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     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษ
โดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถิ่นในรายวิชา อ 0112  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะอาน และเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะอาน  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
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คาบเรียน 
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คาเทากับ 87.80/80.50  ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดีมาก (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 134-138) 
     2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะอานสูงกวา
กอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 
     3. นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับ 
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PIBULWITTHAYALAI SCHOOL, LOPBURI. THESIS ADVISORS : ASSOC.PROF.WISA CHATTIWAT, 
Ph.D., MS. KANCHANA SUJIT,  AND ASSOC.PROF.WATANA KAOSAL. 227 pp. ISBN  
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 The purposes of this research were 1) to construct and test the efficiency of English reading 
exercises based on local authentic materials for English 0112 for Mathayomsuksa 6 students 
2) to compare students’ English reading ability before and after using the constructed exercises  
and 3) to study students’ opinions toward the exercises. 
 The sample consisted of one randomly selected class of 45 Mathayomsuksa 6 students  
of Pibulwitthayalai School, Lopburi province, during the second term of the academic year 2002.  
The students studied the ten reading exercises. The duration of the experiment was 20 class 
sessions, 50 minutes each, over a ten-week period. 
 The instruments used for gathering data were 1) the ten English reading exercises and 
teacher’s manual 2) a reading proficiency test, used as a pretest and posttest and 3) a questionnaire 
on opinions toward the English reading exercises. 
  The t-test was used to analyze the data in order to assess the students’ English reading 
ability before and after using the English reading exercises. In addition, the mean and standard 
deviation of items were used to evaluate the students’ opinions toward the ten constructed English 
reading exercises. 
 The results of the study were: 
 1) The average score of 10 English reading exercises was 87.80 percent (87.80/80.50), 
whereas that of the posttest was 80.50 percent. This means that the constructed English reading 
exercises were highly effective. (Chaiyong  Promwong, et al. 1977 : 134-138) 
 2) The students’ English reading ability after using the English reading exercises was 
significantly higher than that before using the constructed English reading exercises at the 0.05 level. 
 3) The students’ positive opinions toward the English reading exercises were mostly high. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

     ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลภาษาหนึ่งที่นิยมใชตดิตอส่ือสารกับนานาประเทศในดานตาง ๆ  
