 เหมาะสมกบัวยัและความสนใจของนกัเรียน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.4 เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.5 มีความยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 2.6 ช่วยส่งเสริมทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3 ด้านแบบฝึกทกัษะ    
 3.1 มีจ านวนเพียงพอ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.2 มีภาพประกอบเหมาะสมและสวยงาม +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 ช่วยส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้น

ความมุ่งมัน่ในการท างาน 
+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 ด้านแบบทดสอบ    
 4.1 มีจ านวนพอเหมาะ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

และเน้ือหา 
+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5 ด้านภาษา    
 5.1 ใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 5.2 ใชค้  าถูกตอ้งตามหลกัภาษา 0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 32 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
    โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี เล่มท่ี 3 

 

ข้อ รายการประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็น 
ของผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
 

ความหมาย 
1 2 3 

1 ด้านค าช้ีแจง    
 1.1 ส่ือความหมายชดัเจน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 1.2 บอกรายละเอียดของเน้ือหาไดค้รอบคลุม +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
2 ด้านเน้ือหา    
 2.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.2 มีความชดัเจน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.3 เหมาะสมกบัวยัและความสนใจของ

นกัเรียน 
+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.4 เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.5 มีความยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 2.6 ช่วยส่งเสริมทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
3 ด้านแบบฝึกทกัษะ    
 3.1 มีจ านวนเพียงพอ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.2 มีภาพประกอบเหมาะสมและสวยงาม +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 ช่วยส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน 
+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 ด้านแบบทดสอบ    
 4.1 มีจ านวนพอเหมาะ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

และเน้ือหา 
+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5 ด้านภาษา    
 5.1 ใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 5.2 ใชค้  าถูกตอ้งตามหลกัภาษา 0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 33 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
     โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี เล่มท่ี 4 

 

ข้อ รายการประเมนิ 

คะแนนความ
คดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ 
IOC ความหมาย 

1 2 3 

1 ด้านค าช้ีแจง    
 1.1 ส่ือความหมายชดัเจน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 1.2 บอกรายละเอียดของเน้ือหาไดค้รอบคลุม +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
2 ด้านเน้ือหา    
 2.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.2 มีความชดัเจน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.3 เหมาะสมกบัวยัและความสนใจของนกัเรียน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.4 เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.5 มีความยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 2.6 ช่วยส่งเสริมทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
3 ด้านแบบฝึกทกัษะ    
 3.1 มีจ านวนเพียงพอ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.2 มีภาพประกอบเหมาะสมและสวยงาม +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 ช่วยส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้น

ความมุ่งมัน่ในการท างาน 
+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 ด้านแบบทดสอบ    
 4.1 มีจ านวนพอเหมาะ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

และเน้ือหา 
+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5 ด้านภาษา    
 5.1 ใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 5.2 ใชค้  าถูกตอ้งตามหลกัภาษา 0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 34  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
     โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี เล่มท่ี 5 

 

ข้อ รายการประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็น 
ของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

1 2 3 

1 ด้านค าช้ีแจง    
 1.1 ส่ือความหมายชดัเจน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 1.2 บอกรายละเอียดของเน้ือหาไดค้รอบคลุม +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2 ด้านเน้ือหา    
 2.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.2 มีความชดัเจน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.3 เหมาะสมกบัวยัและความสนใจของ

นกัเรียน 
+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 2.4 เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.5 มีความยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 2.6 ช่วยส่งเสริมทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3 ด้านแบบฝึกทกัษะ    
 3.1 มีจ านวนเพียงพอ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.2 มีภาพประกอบเหมาะสมและสวยงาม +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 ช่วยส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน 
+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 ด้านแบบทดสอบ    
 4.1 มีจ านวนพอเหมาะ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

และเน้ือหา 
+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5 ด้านภาษา    
 5.1 ใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 5.2 ใชค้  าถูกตอ้งตามหลกัภาษา 0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 35  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
      ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี  
      แผนท่ี 1 Getting to know general information 

ข้อ รายการประเมนิ 
ความคดิเห็นของ 

ผู้เช่ียวชาญ  ค่า IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 สาระส าคญั    
 1.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 1.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2 มาตรฐานและตวัช้ีวดั    
 2.1 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.3 สอดคลอ้งกบัแบบฝึก +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.4 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3 สมรรถนะส าคญั / คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์    
 3.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.2 สอดคลอ้งกบัแบบฝึก +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 เน้ือหา    
 4.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5 การจดักจิกรรมการเรียนรู้    
 5.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 5.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 5.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

6 ส่ือการจดัการเรียนรู้    
 6.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 35  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
      ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี  

            แผนท่ี 1 Getting to know general information (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมนิ 
ความคดิเห็นของ 

ผู้เช่ียวชาญ  ค่า IOC ความหมาย 
1 2 3 

 6.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
7 การวดัและประเมนิผล    
 7.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 7.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 7.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 36   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
       ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี  
       แผน่ท่ี 2 Getting to know great times 

 

ข้อ รายการประเมนิ 
ความคดิเห็นของ 

ผู้เช่ียวชาญ  ค่า IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 สาระส าคญั    
 1.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 1.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2 มาตรฐานและตวัช้ีวดั    
 2.1 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.3 สอดคลอ้งกบัแบบฝึก +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.4 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3 สมรรถนะส าคญั / คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์    
 3.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.2 สอดคลอ้งกบัแบบฝึก +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 เน้ือหา    
 4.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

5 การจดักจิกรรมการเรียนรู้    
 5.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 5.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 5.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

6 ส่ือการจดัการเรียนรู้    
 6.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 36   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
       ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี  
       แผน่ท่ี 2 Getting to know great times (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมนิ 
ความคดิเห็นของ 

ผู้เช่ียวชาญ  ค่า IOC ความหมาย 
1 2 3 

 6.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
7 การวดัและประเมนิผล    
 7.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 7.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 7.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 37  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
      ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี  
      แผนท่ี 3 Getting to know famous people 

 

ข้อ รายการประเมนิ 
ความคดิเห็นของ 

ผู้เช่ียวชาญ  ค่า IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 สาระส าคญั    
 1.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 1.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2 มาตรฐานและตวัช้ีวดั    
 2.1 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.3 สอดคลอ้งกบัแบบฝึก +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.4 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3 สมรรถนะส าคญั / คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์    
 3.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.2 สอดคลอ้งกบัแบบฝึก +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 เน้ือหา    
 4.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

5 การจดักจิกรรมการเรียนรู้    
 5.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 5.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 5.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

6 ส่ือการจดัการเรียนรู้    
 6.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 37  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
      ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี  
      แผนท่ี 3 Getting to know famous people (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมนิ 
ความคดิเห็นของ 

ผู้เช่ียวชาญ  ค่า IOC ความหมาย 
1 2 3 

 6.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
7 การวดัและประเมนิผล    
 7.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 7.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 7.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
      ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี  
      แผนท่ี 4 Getting to know local products 

 

ข้อ รายการประเมนิ 
ความคดิเห็นของ 

ผู้เช่ียวชาญ  
ค่า 

IOC 
ความหมาย 

1 2 3 

1 สาระส าคญั    
 1.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 1.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2 มาตรฐานและตวัช้ีวดั    
 2.1 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.3 สอดคลอ้งกบัแบบฝึก +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.4 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3 สมรรถนะส าคญั / คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์    
 3.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.2 สอดคลอ้งกบัแบบฝึก +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 เน้ือหา    
 4.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

5 การจดักจิกรรมการเรียนรู้    
 5.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 5.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 5.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

6 ส่ือการจดัการเรียนรู้    
 6.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
      ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี  
      แผนท่ี 4 Getting to know local products (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมนิ 
ความคดิเห็นของ 

ผู้เช่ียวชาญ  
ค่า 

IOC 
ความหมาย 

1 2 3 
 6.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7 การวดัและประเมนิผล    
 7.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 7.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 7.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 39  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
      ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี  
       แผนท่ี 5 Getting to know tourist attractions 

 

ข้อ รายการประเมนิ 
ความคดิเห็นของ 

ผู้เช่ียวชาญ  
ค่า 

IOC 
ความหมาย 

1 2 3 

1 สาระส าคญั    
 1.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 1.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2 มาตรฐานและตวัช้ีวดั    
 2.1 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.3 สอดคลอ้งกบัแบบฝึก +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 2.4 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3 สมรรถนะส าคญั / คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์    
 3.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.2 สอดคลอ้งกบัแบบฝึก +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 เน้ือหา    
 4.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 4.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

5 การจดักจิกรรมการเรียนรู้    
 5.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 5.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
 5.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

6 ส่ือการจดัการเรียนรู้    
 6.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 39  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
     ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี  
      แผนท่ี 5 Getting to know tourist attractions (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมนิ 
ความคดิเห็นของ 

ผู้เช่ียวชาญ  
ค่า 

IOC 
ความหมาย 

1 2 3 
 6.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7 การวดัและประเมนิผล    
 7.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 7.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 7.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 40  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบทกัษะการอ่าน 
         ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จ านวน 50 ขอ้ 
 