และใชกนัอยางแพรหลายทัว่โลก  โดยปจจบุันในยุคของความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานวทิยาการ
สมัยใหม และเทคโนโลยีตาง ๆ ที่สงผลทําใหภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวนัของคนไทย
มากขึ้นทุกดาน  โดยเฉพาะดานการศึกษาและการประกอบอาชีพในสาขาตาง ๆ  ในขณะที่ประเทศไทยเปน
ประเทศที่กําลังพัฒนา และตองรับเอาความรูทางวชิาการจากประเทศตาง ๆ ซ่ึงในการศึกษาวิทยาการและ
ความรูตาง ๆ เหลานี้ตองอาศัยการอานเปนสําคัญ เพราะการอานจะชวยสรางเสริมความรู ความคิดของคน
ใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น  การอานม ี
บทบาทสําคัญในการเรยีนทกุระดับ  ดังนัน้การอานจึงเปนพื้นฐานของการเรียนวิชาตาง ๆ   
วิสาข  จัติวัตร (2528 : 41) ไดใหความเหน็วา ในบรรดาทักษะภาษาอังกฤษอันประกอบดวยทกัษะการฟง 
พูด อาน เขยีนนั้น ทักษะที่มคีวามจําเปนมากที่สุดคือ ทักษะการอาน  ซ่ึงตองใชในชวีติประจําวนั เชน การ
อานฉลากยา  ปายโฆษณา ตลอดจนวิธีการใชผลิตภัณฑทีม่าจากตางประเทศ  นอกจากนี้ในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงยิ่งขึ้น ยิ่งมีความจําเปนตองอานตําราภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ  จึงเปนการ
ยืนยนัความสําคัญของการอานมากยิ่งขึน้ 

    การอานเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งสําหรับการแสวงหาความรู  แมวานกัเรียนจะมกีารเรียนรูไดดวย
วิธีอ่ืนนอกเหนือจากการอาน  ผูเรียนจําเปนตองใชทักษะอานในชีวิตประจําวนัเปนอยางมาก เพราะโอกาส
ที่ผูเรียนจะใชทักษะฟง พูด เขียนนั้นนอยมาก สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  
(2530 : 50) กลาววา ในกระบวนการเรยีนการสอนทักษะตาง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ นับวาทักษะอานเปน
ทักษะที่สําคัญและมีประโยชนมากทักษะหนึ่ง ผูเรียนมีโอกาสใชทักษะการฟง พูด และเขียนนอยกวาการ
อาน   แฮริสและซิเพย (Harris and Sipay 1979 : 2) เชื่อวาการอานเปนปจจยัสําคัญที่ทําใหผูอานไดรับ
ความรู ขาวสารและการบันเทิง   
     การอานเปนทักษะหนึ่งที่มคีวามสําคัญไมนอยกวาทักษะอื่น นอกจากนั้นการอานยงัถือเปน
จุดเริ่มตนของการแสวงหาความรูและแนวความคิดไดอีกทางหนึ่ง  อยางไรก็ตาม พูลทรัพย  นาคนาคา 
(2536 : 15)  กลาววา  การอานเปนเครื่องมือที่จะใหไดรับความรูและแนวความคดิ  
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ซ่ึงประกอบกนัเปนประสบการณที่จะนําไปใชในการแกปญหาและปรบัตัวอยูในสังคมที่เปล่ียนแปลงไป
อยางรวดเรว็  วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทําใหเราขวนขวายศึกษาหาความรูและปรับปรุงตนเองใหทันกับ
ความกาวหนาตาง ๆ  การที่จะทําใหดีที่สุดคือ การอาน และดูบิน (Dubin 1982 : 14) กลาววา การอานเปน
เครื่องมือคนควาความรูตาง ๆ นักเรียนที่ความสามารถทางการอานสวนใหญจะประสบความสําเร็จในการ
เรียน เพราะเมือ่เขาใจเรื่องทีอ่าน ก็สามารถนําความรูความคิดเห็นและประสบการณที่ไดรับจากการอานมา
ดัดแปลงใหเกดิประโยชนในการศึกษาและในชวีิตประจาํวัน    
     ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (กระทรวงศึกษาธกิาร  2539)  ไดกําหนดให
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศเพื่อใหผูเรียนไดสํารวจ และพัฒนาความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของตนเองทางภาษา  ตลอดจนใหมคีวามรู ทักษะการใชภาษาสําหรับประกอบอาชีพ  หรือเปน
พื้นฐานสําหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับสูงตอไป  และเพื่อให 
ผูเรียนไดเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษา  ซ่ึงตามความเปนจริงพบวา 
   ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนยังไมเปนที่นา