ข้อ P R คุณภาพ  ข้อ P R คุณภาพ 
1 .60 .69 ใชไ้ด ้  26 .60 .15 ใชไ้ม่ได ้

2 .55 .42 ใชไ้ด ้  27 .54 .46 ใชไ้ด ้
3 .51 .58 ใชไ้ด ้  28 .64 .38 ใชไ้ด ้
4 .45 .50 ใชไ้ด ้  29 .51 .58 ใชไ้ด ้
5 .18 .31 ใชไ้ม่ได ้  30 .48 .62 ใชไ้ด ้
6 .14 .31 ใชไ้ม่ได ้  31 .50 .46 ใชไ้ด ้
7 .48 .62 ใชไ้ด ้  32 .45 .50 ใชไ้ด ้
8 .84 .08 ใชไ้ม่ได ้  33 .64 .38 ใชไ้ด ้
9 .66 .15 ใชไ้ด ้  34 .45 .50 ใชไ้ด ้

10 .50 .46 ใชไ้ด ้  35 .64 .38 ใชไ้ด ้

11 .86 .08 ใชไ้ม่ได ้  36 .53 .42 ใชไ้ด ้

12 .60 .15 ใชไ้ม่ได ้  37 .60 .15 ใชไ้ม่ได ้

13 .20 .46 ใชไ้ม่ได ้  38 .66 .15 ใชไ้ด ้

14 .19 .46 ใชไ้ม่ได ้  39 .50 .46 ใชไ้ด ้

15 .53 .42 ใชไ้ด ้  40 .66 .15 ใชไ้ด ้

16 .53 .65 ใชไ้ด ้  41 .50 .46 ใชไ้ด ้

17 .20 .46 ใชไ้ม่ได ้  42 .53 .42 ใชไ้ด ้

18 .51 .58 ใชไ้ด ้  43 .86 .06 ใชไ้ม่ได ้

19 .86 .06 ใชไ้ม่ได ้  44 .53 .65 ใชไ้ด ้

20 .19 .46 ใชไ้ม่ได ้  45 .51 .58 ใชไ้ด ้

21 .70 .23 ใชไ้ด ้  46 .18 .31 ใชไ้ม่ได ้

22 .60 .15 ใชไ้ม่ได ้  47 .14 .31 ใชไ้ม่ได ้

23 .45 .50 ใชไ้ด ้  48 .86 .08 ใชไ้ม่ได ้

24 .64 .38 ใชไ้ด ้  49 .55 .42 ใชไ้ด ้

25 .55 .54 ใชไ้ด ้  50 .51 .58 ใชไ้ด ้
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     ตารางท่ี 41  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีไดจ้ากการประเมินแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี 

Objective Test Items and passage 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่า IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 
To understand the text in 
literal comprehension. 
 

1. What is the water resource of Kanchanaburi ? 
a) River Kwai     b) Chao Praya  
c) Chi River    d) Thachin River 

Answer  a) River Kwai 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
literal comprehension. 
 

2. Which isn’t the district in Kanchanaburi? 
a) Huai Krachao    b) Tha Maka  
c) Tha Reua    d) Sangkhla Buri 

Answer  c) Tha Reua 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
Interpretive 
comprehension. 
 

3. What is the best title of this passage? 
a) The Ancient city     
b) The evergreen land  
c) The boundaries of Kanchanaburi 
d) The Introduction of Kanchanaburi 

Answer  d) The Introduction of Kanchanaburi 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 41  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีไดจ้ากการประเมินแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี (ต่อ) 

Objective Test Items and passage 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ IOC ความหมาย 
1 2 3 

To understand the text in 
Interpretive 
comprehension. 
 

4. Which paragraph is best for the topic ‚ The close province‛ ? 
a) Paragraph 1     b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3    d) Paragraph 4 

Answer  c) Paragraph 3  

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
Interpretive 
comprehension. 
 

5. The place that appears in the slogan is ……….. . 
a) Dan makhamtia   b) Dan Chedi Sam Ong 
c) Royal palace                 d) Srifa Bakery 

Answer  b) Dan Chedi Sam Ong 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
0 
 

0.67 
มีความ

สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
literal comprehension. 
 

6. Which one doesn’t mention in the slogan? 
a) Erawan waterfall    b) coconut jelly   
c) Gemstone    d) Ban Kao 

Answer b) coconut jelly   

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
0 
 

0.67 
มีความ

สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
literal comprehension. 
 

7. When does the River Kwae Bridge Light and Sound Presentation begin ?  
          a) During the World War I.  b) During the World War II. 
          c) On 28 November, 2014.  d) On 7 December, 2014. 
Answer b) During the World War II. 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
0 
 

0.67 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 41 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีไดจ้ากการประเมินแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี (ต่อ) 

Objective Test Items and passage 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ IOC ความหมาย 
1 2 3 

To understand the text in 
literal comprehension. 
 

8. How much do the tickets cost ?  
          a) Three hundred baht   b) four hundred baht 
          c) Five hundred baht  d) Both a) and c) 
Answer  d) Both a) and c) 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
literal comprehension. 
 

9. How many nights are there to see the presentation ?  
          a) Four nights    b) Ten nights 
          c) Eight nights   d) Six nights  
Answer b) Ten nights 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
literal comprehension. 
 

10. What will the visitors see in the Light and Sound Presentation ?  
          a) The historical events of the elephant fighting ‘s King Naresuan 
          b) The historical events of the building River Kwae Bridge and the Death 
Railway  
          c) The famous people of Kanchanaburi 
          d) The Tourist attractions in Kanchanaburi 
Answer b) The historical events of the building River Kwae Bridge and the Death 
Railway  

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 41 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีไดจ้ากการประเมินแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี (ต่อ) 

Objective Test Items and passage 
คะแนนความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า IOC ความหมาย 
1 2 3 

To understand the text in 
Interpretive 
comprehension. 
 

11. What is the information about? 
        a) entertainment     b) festival 
        c) local product    d) famous people 
Answer    a) entertainment   

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
Interpretive 
comprehension. 
 

12. What is this passage mainly about? 
 a) The mysterious death 
 b) Life of Phra Thepmongkhonrangsi 
 c) Family of Phra Thepmongkhonrangsi 
 d) Leaving monastic life 
Answer b) Life of Phra Thepmongkhonrangsi 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
Interpretive 
comprehension. 
 

13. ‚ Then he went to study Pali at Wat Rangsi Sutthawat in Bangkok. He spent a few year 
studying until in 1911 and return to Wat Devasangharam. He succeeded to the position of 
abbot that the same year. ‛ This showed The Venerable Di is __________ . 
 a) intelligent     b) brave   

c) weak     d) afraid       Answer a) intelligent 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 41 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีไดจ้ากการประเมินแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี (ต่อ) 

Objective Test Items and passage 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่า 
IOC 

ความหมาย 

1 2 3 
To understand the text in 
literal comprehension. 
 

14. What is the last monastic name of The Venerable Di? 
 a) Phra Khru Adunyasamanakit 

b) Phra Wisutthirangsi 
c) Phra Mongkhonrangsiwisut 
d) Phra Thepmongkhonrangsi 

Answer    d) Phra Thepmongkhonrangsi 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
literal comprehension. 
 

15. When did Phra Thepmongkhonrangsi die? 
a) In 1873.   b) In 1957. 
c) In 1963.   d) In 1967. 

Answer  d) In 1967. 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
Interpretive 
comprehension. 
 

16. You are a tourist going to Kanchanaburi  want to buy some colored-stone souvenirs, but you 
can’t stay there very long. From the table which is the best one for you? 

a) Wimon Coconut Jelly  b) NongKhao hand-woven cloth Village  
c) Srifa Kanchanaburi                   d) Anantapolploykan                    

Answer d) Anantapolploykan      

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 41 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีไดจ้ากการประเมินแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี (ต่อ) 

Objective Test Items and passage 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่า IOC ความหมาย 
1 2 3 

To understand the text in 
Interpretive 
comprehension. 
 

17. You want to make a new dress for your friend. From the     
information , which is the best one for you? 

a) Wimon Coconut Jelly   
b) NongKhao hand-woven cloth Village  
c) Srifa  Kanchanaburi 
d) Anantapolploykan 

Answer    b) NongKhao hand-woven cloth Village  

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
Interpretive 
comprehension. 
 

18.  What is the name of the dessert in this paragraph? 
a) Tong Yip    b) Tong Yod 
c) Foy Tong    d) Tong Ake 

Answer  c) Foy Tong  

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
literal comprehension. 
 

19.  According to the recipe, which ingredients  aren’t  in this dessert? 
a) water     b) eggs 
c) sugar     d) chilli paste 

Answer  d) chilli paste 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
0 
 

0.67 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 41 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีไดจ้ากการประเมินแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี (ต่อ) 

Objective Test Items and passage 
คะแนนความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า IOC ความหมาย 
1 2 3 

To understand the text in 
literal comprehension. 
 

20. Which is the first step of this recipe? 
a) Put all the yolk on a piece of thin white cloth, fold it up,  
     and squeeze the cloth to filter the yolk through it   
b) Boil sugar in water scented with jasmine in a pot. When all  
     the sugar dissolves  
c) Pour the yolk through a narrow funnel which is placed  
     over the pot of syrup. 
d) Use a long pointed piece of wood to stir the golden  
     threads in the syrup until they become smooth. 

Answer  a) Put all the yolk on a piece of thin white cloth, fold it up,  
                and squeeze the cloth to filter the yolk through it 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 41 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีไดจ้ากการประเมินแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี (ต่อ) 

Objective Test Items and passage 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่า IOC ความหมาย 
1 2 3 

To understand the text in 
literal comprehension. 
 

21.  What do you have to do next after  the golden threads become smooth?  
a) Pour the yolk through a narrow funnel.  
b) Remove them from heat and wrap them around  
     themselves so that they form the shape of a rectangle.  
c) Fold the cloth up, and squeeze it to filter the yolk  
     through it. 
d) Boil sugar in water scented with jasmine in a pot. 

Answer b) Remove them from heat and wrap them around  
            themselves so that they form the shape of a rectangle. 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
literal comprehension. 
 

22. Which word means ‚to dissolve‛? 
a) to freeze   
b) to shake 
c) to produce 
d) to melt 

Answer  d) to melt 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 

 
+ 1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 41 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีไดจ้ากการประเมินแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี (ต่อ) 

Objective Test Items and passage 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่า 

IOC 
ความหมาย 

1 2 3 
To understand the text in literal 
comprehension. 

23. The Bridge over the River Kwai is called by the foreigners.  
Answer a) true 

+ 1 + 1 + 1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
To understand the text in literal 
comprehension. 

24. Mr. William wanted to know about the history of the Bridge over the River Kwae.  
Answer a) true 

+ 1 + 1 + 1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
To understand the text in literal 
comprehension. 

25. Chom is a historian.  
Answer b) false 

+ 1 + 1 0 0.67 
มีความ

สอดคลอ้ง 
To understand the text in literal 
comprehension. 

26. Mr. William told Chom about the history of the Bridge over the River Kwae.  
Answer b) false 

+ 1 + 1 + 1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
To understand the text in literal 
comprehension. 

27. The Japanese built a railroad from Kanchanaburi to Burma.  
Answer  b) false 

+ 1 + 1 + 1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
To understand the text in 
Interpretive comprehension. 
 

28. What are these about? 
1) restaurants     2) tour Package 
3) location     4) famous people 

Answer 2) tour Package 

+ 1 + 1 + 1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 41 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีไดจ้ากการประเมินแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินกาญจนบุรี (ต่อ) 

Objective Test Items and passage 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
ค่า IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 
To understand the text in 
literal comprehension. 
 

29. If you want to ride an elephant , which program will you choose? 
1) Program 1     2) Program 2 
3) Program 3     4)All above  

Answer 3) Program 3  

+ 1 + 1 + 1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

To understand the text in 
literal comprehension. 
 

30. You can’t go to travel by the railway if you choose program ___. 
1) Program 1     2) Program 2 
3) Program 3     4)All above  

Answer 2) Program 2 

+ 1 + 1 + 1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

 

232 



 
233 

 

ตารางท่ี 42 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนโดยใช ้  
                  แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ 
                  ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 

รายการ 

คะแนนความ
คดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
ความ 
หมาย 

1 2 3 

ด้านการใช้แบบฝึก      
1. แบบฝึกมีภาษา ค าศพัท ์ยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถ
ทางภาษาของนกัเรียน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
2. บทอ่านมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ ช่วยกระตุน้ความสนใจ 
ของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
3. แบบฝึกช่วยใหน้กัเรียน ไดมี้โอกาสฝึกทกัษะการอ่าน พดู 
ฟัง และเขียนภาษาองักฤษ 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
4. แบบฝึกมีขั้นตอนการฝึกจากง่ายไปยาก 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
5. แบบฝึกไดฝึ้กกระบวนการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนดว้ย 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบ 
เน้นภาระงาน 

     

6. ค าอธิบายการท ากิจกรรมมีความชดัเจน 
+1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

7. เวลาในการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม 
+1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ในแบบฝึกเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
9. กิจกรรมในขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน ช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียน
สนใจและตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
10. กิจกรรมในขั้นปฏิบติัภาระงาน ช่วยใหน้กัเรียนอ่านบท
อ่านอยา่งมีจุดประสงค ์

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
11. กิจกรรมหลงัปฏิบติัภาระงาน ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจบท
อ่านมากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 



 
234 

 

ตารางท่ี 42 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนโดยใช ้

                   แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ 
                   ภาระงาน เร่ือง ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   
                   (ต่อ) 
 

รายการ 

คะแนนความ
คดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
ความ 
หมาย 

1 2 3 

ด้านความรู้ เร่ือง ข้อมูลท้องถิ่นจงัหวดักาญจนบุรี      
12. นกัเรียนมีความรู้ดา้นค าศพัท ์ส านวน และโครงสร้าง
ไวยากรณ์ใหน้กัเรียนอยา่งเพียงพอจากการใชแ้บบฝึก  
เพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติัภาระงาน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

13. แบบฝึกช่วยเพ่ิมพนูความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรีดียิง่ข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
14. แบบฝึกช่วยเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาญจนบุรีท่ีเป็นภาษาองักฤษกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ      
15. แบบฝึกช่วยฝึกใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปใชใ้นชีวติจริงได ้

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
16. นกัเรียนมีทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจดีข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
17. นกัเรียนมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัภาระงานในแบบฝึก 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
18. นกัเรียนรู้สึกผอ่นคลายและสนุกสนานกบัการเรียน
ภาษาองักฤษมากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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ตารางท่ี 43  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะแบบภาคสนาม (Field Tryout) 
 
นักเรียน คะแนนแบบทดสอบท้ายเล่ม รวม 

(50 คะแนน) 
ทดสอบ 
หลงัเรียน 

(30 คะแนน) 

เล่ม
ที ่

1 

(10
 คะ

แน
น)

 

เล่ม
ที ่

2 

(10
 คะ

แน
น)

 

เล่ม
ที ่

3 

(10
 คะ

แน
น)

 

เล่ม
ที ่

4 

(10
 คะ

แน
น)

 

เล่ม
ที ่

5 

(10
 คะ

แน
น)

 

1 8 8 7 9 9 41 26 
2 10 9 8 9 9 45 27 
3 10 9 7 8 8 42 25 
4 7 7 7 7 7 35 19 
5 9 8 8 9 9 43 25 
6 9 7 7 7 7 37 23 
7 9 8 7 8 8 40 25 
8 9 9 8 9 9 44 27 
9 9 8 7 7 7 38 22 
10 9 8 7 8 9 41 24 
11 8 9 7 8 8 40 24 
12 8 7 7 7 8 37 24 
13 10 9 8 9 10 46 28 
14 9 9 8 9 10 45 27 
15 8 8 7 7 8 38 23 
16 10 9 8 10 10 47 28 
17 8 8 7 8 8 39 24 
18 8 7 7 8 8 38 24 
19 9 8 8 8 9 42 25 
20 9 8 7 9 9 42 25 

รวม ∑  = 820 ∑  = 495 
 E1 = 82 E2 = 82.5 
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ตารางท่ี 44 ผลคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่าน 

                  ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน เร่ือง  
                  ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 
เลขที่ คะแนน 

ก่อนเรียน 
คะแนน 
หลงัเรียน 

 เลขที่ คะแนน 
ก่อนเรียน 

คะแนน 
หลงัเรียน 

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

10 14 24  25 18 26 
11 10 26  26 18 24 
12 11 23  27 15 25 
13 15 25  28 18 22 
14 14 24  29 16 24 
15 15 23  30 15 26 

    ค่าเฉล่ีย 14.5 24.17 
    S.D. 2.14 1.31 
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ตารางท่ี 45   ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะของกลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   
                   2/1 
 

นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบท้ายเล่ม 

รวม 
(50 คะแนน) 

ทดสอบ 
หลงัเรียน 

(30 คะแนน) เล่ม
ที ่

1 

(10
 คะ

แน
น)

 

เล่ม
ที ่

2 

(10
 คะ

แน
น)

 

เล่ม
ที ่

3 

(10
 คะ

แน
น)

 

เล่ม
ที ่

4 

(10
 คะ

แน
น)

 

เล่ม
ที ่

5 

(10
 คะ

แน
น)

 

1 8 8 7 9 9 41 23 
2 10 9 8 9 9 45 22 
3 10 9 7 8 8 42 24 
4 9 8 7 8 8 40 25 
5 9 9 8 9 9 44 23 
6 8 9 7 8 8 40 25 
7 8 7 7 7 8 37 23 
8 10 9 8 9 9 45 24 
9 10 9 7 8 8 42 25 
10 9 8 7 8 9 41 24 
11 8 9 7 8 8 40 26 
12 8 7 7 7 8 37 23 
13 10 9 8 9 10 46 25 
14 9 9 8 9 10 45 24 
15 8 8 7 7 8 38 23 
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ตารางท่ี 45  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะของกลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  
                  2/1 (ต่อ) 
 

นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบท้ายเล่ม 

รวม 
(50 คะแนน) 

ทดสอบ 
หลงัเรียน 

(30 คะแนน) เล่ม
ที ่

1 

(10
 คะ

แน
น)

 

เล่ม
ที ่

2 

(10
 คะ

แน
น)

 

เล่ม
ที ่

3 

(10
 คะ

แน
น)

 

เล่ม
ที ่

4 

(10
 คะ

แน
น)

 

เล่ม
ที ่

5 

(10
 คะ

แน
น)

 

16 10 9 8 10 10 47 25 
17 8 8 7 8 8 39 24 
18 8 7 7 8 8 38 27 
19 9 8 8 8 9 42 26 
20 9 8 7 9 9 42 23 
21 8 8 7 9 9 41 25 
22 10 9 8 9 9 45 23 
23 10 9 7 8 8 42 22 
24 7 7 7 7 7 35 24 
25 9 8 8 9 9 43 26 
26 9 7 7 7 7 37 24 
27 9 8 7 8 8 40 25 
28 9 9 8 9 9 44 22 
29 9 8 7 7 7 38 24 
30 8 8 7 8 8 39 26 