พอใจ  จากงานวิจยัของสุมณฑา  วิรูหญาณ (2531)  พบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยูในระดับต่ํา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วณีา สังขทองจีน (2530 : 
86) พบวาความสามารถทางการอานของนกัเรียนยังไมถึงระดับถายโอน  ส่ือสาร  และวิเคราะหวิจารณ  
นอกจากนี้อัจฉรา  วงศโสธร (2531 : 227) ยังพบวาความสามารถในการอานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน อยูในระดับกลางยังตองปรับปรุงแกไข  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยูในระดับต่ํากวาปานกลาง
ยังตองปรับปรุงแกไข และระดับอุดมศึกษา อยูในระดับปานกลาง ยังตองปรับปรุงแกไข สรุปแลวตอง
ปรับปรุงแกไขความสามารถในการอานของนักเรียนทุกระดับ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมาลิน ี จันทวิ
มล (2535 : 16-21) กลาววา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในแตละระดบัยังไมดี
เทาที่ควร  และไมเอื้ออํานวยตอการนําไปประกอบอาชพี  ในขณะที่ความตองการในการใชภาษาอังกฤษ
ของหนวยงานราชการและรฐัวิสาหกจิพบวา  ทักษะที่หนวยงานจําเปนตองใชมากทีสุ่ดคือ  ทักษะอาน 
(นิภา  สนสอาดจิต  2533 : 265)  นอกจากนี้ยังพบวาสมรรถนะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามญัศึกษาและโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ อยูในเกณฑคอนขางออน 
และออนมากตามลําดับ (เนาวรัตน  ทองคาํ  2539)  ถึงแมวาจะไดมกีารพัฒนาแนวการเรียนการสอนโดยมี
การเปลี่ยนแปลงในดานจดุประสงคของหลักสูตร  นําเอาแนว 
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การสอนเพื่อการสื่อสารมาใช  แตกย็ังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  คอื ผูเรียนสวนใหญไมสามารถใช
ภาษาในการสือ่สารได ซ่ึงขึ้นกับปจจยัตาง ๆ ทั้งตัวผูสอน  ผูเรียน  หนงัสือแบบเรียน  และปจจยัอ่ืน ๆ  
ปญหาดังกลาวเกดิจากการทีน่ักเรียนไดเรียนในสิ่งที่ไกลตัว จึงไมสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได (สุดสาย
ใจ  ชาญณรงค 2540 : 2) 
    อีกปญหาหนึ่งก็คือ ครูขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการใชสอนภาษาอังกฤษ  จาก
งานวิจยัของ ญาดา (อางถึงใน จิตตรา  ปลัดชัย 2536)  ไดศึกษาเกีย่วกับการสอนภาษาอังกฤษวา ที่ไมคอย
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  เนื่องจากครูผูสอนขาดสื่อและอุปกรณในการสอน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยั
ของสุภาวดี  นวมทอง (2539) ไดศึกษาปญหาและความตองการเกี่ยวกบัการผลิตและการใชส่ือการสอน 
พบวา ส่ือการสอนมีจํากัดไมเพียงพอ ครูขาดความรูและ 
ประสบการณในการผลิตสื่อ ซ่ึงปญหาดานสื่อการเรียนการสอนนั้นมีความสําคัญ  เพราะสื่อการเรียนเปน
องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะในการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ   
               จินตนา  ใบกาซูย ี(2536 : 18-19) ไดกลาวถึงความสําคัญของสื่อการเรียนวา เปนเครื่องมือที่
จําเปนในกระบวนการเรยีนการสอน เนื่องจากสภาพการเรียนการสอนปจจุบัน บทบาทของครูเปล่ียนจาก
ผูใหความรูเปนผูแนะนําความรู  ส่ือการเรียนจึงกลายเปนสิ่งที่ขาดไมไดในกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง
ยังเปนเครื่องมอืจําเปนเพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางราบรื่นและม ี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับพิลบีม (Pilbeam 1987, quoted in Robinson 1991 : 58) ที่สนับสนุนให
ครูผูสอนสรางสื่อการเรียนการสอนขึ้นเอง เนื่องจากพบวาสื่อการเรียนที่สรางขึ้นเองมีเนื้อหาเฉพาะและ