รวม ∑  = 1235 ∑  =  
725 

 E1 = 82.33 E2 = 80.56 
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ตารางท่ี 46  การเปรียบเทียบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จากการเรียนโดยใชแ้บบ 

                    ฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระ 
                    งาน เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
 

T-Test 
 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretest 14.50 30 2.146 .392 

posttest 24.17 30 1.315 .240 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 pretest & posttest 30 -.079 .677 

 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (1-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pretest - 

posttest 
-9.667 2.604 .475 -10.639 -8.694 -20.332 29 .000 
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ตารางท่ี 47   คะแนนการปฏิบติัภาระงาน 5 ภาระงาน เร่ืองขอ้มูล ทอ้งถ่ินกาญจนบุรี  
      ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1  
 

คู่ที ่
Mind 

mapping 
(9 คะแนน) 

A postcard 
(12 คะแนน) 

Timeline of  
famous people 

(12 คะแนน) 

Local food 
recipe 

(12 คะแนน) 

One-day 
itinerary of 
attractions 
(12 คะแนน) 

1 7 9 8 11 9 
2 8 9 7 10 9 
3 7 9 7 8 10 
4 8 10 7 9 8 
5 7 8 7 10 7 
6 7 8 7 9 8 
7 6 8 7 9 8 
8 9 8 8 9 8 
9 9 9 8 9 9 
10 6 10 8 9 9 
11 6 9 7 8 9 
12 7 9 7 7 7 
13 6 8 8 7 7 
14 8 8 7 8 9 
15 6 8 7 8 9 
รวม 107 130 110 131 126 

 ̅ 7.13 8.67 7.31 8.73 8.4 
S.D. 1.06 0.72 0.48 1.09 0.91 

ล าดบัท่ี 1 3 5 2 4 
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ตารางท่ี 48  ตารางแสดงผลการประเมินพฤติกรรมของนกัเรียน ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
                   ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน แบบฝึกเล่มท่ี 1 Getting to know general information 
 

นักเรียน 
คู่ที ่

รายการประเมนิ 

คะแนน 
ทีไ่ด้  ̅ S.D. 

ร้อย
ละ 

เกณฑ์ 
ผ่าน 
ร้อย 
ละ 
80 

ระดบั 

ตั้งใจและ
รับผดิชอบใน
หน้าทีก่ารงาน 

ท างานด้วยความ
เพยีรพยายาม 

และอดทน เพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 3 3 6 
1 2 2 4 2 0.00 66.67  พอใช ้
2 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
3 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
4 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
5 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
6 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
7 2 2 4 2 0.00 66.67  พอใช ้
8 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
9 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
10 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
11 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
12 2 2 4 2 0.00 66.67  พอใช ้
13 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
14 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
15 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
รวม 42 42 84      
 ̅ 2.83 2.83       

S.D. 0.41 0.41       
ท่ี 1 1       

 
 
 



 
243 

 

ตารางท่ี 49  ตารางแสดงผลการประเมินพฤติกรรมของนกัเรียน ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
                   ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน แบบฝึกเล่มท่ี 2 Getting to know great times 
 

นักเรียน 
คู่ที ่

รายการประเมนิ 

คะแนน 
ทีไ่ด้  ̅ S.D. 

ร้อย
ละ 

เกณฑ์ 
ผ่าน 
ร้อย 
ละ 
80 

ระดบั 

ตั้งใจและ
รับผดิชอบใน
หน้าทีก่ารงาน 

ท างานด้วยความ
เพยีรพยายาม 

และอดทน เพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 3 3 6 
1 3 2 5 2.5 0.71 83.33  ดี 
2 2 2 4 2 0.00 66.67  พอใช ้
3 2 2 4 2 0.00 66.67  พอใช ้
4 2 2 4 2 0.00 66.67  พอใช ้
5 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
6 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
7 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
8 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
9 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
10 2 3 5 2.5 0.71 83.33  ดี 
11 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
12 2 3 5 2.5 0.71 83.33  ดี 
13 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
14 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
15 3 3 6 3 0.00 100  ดี 
รวม 40 41 81      
 ̅ 2.67 2.73       

S.D. 0.49 0.46       
ที ่ 2 1       
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ตารางท่ี 50  ตารางแสดงผลการประเมินพฤติกรรมของนกัเรียน ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
                   ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน แบบฝึกเล่มท่ี 3 Getting to know famous people 
 

นักเรียน 
คู่ที ่

รายการประเมนิ 

คะแนน 
ทีไ่ด้  ̅ S.D. 

ร้อย
ละ 

เกณฑ์ 
ผ่าน 
ร้อย 
ละ 
80 

ระดบั 

ตั้งใจและ
รับผดิชอบ
ในหน้าที่
การงาน 

ท างานด้วย
ความเพยีร
พยายาม และ
อดทน เพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 3 3 6 
1 3 2 5 2.5 0.7 83.33  ดี 
2 3 3 6 3 0 100  ดี 
3 2 3 5 2.5 0.7 83.33  ดี 
4 2 2 4 2 0 66.67  พอใช ้
5 2 2 4 2 0 66.67  พอใช ้
6 3 2 5 2.5 0.7 83.33  ดี 
7 2 2 4 2 0 66.67  พอใช ้
8 2 2 4 2 0 66.67  พอใช ้
9 3 3 6 3 0 100  ดี 
10 3 3 6 3 0 100  ดี 
11 3 3 6 3 0 100  ดี 
12 3 3 6 3 0 100  ดี 
13 3 3 6 3 0 100  ดี 
14 3 3 6 3 0 100  ดี 
15 3 3 6 3 0 100  ดี 
รวม 40 39 79      

 ̅ 2.67 2.60       
S.D. 0.49 0.50       
ที ่ 1 2       
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ตารางท่ี 51 ตารางแสดงผลการประเมินพฤติกรรมของนกัเรียน ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
                   ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน แบบฝึกเล่มท่ี 4 Getting to know local products 
 

นักเรียน 
คู่ที ่

รายการประเมนิ 

คะแนน 
ทีไ่ด้  ̅ S.D. 

ร้อย
ละ 

เกณฑ์ 
ผ่าน 
ร้อย 
ละ 
80 

ระดบั 

ตั้งใจและ
รับผดิชอบใน
หน้าทีก่ารงาน 

ท างานด้วยความ
เพยีรพยายาม 

และอดทน เพ่ือให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

คะแนน 3 3 6 
1 3 3 6 3 0 100  ดี 
2 3 3 6 3 0 100  ดี 
3 3 3 6 3 0 100  ดี 
4 3 2 5 2.5 0.7 83.33  ดี 
5 2 3 5 2.5 0.7 83.33  ดี 
6 2 2 4 2 0 66.67  พอใช ้
7 2 3 5 2.5 0.7 83.33  ดี 
8 3 3 6 3 0 100  ดี 
9 3 3 6 3 0 100  ดี 
10 3 3 6 3 0 100  ดี 
11 3 3 6 3 0 100  ดี 
12 3 3 6 3 0 100  ดี 
13 3 2 5 2.5 0.7 83.33  ดี 
14 2 3 5 2.5 0.7 83.33  ดี 
15 3 3 6 3 0 100  ดี 
รวม 41 42 83      
 ̅ 2.73 2.80       

S.D. 0.46 0.41       
ที ่ 2 1       
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ตารางท่ี 52  ตารางแสดงผลการประเมินพฤติกรรมของนกัเรียน ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
                   ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน แบบฝึกเล่มท่ี 5 Getting to know tourist attractions 
 

นักเรียน 
คู่ที ่

รายการประเมนิ 

คะแนน 
ทีไ่ด้  ̅ S.D. 

ร้อย
ละ 

เกณฑ์ 
ผ่าน 
ร้อย 
ละ 
80 

ระดบั 

ตั้งใจและ
รับผดิชอบ
ในหน้าที่
การงาน 

ท างานด้วย
ความเพยีร
พยายาม และ
อดทน เพ่ือให้
งานส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 

คะแนน 3 3 6 
1 3 3 6 3 0 100  ดี 
2 3 3 6 3 0 100  ดี 
3 3 3 6 3 0 100  ดี 
4 3 2 5 2.5 0.7 83.33  ดี 
5 3 3 6 3 0 100  ดี 
6 2 2 4 2 0 66.67  พอใช ้
7 3 3 6 3 0 100  ดี 
8 3 3 6 3 0 100  ดี 
9 3 3 6 3 0 100  ดี 
10 3 3 6 3 0 100  ดี 
11 3 3 6 3 0 100  ดี 
12 3 3 6 3 0 100  ดี 
13 3 2 5 2.5 0.7 83.33  ดี 
14 3 3 6 3 0 100  ดี 
15 3 3 6 3 0 100  ดี 
รวม 44 42 86      

 ̅ 2.93 2.80       
S.D. 0.26 0.41       
ที ่ 1 2       

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตารางก าหนดเน้ือหาการอ่าน 

( Table of Reading Content Specification ) 
แผนการจดัการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
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ตารางท่ี 53  ตารางวิเคราะห์เน้ือหา (Table of Reading Exercise Specification) 
 

Unit Learning Outcome Language  Focus Activity Task Product Evaluation 

1. Getting to 
know general 
information  

Students are able to read and 
summarize the detail from 
the passage by making a 
mind mapping. 
 