เหมาะสม และมั่นใจไดวาใชกลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน และการเลือกสื่อการเรียนการสอน
เปนภาระที่สําคัญของครูผูสอนในการเลือกใชขอมูลทางภาษาที ่
เหมาะสมมาใชในการเรยีนการสอน ฮัทชินสัน (Hutchinson 1987, quoted in Kizilirmak  
1991 : 45)  
    อยางไรก็ตามจุดมุงหมายของการสอนอานทุกระดับคือ  การสอนใหผูอานสามารถคิดและ
ตอบสนองตอส่ิงที่อานไดอยางถูกตอง  การอานไมใชการออกเสียงคําหรือประโยคแลวจบลงแคนัน้  ผูอาน
ตองศึกษาและใชสมองในการคิด รับรูขอมูล ขาวสาร ผูเขียนเปนผูสงสารและผูอานแปลรหัสเหลานั้นตาม
ความรูและประสบการณเดิมของตน (Morris 1984 : 14)  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของวิลเลียมส (Williams 
1992 : 2-8) ไดสรุปวา การอานเปนกระบวนการที่ผูอานไดดูและเขาใจเนื้อเร่ืองที่อานได โดยไมตองอาน
รายละเอียดทกุตัวอักษร แตตองมีความรูความสามารถดานภาษา ความสามารถในการตีความ มีความรู
รอบตัว ลักษณะของเนื้อหาที่อาน เพื่อใหเขาใจ 
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เร่ืองที่อาน ดังนั้น ความสามารถในการอาน และหรือความเขาใจเนื้อหาท่ีอาน จึงเปนสิ่งสําคัญในการ
นําไปสูความกาวหนาและผลสําเร็จในการอานของนักเรียน (Strevens 1983 : 10) 
     การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบนัเนนการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ซ่ึงเปน
แนวการสอนที่เชื่อวา การเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณจริง จะชวยให
นักเรียนไดพฒันาความสามารถทางการสื่อสาร และสามารถใชภาษาตางประเทศได   
อีกทั้งการสื่อสารถือเปนเปาหมายสําคัญของหลักสูตร และแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีตอการ
เรียนการสอนภาษา ก็คือการเชื่อมโยงการเรียนภาษาใหมคีวามสัมพันธกับชีวิตประจําวัน และความสนใจ
ของผูเรียน ส่ิงสําคัญของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารคือเพื่อใหผูเรียนสามารถสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ
ตรงตามจุดประสงคที่ตองการ  สามารถปฏิบัติภาระงานไดเปนภาษา 
ตางประเทศ ใชภาษาไดในสถานการณจริง  และสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืน  
(สุมิตรา  อังวัฒนากุล 2536 : 33; Finocchiaro 1989; Littlewood 1993 : 6, quoted in Nunan 1995 : 
13; Richards 1993 : 65)  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของโรเจอรส (Rogers 1988 : 468)  
ที่กลาววา ถาผูเรียนจะตองใชภาษาตางประเทศเพื่อใชในการสื่อสารในชีวิตจริงในอนาคตแลว   
ผูเรียนควรเริ่มประสบกับภาษาที่ใชในการสื่อสารจริงตั้งแตในหองเรียน ฉะนั้นปจจยัในการเรยีนการสอน
ภาษาที่สําคัญควรจะประกอบดวยองคประกอบของความสามารถในการสื่อสารอันไดแก ความสามารถใน
การใชภาษาอยางถูกตองตามหลักภาษาศาสตร (Linguistic of Grammatical Competence) คือความรู
เกี่ยวกับศัพท เสียง โครงสราง ความหมาย และการใชภาษาไดอยาง 
ถูกตอง  ความสามารถทางสังคมภาษาศาสตร (Sociolinguistic Competence) เกี่ยวกับระเบียบวธีิของ
ภาษาใหเหมาะสมกับสังคม  ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความ (Discourse 
Competence) คือความสามารถในการตีความประโยค  หรือรูความหมายของประโยค  รูจักเนื้อหาของ
ขอความประเภทตาง ๆ และความสามารถในการใชกลวธีิเพื่อส่ือ 
ความหมาย (Strategic Competence) ประกอบดวยกลวิธีทั้งที่เปนภาษา และอวจนภาษา (Verbal and 
Nonverbal) วิดโดวสัน (Widdowson 1987 : 71, quoted in Nunan 1995a : 59-60) กลาววา
ความสามารถทางการสื่อสารจะเกดิขึ้นไดยังคงตองอาศัยหนาที่ทางภาษา รวมถึงการสรางภาระงานเพื่อ
เสริมสรางทักษะตาง ๆ และกิจกรรมที่สรางขึ้นควรเนนการนําไปใชไดจริงตามสภาพสังคมในปจจบุัน 
      เนื่องจากแนวคิดในการสอนภาษาอังกฤษเปลี่ยนแนวเปนการสื่อสาร จุดประสงคในการสอน
อานภาษาอังกฤษก็เปล่ียนแนวเปนการเนนการอานเพื่อการสื่อสาร  เนนใหผูเรียนอานอยางมีเปาประสงค 
(Purposive Reading) เพื่อกระทําภาระงานใดภาระงานหนึ่ง เนนกระทํา 
ภาระงานการอานที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสื่อการอาน  โดยใหความสนใจกับสื่อการอานที่
ใชจริง (Authentic Reading Materials)  
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     ผูวิจัยไดตระหนกัถึงปญหาเหลานี้ และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 
การเรียนการสอนเกี่ยวกับการอาน โดยการใชแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะอานเพื่อการสื่อสารของ 
นักเรียน  เนื่องจากครูสวนใหญเห็นวาหนังสือเรียนแตละสํานักพิมพที่ทางกระทรวงศกึษาธิการกําหนดให
ใชนั้น มีเนื้อหาไมเพียงพอทีจ่ะใหนกัเรียนฝก (สวัสดิ์  สุวรรณอักษร 2531 : 107-108)   ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของวนิดา  สุขวนชิ  (2536 : 3)  ที่กลาววาการฝกทักษะทางภาษานัน้ 
จะอาศัยแบบฝกหัดในบทเรยีนเพียงอยางเดยีวนับวายังนอยเกินไป  และที่สําคัญผูวิจัยเล็งเห็นวาครูผูสอน
นั้นเปนปจจัยที่สําคัญในการแกไขขอบกพรองใหนกัเรยีน  เพราะครูมีหนาที่และบทบาทหลายบทบาทใน
เวลาเดยีวกัน ในการที่ตองเปนผูคอยใหความชวยเหลือ คําปรึกษาและคําแนะนําแกผูเรียน  และที่สําคัญ
ที่สุด ครูเปนผูสรางและจัดภาระงาน รวมทัง้เลือกใชบทเรยีนหรือวัสดุการสอนและกิจกรรมที่เหมาะสม
ใหกับผูเรียน  ฉะนั้นครูจึงตองรับผิดชอบสูงสุดในการจดัการกับการเรยีนการสอน  รวมถึงปญหาทีจ่ะ
เกิดขึ้น (Richards 1985 : 23; สุทธิรัตน  รุจิเกียรตกิําจร,  
จิรนันท  กงเดมิ และมัลลวีร  อดุลวัฒนศิริ 2537 : 41)  ดงันั้นจึงเห็นไดวาครูตองทําหนาที่หลายหนาที่ใน
เวลาเดยีวกัน  การใชแบบฝกจงึเขามามีสวนชวยลดภาระของครูในการที่จะตองเตรยีมแบบฝกหัดอยู
ตลอดเวลา และชวยใหผูเรียนไดฝกซ้ํา และทบทวนสิ่งที่ฝกอยูเสมอ  ซ่ึงจะชวยให 
นักเรียนจดจําเรื่องที่เรียนได  และสนใจหรอืมีทัศนคติที่ดตีอส่ิงที่เรียน  (ประยงค  โชติการณ  
2534 : 74)  นอกจากนีก้ระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533  ทั้งหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย ใหพฒันาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินโดยปรับ
รายละเอียดของเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  อีกทั้ง 
หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (กระทรวงศกึษาธิการ  2539) ยังกําหนดวัตถุประสงค 
ไววา เพื่อพัฒนาใหมีความรูความเขาใจเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และ
พัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพื่อถายทอดความคดิและวัฒนธรรมไทยไปยังสงัคมโลกไดอยาง
สรางสรรค  อีกทั้งปจจุบันประเทศไทยกําลังรณรงคในเรื่องของการทองเที่ยวอยางจริงจัง  
ทําใหเห็นวานกัเรียนจะไดมโีอกาสพบกับชาวตางประเทศเพิ่มมากขึ้น  ผูวิจัยจึงเล็งเหน็วานกัเรียนควร
เรียนรูในเรื่องของทองถ่ินที่ตนเองอาศัยอยู หรือทองถ่ินจังหวดัใกลเคียง เพื่อถายทอดหรือแลกเปลีย่น
ความคิดและวฒันธรรมไทยไปยังสังคมโลกได 

    ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจทีจ่ะศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาองักฤษโดยใช
เอกสารจริงเกีย่วกับทองถ่ิน  สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6  โรงเรียนพิบูล 
วิทยาลัย จังหวดัลพบุรี ซ่ึงใหประโยชนโดยตรงที่จะทําใหนักเรียนในระดับนี้จะเปนเยาวชนในอนาคตที่มี