Vocabulary : 
  Vocabulary related to 
general information of  
Kanchanaburi : ancient, 
stupa, river, province, 
waterfall, district, slogan, 
transportation, precious 
stone , River Kwai Bridge 
 
 
Structure :  
   Writing Mind Mapping 

Pre-task 
- Match the meaning of 
vocabulary. 
- Study how to make mind 
mapping. 
During-Task 
Making mind Mapping 
- Read the passage. 
- Summarize the information 
into the mind mapping. 
- Present mind mapping 
Post-task 
- Answer the questions from 
mapping. 
 

Mind Mapping - Observe the students when they 
are doing the tasks. 
- Check the student’s tasks. 
- Evaluate Desired Characteristics 
(Dedication and commitment to 
work ) 
- Questions for comprehension 
check.  
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ตารางท่ี 53  ตารางวิเคราะห์เน้ือหา (Table of Reading Exercise Specification) 
 

Unit Learning Outcome Language  Focus Activity Task Product Evaluation 

2. Getting to 
know great times 

Students are able to read for 
details and write a  postcard to 
invite a friend to join the great 
time.  
 

Vocabulary : 
   Vocabulary related to 
festivals / traditions /special 
activities of  Kanchanaburi : 
spash, hot spring, bathe, 
Long boat racing, light and 
sound presentation, folk play, 
Termite mushroom, Making 
merit, jewelry, prisoner 
 
Structure : 
    Writing an inviting card 

Pre-task 
    - Match the meaning of 
vocabulary. 
    - Study writing a postcard 
During-Task 
  Writing a postcard 
- Read the passage. 
- Write a postcard for a friend to 
invite her/him join the great 
time.  
Post-task 
- Answer the questions from  
an inviting card. 
 
 

A  postcard  - Observe the students when 
they are doing the tasks. 
- Check the student’s tasks. 
- Evaluate Desired 
Characteristics  
(Dedication and 
commitment to work ) 
- Questions for 
comprehension check.  
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ตารางท่ี 53  ตารางวิเคราะห์เน้ือหา (Table of Reading Exercise Specification) 
 

Unit Learning Outcome Language  Focus Activity Task Product Evaluation 

3. Getting to 
know famous  
people 

Students are able to read 
for details and write  
timeline of famous people 
in Kanchanaburi. 
 
 

Vocabulary : 
   Vocabulary related to famous  
people  of  Kanchanaburi : 
sickness, ordain, novice, Abbot, 
preceptor, scholar, examination, 
attain, monastic, infection 
 
 
Structure : 
   Writing  Timeline 
 

Pre-task 
    - Write the meaning  of 
vocabulary in Thai. 
    - Study how to write 
timeline During-Task 
- Read the passage. 
- Write Timeline of famous 
people in Kanchanaburi. 
Post-task 
- Review writing bio-poem. 

Timeline of  
famous people  

- Observe the students when 
they are doing the tasks. 
- Check the student’s tasks. 
- Evaluate Desired 
Characteristics  
(Dedication and 
commitment to work ) 
- Questions for 
comprehension check.  
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ตารางท่ี 53  ตารางวิเคราะห์เน้ือหา (Table of Reading Exercise Specification) 
 

Unit Learning Outcome Language  Focus Activity Task Product Evaluation 

4. Getting to 
know Local 
products  

Students are able to  
read for details and 
give a food 
instruction. 

Vocabulary : 
     Vocabulary related to 
food in local : fragrant, 
mix, boil, fry, add, stir, 
heat, cut, squeeze, fold , 
roll 
 
 
Structure : 
  Giving an instruction 
 

Pre-task 
    - Match the meaning of 
vocabulary. 
    -  Study how to write a food 
instruction. 
During-Task 
Giving an instruction 
- Read the passage. 
- write the  own food instruction 
in your hometown. 
Post-task 
- Arrange the steps of making the 
food in order. 

Local food recipe  - Observe the students when 
they are doing the tasks. 
- Check the student’s tasks. 
- Evaluate Desired 
Characteristics  
(Dedication and 
commitment to work ) 
- Questions for 
comprehension check.  
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ตารางท่ี 53  ตารางวิเคราะห์เน้ือหา (Table of Reading Exercise Specification) 
 

Unit Learning Outcome Language  Focus Activity Task Product Evaluation 

5. Getting to know 
tourist attractions 

Students are able to read 
for details and write your 
own one-day itinerary of 
attractions 

Vocabulary : 
  Vocabulary related to 
tourist attractions  of  
Kanchanaburi : River Kwai 
Bridge, Wooden Mon 
Bridge, Wat Tham Sua , 
Erawan waterfall, War 
Cemetery, Elephant Camp, 
Srinakarin Dam, Three 
Pagoda Pass, Death Railway, 
Muang Sing Historical Park 
Structure :  
    Writing one-day itinerary 
of attractions  

Pre-task 
    - Match the meaning of 
vocabulary. 
    - Study how to one-day 
itinerary of attractions  
During-Task 
Writing one-day itinerary of 
attractions 
- Read the passage. 
- Write one-day itinerary of 
attractions. 
Post-task 
- Review Writing one-day 
itinerary of attractions 
 

One-day itinerary 
of attractions 

- Observe the students when 
they are doing the tasks. 
- Check the student’s tasks. 
- Evaluate Desired 
Characteristics  
(Dedication and 
commitment to work ) 
- Questions for 
comprehension check.  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
 

หน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  We Love Kanchanaburi เร่ือง Getting to know general information 
รหัสวชิา อ 22102  ช่ือรายวชิา ภาษาองักฤษ       กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ช้ัน มธัยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่  2      เวลา 1  ช่ัวโมง  
ผู้สอน  นางสาวพลอยไพรินทร์   สโมทยั       โรงเรียน  เทพมงคลรังษี  จงัหวดักาญจนบุรี 
______________________________________________________________________________ 
1. สาระส าคัญ 
  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวดักาญจนบุรี คือขอ้มูลพื้นฐานท่ีคนในทอ้งถ่ินพึงรู้ เช่น 
สถานท่ีตั้ง อาณาเขตติดต่อ เป็นตน้ นกัเรียนสามารถเขียนน าเสนอเป็นแผนท่ีความคิด เพื่อเผยแพร่
ผา่นส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงได ้
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆและแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

ตัวช้ีวดั 
ต 1.1  ม 2/1 ปฏิบติัตามค าขอร้อง ค าแนะน า  ค  าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 
ต 1.1  ม 2/3   ระบุ/เขียนประโยคและขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ

ต่างๆท่ีอ่าน 
ต 1.1 ม 2/4    เลือกหวัขอ้เร่ือง  ใจความส าคญั บอกรายละเอียดสนบัสนุน (supporting 

detail) และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่าน  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งง่ายๆ 
ประกอบ 

มาตรฐาน ต 1.2มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร   แสดง
ความรู้สึก 
และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวดั 
ต 1.2  ม 2/4  พูดและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง

ท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถสรุปรายละเอียดจากบทอ่าน แลว้เขียนเป็นแผนผงัความคิดได ้
   
4. สาระการเรียนรู้ / เน้ือหาย่อย 

ความรู้ (K) 
1. ค าศพัทภ์าษาองักฤษเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดักาญจนบุรี 
2. บทอ่าน เร่ือง ขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดักาญจนบุรี 

ทกัษะ / กระบวนการ (P) 
การอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
มุ่งมัน่ในการท างาน 

 
5. ภาระงาน 

Pre -task  : 
1. Match the meaning of vocabulary. 
2. Study how to make mind mapping. 

During Task : 
 Making mind mapping 
Post-task : 

Answer the questions from mapping. 

6. สมรรถนะของผู้เรียน 
  1. ความสามารถในการส่ือสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
7.กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน(Pre-task)  (ช่ัวโมงที ่1) 

1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนใชแ้บบฝึก  
2.    ครูแสดงภาพตราประจ าจงัหวดักาญจนบุรี และถามนกัเรียนดว้ยค าถามดงัต่อไปน้ี 

1. What is this sign? 
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2. What is this province? 
3. Where is Kanchanaburi located? 
4. How many districts are there in Kanchanaburi? 

3. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพื่อน ท ากิจกรรมในขั้น Pre-task คือ หาความหมายของค าศพัท์

จากบทอ่านท่ีครูก าหนดให ้โดยวธีิการจบัคู่ค  าศพัทก์บัความหมาย  

4. นกัเรียนศึกษา วธีิการเขียน mind mapping จากแบบฝึก 
5. นกัเรียนฝึกปฏิบติัการเขียน mind mapping  จากบทอ่านทัว่ไป 
6. ครูใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนงานกบัเพื่อน แลว้ตรวจสอบค าตอบจากเฉลย  
7. นกัเรียนส่งคืนงานกลบั อภิปรายกนัเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่างของค าตอบ 

ขั้นปฏิบัติภาระงาน (During-Task)   (ช่ัวโมงที ่1-2) 
1. นกัเรียนอ่านบทสนทนา เร่ือง Kanchanaburi Province ครูน านกัเรียนอ่านบทสนทนา

ทั้งหมด   จากนั้นร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัขอ้ความหรือประโยคท่ียากแก่การเขา้ใจ 
2. ครูใหน้กัเรียนแต่ละคู่ ช่วยกนัเล่าเร่ืองจากบทสนทนา โดยแบ่งทีละประโยคตามบท 

สนทนาเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนในแต่ละประโยค 
 
8. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

1. แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เล่มท่ี 1  
“Getting to know general information” 

2. พจนานุกรม 
 
9. การวดัและประเมินผล 

วธีิการและเคร่ืองมือ 
วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

1. ประเมินทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความ
เขา้ใจ 

แบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง 
Getting to Know General 
Information 

ผา่นเกณฑร้์อยละ 60 

2. ตรวจสอบผลงานการเขียน Mind Mapping กิจกรรมในขั้น During-Task ผา่นเกณฑร้์อยละ 60 
3. ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์ดา้นความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 

ผา่นเกณฑร้์อยละ 60 
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10. บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจดัการเรียนรู้ 
นกัเรียนกระตือรือร้นในการหาค าศพัทท่ี์จ าเป็นในการอ่านบทอ่าน แลกเปล่ียนความหมาย

ของค าศพัทท่ี์คน้พบกบัเพื่อน เพื่อความรวดเร็วในการหา สามารถจดักลุ่มของขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูล
จากบทอ่านในแบบฝึกหดัก่อนการปฏิบติัภาระงานจริงไดเ้ล็กนอ้ย มีครูคอยเป็นผูแ้นะน า โดยร่าง
ในเศษกระดาษวา่แบ่งอยา่งไร  

ปัญหาและอุปสรรค 
นกัเรียนส่วนใหญ่จะแปลความหมายของบทอ่านแบบตรงตามตวัอกัษร ไม่มีการเรียบเรียง

ใหส้ละสลวย 
ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกปั้ญหา 

 จากปัญหาท่ีพบ ครูควรแนะน าใหน้กัเรียนคนอ่ืนๆ ช่วยกนัเรียบเรียงใหส้ละสลวย และครู
ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนดว้ยค าถาม 3-4 ค าถาม 
 
                  ลงช่ือ___________________________ ครูผูส้อน 

( นางสาวพลอยไพรินทร์ สโมทยั) 
                         วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 
 
11. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

      ลงช่ือ___________________________  
( นายสมพงษ ์เตชรัตนวรกุล) 

        ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
      วนัท่ี _____/________________/______ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
 

หน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  We Love Kanchanaburi เร่ือง Getting to know general information 
รหัสวชิา อ 22102 ช่ือรายวชิา ภาษาองักฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ช้ัน มธัยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่  2 เวลา 1  ช่ัวโมง  
ผู้สอน  นางสาวพลอยไพรินทร์   สโมทยั  โรงเรียน  เทพมงคลรังษี  จงัหวดักาญจนบุรี 
______________________________________________________________________________ 
1. สาระส าคัญ 
  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวดักาญจนบุรี คือขอ้มูลพื้นฐานท่ีคนในทอ้งถ่ินพึงรู้ เช่น 
สถานท่ีตั้ง อาณาเขตติดต่อ เป็นตน้ นกัเรียนสามารถเขียนน าเสนอเป็นแผนท่ีความคิด เพื่อเผยแพร่
ผา่นส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงได ้
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆและแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

ตัวช้ีวดั 
ต 1.1  ม 2/1 ปฏิบติัตามค าขอร้อง ค าแนะน า  ค  าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 
ต 1.1  ม 2/3   ระบุ/เขียนประโยคและขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ

ต่างๆท่ีอ่าน 
ต 1.1 ม 2/4    เลือกหวัขอ้เร่ือง  ใจความส าคญั บอกรายละเอียดสนบัสนุน (supporting 

detail) และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่าน  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งง่ายๆ 
ประกอบ 

มาตรฐาน ต 1.2มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร   แสดง
ความรู้สึก 
และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวดั 
ต 1.2  ม 2/4  พูดและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง

ท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถสรุปรายละเอียดจากบทอ่าน แลว้เขียนเป็นแผนผงัความคิดได ้
   
4. สาระการเรียนรู้ / เน้ือหาย่อย 

ความรู้ (K) 
3. ค าศพัทภ์าษาองักฤษเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดักาญจนบุรี 
4. บทอ่าน เร่ือง ขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดักาญจนบุรี 

ทกัษะ / กระบวนการ (P) 
การอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
มุ่งมัน่ในการท างาน 

 
5. ภาระงาน 

Pre -task  : 
1. Match the meaning of vocabulary. 
2. Study how to make mind mapping. 

During Task : 
 Making mind mapping 
Post-task : 

Answer the questions from mapping. 

6. สมรรถนะของผู้เรียน 
  1. ความสามารถในการส่ือสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
7.กจิกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นปฏิบัติภาระงาน (During-Task)(ช่ัวโมงที ่1-2) 

1. ครูมอบหมายให้นกัเรียนแต่ละคู่ ช่วยกนัท ากิจกรรม Making mind mapping  โดย
นกัเรียน 

เขียนแผนผงัความคิดเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดักาญจนบุรี จากบทอ่านท่ีไดอ่้านไป 
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2. นกัเรียนวางแผนการน าเสนอผลงานของตนเองใหเ้พื่อนคนอ่ืนๆ ไดท้ราบ 
3. นกัเรียนน าผลงานน าเสนอใหเ้พื่อนไดท้ราบ 
4. ครูใชแ้บบประเมินการเขียนแผนผงัความคิดประเมินผลงานนกัเรียน และสะทอ้น

ผลลพัธ์แก่นกัเรียน ครูให้โอกาสเพื่อนนกัเรียนไดใ้หผ้ลสะทอ้นกลบัแก่เพื่อนท่ีรายงาน 
ขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน (Post-Task)(ช่ัวโมงที ่2) 

1. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเน้ือเร่ืองท่ีเรียนมา และครูทบทวนค าศพัทท่ี์ไดเ้รียนแลว้ 
2. นกัเรียนท ากิจกรรม Post-task คือ การตอบค าถามจาก Mind Mapping เพื่อเป็นการ

ทบทวนการปฏิบติัภาระงาน 
4. นกัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยแบบฝึก 

 
8. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

1. แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เล่มท่ี 1  
“Getting to know general information” 

2. พจนานุกรม 
 
9. การวดัและประเมินผล 

วธีิการและเคร่ืองมือ 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
1. ประเมินทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

แบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง 
Getting to Know General 
Information 
 

ผา่นเกณฑร้์อยละ 60 

2. ตรวจสอบผลงานการเขียน 
Mind Mapping 

กิจกรรมในขั้น During-Task ผา่นเกณฑร้์อยละ 60 

3. ประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ดา้นความมุ่งมัน่ใน
การท างาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ดา้นความมุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ผา่นเกณฑร้์อยละ 60 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน   Making  mind mapping 
องคป์ระกอบ 
การประเมิน 

ค าอธิบายคะแนน 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

ความถูกตอ้ง
ของเน้ือหา 

บอกรายละเอียดของเน้ือหา
ท่ีอ่าน สรุปใจความส าคญั
ของเร่ือง และบอก
ความสมัพนัธ์ของส่วน
ต่างๆ ของเน้ือหาได้
ครบถว้น 

บอกรายละเอียดของ
เน้ือหาท่ีอ่าน สรุป
ใจความส าคญัของเร่ือง 
และบอกความสมัพนัธ์
ของส่วนต่างๆ ของ
เน้ือหาผดิ 1-3 ประเด็น 

บอกรายละเอียดของเน้ือหาท่ี
อ่าน สรุปใจความส าคญัของ
เร่ือง และบอกความสมัพนัธ์
ของส่วนต่างๆ ของเน้ือหาผดิ 
มากกวา่ 3 ประเดน็ 

การจดัระบบ
ในการ
น าเสนอ 

น าเสนอเน้ือหาโดยแตก
สาขาตามล าดบัของ
ความคิดหลกัและยอ่ยได้
ถูกตอ้ง 

น าเสนอเน้ือหาโดยแตก
สาขาตามล าดบัของ
ความคิดหลกัและยอ่ยได้
ถูกตอ้งเป็นบางส่วน 

น าเสนอเน้ือหาโดยแตกสาขา
ไม่เป็นตามล าดบัของ
ความคิดหลกัและยอ่ย 

ความมี
ระเบียบใน
การท างาน 

การเขียนแผนภาพมีระเบียบ 
เรียบร้อยสวยงาม และไม่มี
รอยลบขีดฆ่า 

การเขียนแผนภาพมี
ระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม 
และมีรอยลบขีดฆ่าเป็น
บางส่วน 

การเขียนแผนภาพมีระเบียบ 
เรียบร้อยสวยงาม และมีรอย
ลบขีดฆ่าเป็นส่วนใหญ่ 

 
สรุปเกณฑ์การประเมิน 
 6-9 คะแนน   ความสามารถในการเขียนแผนผงัความคิดอยูใ่นระดบัสูง 
 4-5  คะแนน   ความสามารถในการเขียนแผนผงัความคิดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 0-3  คะแนน   ความสามารถในการเขียนแผนผงัความคิดอยูใ่นระดบัต ่า 
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10. บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจดัการเรียนรู้ 
นกัเรียนสามารถจดักลุ่มของขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดักาญจนบุรีไดเ้ล็กนอ้ย มี

ครูคอยเป็นผูแ้นะน า โดยร่างในเศษกระดาษวา่แบ่งอยา่งไรเป็นภาษาไทย จากนั้นไปหาขอ้มูล
ดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษจากบทอ่าน มาเขียนเป็นแผนภูมิความคิด 

ปัญหาและอุปสรรค 
นกัเรียนส่วนใหญ่จะลอกขอ้มูลทั้งประโยค มาใส่ตามกลุ่มขอ้มูล ไม่ค่อยสรุปยอ่ 
ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกปั้ญหา 

 จากปัญหาท่ีพบ ครูควรแนะน าวธีิการเขียนแบบสรุปแก่นกัเรียน โดยการท าใหดู้เป็น

ตวัอยา่ง 1-2 ประเด็น 

     ลงช่ือ___________________________ ครูผูส้อน 
         ( นางสาวพลอยไพรินทร์  สโมทยั) 

         วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 
 

 
11. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

      ลงช่ือ___________________________  
( นายสมพงษ ์เตชรัตนวรกุล) 

          ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
      วนัท่ี _____/________________/______ 
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  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี   สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มีท้ังหมด 5 เล่ม ดังนี้ 
  แบบฝึกทักษะ เล่มท่ี 1 เรื่อง Getting to Know General information 
  แบบฝึกทักษะ เล่มท่ี 2 เรื่อง Getting to Know Great times 
  แบบฝึกทักษะ เล่มท่ี 3 เรื่อง Getting to Know Famous People 
  แบบฝึกทักษะ เล่มท่ี 4 เรื่อง Getting to Know Local Products 

แบบฝึกทักษะ เล่มท่ี 5 เรื่อง Getting to Know tourist attractions 
  ผู้จัดท าได้เลือกบทอ่านท่ีเหมาะสมกับระดับชั้น  น ามาพัฒนาเป็นบทอ่าน
ใช้สอนอย่างหลากหลาย มีกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมท่ีหลากหลาย มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้กิจกรรมอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จะช่วยพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะการเรียนรู้จนสามารถ
น าไปใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมท้ัง
จะเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนทุกท่าน 
 
 
       พลอยไพรินทร์  สโมทัย 
      ต าแหน่ง ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
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ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ส าหรับครู) 

 
 
 
 
 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ

เน้นภาระงาน เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
มีแบบฝึกท้ังหมด 5 เล่ม เพื่อให้การใช้แบบฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ครูผู้สอนควรด าเนินการ ดังนี้ 

1. เตรียมและศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
ก่อนท่ี 
จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึก 

2. อธิบายให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์ของการใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุดจากการท าแบบฝึก 

3. ตระหนักอยู่เสมอว่า  ในการท ากิจกรรมควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
อาทิ  
การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การตรวจแบบฝึกด้วยตนเอง การเปลี่ยนกันตรวจกับ
เพื่อน ตลอดจนการบันทึกคะแนน และการเปรียบเทียบพัฒนาการของตนเอง 

4. ให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามค าแนะน าส าหรับนักเรียนในหน้าถัดไป โดยครู
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
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ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ  

(ส าหรับนักเรียน) 

 
1. แบบฝึกชุดนี้มีทั้งหมด 5 แบบฝึก 
2. แบบฝึกท้ังหมดนี้เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
3. ขั้นตอนการใช้แบบฝึก 
 

 
 หวังว่าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจท้ัง 5 เล่มนี้ คงเป็น
ประโยชน์ส าหรับนักเรียนและครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในโอกาสต่อไป 

1 ศึกษาท าความเข้าใจจุดประสงค์แบบฝึก 

2 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3 ศึกษาและอ่านเนื้อหาในแบบฝึก 

4 ท าแบบฝึกอย่างรอบคอบและตั้งใจ 

5 ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

6 ร่วมตรวจค าตอบกับเฉลยในภาคผนวก 

7  ร่วมตรวจค าตอบของแบบทดสอบหลังเรียน 

8 บันทึกผลการประเมินและสะท้อนตนเอง 
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Students are able to read and summarize the detail 
from the passage by making a mind mapping. 
   

มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆและแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

ตัวช้ีวดั 
ต 1.1  ม 2/1 ปฏิบติัตามค าขอร้อง ค าแนะน า  ค  าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 
ต 1.1  ม 2/3   ระบุ/เขียนประโยคและขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ

ต่างๆท่ีอ่าน 
ต 1.1 ม 2/4    เลือกหวัขอ้เร่ือง  ใจความส าคญั บอกรายละเอียดสนบัสนุน (supporting 

detail) และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่าน  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งง่ายๆ 
ประกอบ 

มาตรฐาน ต 1.2มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร   แสดง
ความรู้สึก 
และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวดั 
ต 1.2  ม 2/4  พูดและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง

ท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์  
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Lesson Pre-Test 

“ Getting to know general information” 
Read the text  in During-task and answer the questions. 

1. Where is Kanchanaburi? (Remembering) 

 a) In the north of Thailand.  b) In the south of 

Thailand. 

 c) In the east of Thailand.  d) In the west of 

Thailand. 

2. How big is Kanchanaburi? (Remembering) 

a) The first biggest province.   

b) The second biggest province. 

 c) The third biggest province.  

d) The fourth biggest province. 

3. How far is Kanchanaburi from Bangkok? (Remembering) 

 a) Around one hundred and twenty kilometers.   

b) Around one hundred and twenty-nine kilometers. 

 c) Around one hundred and ninety kilometers.   

d) Around one hundred and nine kilometers. 

4. How many districts are there in Kanchanaburi? 

(Remembering) 

a) Three.     b) Eleven. 

 c) Thirteen.    d) Fifteen. 

5. Which province doesn’t close to Kanchanaburi? 

(Remembering) 

 a) Tak.     b) Nakornpathom. 

 c) Bangkok.    d) Ratchaburi. 

6. Which river isn’t in Kanchanaburi province? 

(Remembering) 

a) Kwae  Yai.    b) Meklong. 

 c) Chao Praya.    d) Kwae  Noi. 
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7. What  image  is  in the seal of Kanchanaburi  province? 

(Remembering) 

a) River Kwae Bridge.  b) Precious stones. 

 c) Srifa Foythong Cake.  d) Three pagodas. 

8. Which public transportation doesn’t have in 

Kanchanaburi? (Remembering) 

a) By plane.    b) By bus. 

 c) By train.     d) By motorbike. 

9. What is the best title of the conversation on page 11? 

(Understanding) 

a) The land of mountain   

b) The transportation of Kanchanaburi  

 c) The close provinces of Kanchanaburi  

 d) The Introduction of Kanchanaburi 

10. If you want to pass the Death Railway. Which route can 

you go? (Applying) 

a) By plane.    b) By bus. 

 c) By train.     d) By motorbike. 
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Pre-task 
 

A. Match the words and the pictures. 

 

ancient stupa river province waterfall 

district slogan transportation precious 

stone 

River Kwai 

Bridge 

 

1.  

 

 6.  

 

 

2. 

 

 7. 

 

 

3.  

 

 8. 

 

 

4.  

 

 9. 

 

 

5. 

 

 10. 
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B. Study how to make mind mapping and practice. 

 

How to make mind mapping 
 

Step 1: Write or draw your main idea in the middle of the 

page and frame it. Use colour. 

Step 2: Draw a branch off your main idea, on it write or draw 

a main topic related to your main idea. 

Step 3: Continue to branch off from your main topic. 

Step 4: From your main topics, branch off with sub-topics 

(continue to use colour). 

Step 5: From your sub-topics, branch off with supporting 

details (write and/or draw). Continue to add more 

details - you are free to add more topics, sub-topics 

or any other items. 

Source : http://www.education-resources.co.nz/mind-maps.htm 

Example 

 

Read this passage and make mind mapping. 

 

Golf’s food 

 Golf has some milk and sandwich for breakfast. He likes 

to eat some pizza and fried chicken for lunch. In the evening, 

he has some steak and salad for dinner. 
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milk        sandwich          pizza  fried chicken 

 

 

 

     steak      salad 

 

 

Exercise  

C. Read this passage and make mind mapping. 

Passage 1 

There are houses all over the world. Some houses are 

large. Some are small. Some are made of wood. Some are 

made of rock. Some are made of mud. Some are made of 

cloth. In cold places, some houses are made of ice – frozen 

water! People usually build their houses with something that is 

easy to find. For example, there are many trees in a forest. So 

people who live there might build a house made of logs. 

Some houses have one room. Some houses have many 

rooms. There is usually a bedroom for sleeping. There is often 

a kitchen for cooking. There is usually a bathroom. There is 

often a living room for sitting and talking.  

 
Source : http://www.englishforeveryone.org 

 

 

 

 

meal 

breakfast lunch 

dinner 

http://www.englishforeveryone.org/
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Passage 2 

 A lot of animals in the world are endangered. Mountain 

gorillas, giant pandas, and Siberian tigers are endangered 

animals. 

Mountain gorillas live in forests in Africa. They live with their 

families. Mountain gorillas eat plants and fruit. Today, there 

are about 700 mountain gorillas in Africa. Giant pandas live 

in forests in China. They eat bamboo. Pandas eat about 30 

kilograms of bamboo in a day. There are about 1,600 giant 

pandas in China. Siberian tigers live in forests in Russia. These 

black and orange cats are very big. They eat meat. Today, 

there are about 400 Siberian tigers in Russia. 

 

Source : Time Zones Student Book 1 

 

 

 

house 
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During-Task 

 

Read the conversation and draft your mind mapping 

about Kanchanaburi. 

 
At the Tourist Information Center  

 

Tourist : Good morning! Is this the Tourist Information 

Center? 

Tourist officer : Yes, it is. Can I help you? 

Tourist : Thank you. Can you give me some information about 

Kanchanaburi, please?  

Tourist officer : Certainly, what would you like to know? 

Tourist : I’d like to know about general information of 

Kanchanaburi like area , close provinces , etc. 

Tourist officer : Ok. Kanchanaburi  is the third of the biggest  

province (changwat)  in Thailand.  It’s in  the west of Thailand.  

It  is  129  kilometers  from  Bangkok  and  has  an  area  

19,483  square  kilometers.  The  province  has got 13  districts. 

Tourist : Could you tell me the names of district in this 

province? 

Tourist officer : Sure. They are Muang (Kanchanaburi City) , Sai 

Yok,  Sangkhla Buri, Bo Phloi, Phanom Thuan, Lao Khwan, Tha 

Maka, Thong Pha Phum, Si Sawat, Nong Prue, Huai Kra Chao, 

Tha Muang and Dan Makham Tia. 

Tourist : And what provinces do Kanchanaburi close to? 

Tourist officer : Kanchanaburi  province  borders  on  Tak to 

the north, Myanmar to  the  west , Uthai Thani  to  the 

northeast,  Suphanburi  to  the  east,  Nakhon Pathom to  the  

southeast,  Ratchaburi to  the  south. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar
http://en.wikipedia.org/wiki/Uthai_Thani_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Suphanburi_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Nakhon_Pathom_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Ratchaburi_Province
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Tourist : How about the river? 

Tourist officer : The  main  rivers  are  Kwae Yai and Kwae Noi 

("River Kwai"), which merge at Kanchanaburi city to form the 

Mae Klong River. 

Tourist : What is the landmark of this province? 

Tourist officer :  They’re the three stupas or "Three Pagodas 

Pass". And the slogan of this city is “A province of ancient 

community, three pagodas pass, precious stones, River Kwae 

Bridge, Minerals and waterfall resources.”  

Tourist : How can I get to Kanchanaburi? 

 

Tourist officer :  It’s easy to go there. Tourists can visit 

Kanchanaburi  using  several ways  such as by air and by 

land. 

 

- By bus or car 
 

- By train 

 

- By plane 

There is no this public transport in Kanchanaburi. 
 

And the transportation in the city of Kanchanaburi, 

Songthaew or two rows car and  motorbike is all around and 

cheap. 

 

Tourist : Wow! That sounds great. I would love to go there. 

Thank you very much.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Khwae_Noi_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Kanchanaburi
http://en.wikipedia.org/wiki/Mae_Klong
http://en.wikipedia.org/wiki/Stupa
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pagodas_Pass
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pagodas_Pass
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.thailandforum.org/kanchanaburi/&ei=XlO2VIisKcKLuwSN84G4Aw&bvm=bv.83640239,d.c2E&psig=AFQjCNF4robi2Dc2017V17p0NxTv0mbgAA&ust=1421321370242744
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D. Make a mind mapping about  general information of Kanchanaburi. 
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Post-Task 

 
E. Answer the questions from mapping. 

 

 

Adapted from 

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets 

Look at Lucy’s mapping. And answer the questions about 

herself.  

1.  Where does she come from? 

___________________________________________________________ 

2. What is her nationality? 

___________________________________________________________ 

Lucy 

Family 

Preference 

Personal 
Data 

19 years 

old 

I’m from 

England.  I’m 

English. 

I’m a student. 

One brother 

and one sister 

Favourite colour 

is pink. 

Favourite pastimes 

are reading and 

shopping. 
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3. How old is she?  

___________________________________________________________ 

4. What is her job?  

___________________________________________________________ 

5. What does she like to do in her free time? 

___________________________________________________________ 

 

Adapted from http://www.eslflow.com/ESL-brainstorming-free-time-

activties.html 

Look at this mapping and answer the questions. 

6. Which is the best topic of this mapping? 

a) Daily Activities   b) Free time Activities 

7. Which isn’t in the same category? 

 a) Swimming and Reading  

b) Cooking and Washing 

? 

Housework 

Sport/ 

Exercise 

Hobby 

Washing 
Cooking Planting 

Reading 

Drawing 

Listening to 

music 

Running 

Swimming 

Dancing 
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8. Which is in the different category? 

a) Listening to music and Reading   

b) Planting and Dancing 

9. Running is a kind of ______________ . 

10. Drawing is a kind of ______________ . 
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Lesson Post-Test 

“ Getting to know general information” 
Read the text  in During-task and answer the questions. 

1. Where is Kanchanaburi? (Remembering) 

 a) In the north of Thailand.  b) In the south of 

Thailand. 

 c) In the east of Thailand.  d) In the west of 

Thailand. 

2. How big is Kanchanaburi? (Remembering) 

a) The first biggest province.   

b) The second biggest province. 

 c) The third biggest province.  

d) The fourth biggest province. 

3. How far is Kanchanaburi from Bangkok? (Remembering) 

 a) Around one hundred and twenty kilometers.   

b) Around one hundred and twenty-nine kilometers. 

 c) Around one hundred and ninety kilometers.   

d) Around one hundred and nine kilometers. 

4. How many districts are there in Kanchanaburi? 

(Remembering) 

a) Three.     b) Eleven. 

 c) Thirteen.    d) Fifteen. 

5. Which province doesn’t close to Kanchanaburi? 

(Remembering) 

 a) Tak.     b) Nakornpathom. 

 c) Bangkok.    d) Ratchaburi. 

6. Which river isn’t in Kanchanaburi province? 

(Remembering) 

a) Kwae  Yai.    b) Meklong. 

 c) Chao Praya.    d) Kwae  Noi. 
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7. What  image  is  in the seal of Kanchanaburi  province? 

(Remembering) 

a) River Kwae Bridge.  b) Precious stones. 

 c) Srifa Foythong Cake.  d) Three pagodas. 

8. Which public transportation doesn’t have in 

Kanchanaburi? (Remembering) 

a) By plane.    b) By bus. 

 c) By train.     d) By motorbike. 

9. What is the best title of the conversation on page 11? 

(Understanding) 

a) The land of mountain   

b) The transportation of Kanchanaburi  

 c) The close provinces of Kanchanaburi  

 d) The Introduction of Kanchanaburi 

10. If you want to pass the Death Railway. Which route can 

you go? (Applying) 

a) By plane.    b) By bus. 

 c) By train.     d) By motorbike. 
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               Answer Keys 

 
Lesson 1 “ Getting to know general information”  
Pre-Test & Post-test 

1. d 6. c 

2. c 7. d 

3. b 8. a 

4. c 9. d 

5. c 10. c 

 

Exercise A 

 

Answers 

1. river 

2. stupa 

3. slogan 

4. province 

5. transportation 

6. waterfall 

7. precious stone 

8. ancient 

9. district 

10. River Kwai Bridge 

 

Exercise C 

Passage 1 : House 

Size large, small 

Made of wood, rock, mud, cloth, ice, 

log 

Room bedroom, kitchen,  

bathroom, living  room,  
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Passage 2 : Endangered animals 

Kind Mountain 

gorillas 

Giant pandas Siberian tigers 

Place to live Africa China Russia 

Food plants and 

fruit 

bamboo meat 

Number (left) 700 1,600 400 

 

Exercise D 

 

Size the third biggest province of Thailand 

Area about  19,483  square  kilometers. 

district Muang (Kanchanaburi City) , Sai Yok,  

Sangkhla Buri, Bo Phloi, Phanom Thuan, 

Lao Khwan, Tha Maka, Thong Pha Phum, Si 

Sawat, Nong Prue, Huai Kra Chao, Tha 

Muang and Dan Makham Tia 

Sign Three Pagodas Pass 

Main river Kwae Yai and Kwae Noi 

Close province North – Tak 

Northeast – Uthai Thani 

East – Suphanburi 

Southeast – Nakhon Pathom 

South – Ratchaburi 

Transportation  car, bus , train  

Slogan A province of ancient community, three 

pagodas pass, precious stones, River Kwae 

Bridge, Minerals and waterfall resources 

 

Exercise E 
 

1. England 6. a 

2. English 7. a 

3. 19 years old 8. b 

4. student 9. Sport/Exercise  
5. reading and shopping 10. hobby 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Khwae_Noi_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Uthai_Thani_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Suphanburi_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Nakhon_Pathom_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Ratchaburi_Province


285 
 

 

ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล  นางสาวพลอยไพรินทร์  สโมทยั 
ท่ีอยู ่   116/2  หมู่ 8  ต าบลบา้นเลือก อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี 
ท่ีท างาน   โรงเรียนเทพมงคลรังษี   อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 
 
ประวติัการศึกษา 
พ.ศ. 2546  ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  

อ าเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 
พ.ศ. 2552  ส าเร็จการศึกษาครุศาสตรบณัฑิต วชิาเอกภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 
พ.ศ. 2554  ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
 
ประวติัการท างาน 
พ.ศ. 2552 – 2554 ครูผูช่้วย โรงเรียนวดัดอนเซ่ง (สพป.ราชบุรี เขต 2) อ าเภอบางแพ  

จงัหวดัราชบุรี 
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั ครู คศ. 1 โรงเรียนเทพมงคลรังษี (สพม.8)  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   

จงัหวดักาญจนบุรี 
 
 
 