ความรูความเขาใจชีวิตจริงของตนเองและของทองถ่ินในดานตาง ๆ เปนอยางดี  
โดยเรียนรูเกีย่วกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชพี และ 
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ทองถ่ินของตนเองได  และสามารถถายทอดใหกับสังคมโลกได อีกทัง้ยังทําใหผูเรียนรูจักทองถ่ินของ
ตนเอง เกดิความรักและความผูกพันกับทองถ่ิน แบบฝกเสริมทักษะอานที่ผูวิจยัสรางขึ้นนี้  
ออกแบบเพื่อชวยพัฒนาและเสริมทักษะการอานภาษาองักฤษใหกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวดัลพบุรี ในการสรางแบบฝกเสริมทักษะอานแตละบทนัน้  ผูวิจัยไดคํานงึถึง
วัตถุประสงค เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อชวยใหผูเรียนได 
ฝกฝนทักษะในการอานใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพมากที่สุด 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

     1.เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง
เกี่ยวกับทองถ่ินสําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
      2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6  
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวดัลพบุรี กอนและหลังการใชแบบฝกที่ผูวจิัยสรางขึ้น 
      3.เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั จังหวัดลพบรีุ 
ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน 
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ 
 
ปญหาในการวจัิย 
       1. แบบฝกเสริมทักษะอานที่ผูวิจยัสรางขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดหรอืไม 
       2. ความสามารถในการอานของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
จังหวดัลพบุรี หลังจากไดรับการฝกโดยใชแบบฝกเสริมทักษะอานที่ผูวิจัยสรางขึ้น สูงกวาความสามารถใน
การอานกอนไดรับการฝกโดยใชแบบฝกเสริมทักษะอานหรือไม 
       3. นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวดัลพบุรี มีความคิดเห็นอยางไร
ตอแบบฝกเสริมทักษะอานทีผู่วิจัยสรางขึ้น 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
        1. แบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ินมี  
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กาํหนดไวคือ  75/75  (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 134-138) 
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       2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูล
วิทยาลัย จังหวดัลพบุรี หลังจากไดรับการฝกโดยใชแบบฝกเสริมทักษะอาน  สูงกวาความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษกอนไดรับการฝกโดยใชแบบฝกเสริมทักษะอาน 

       3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี มีความคิดเห็น 
ที่ดีตอแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ินที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
      1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
            ประชากรในการวิจยัคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
หลัก 16 (อ 0112)  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อําเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี 
จํานวน 26 หอง รวมทั้งสิ้น 1,060 คน 
             กลุมตัวอยาง คือ นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลกั 16  (อ 
0112) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยการสุม
หองเรียนมา 1 หอง โดยวิธีการสุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยางจํานวน 45 คน   
      2. ตัวแปรที่ศึกษา   

           1. ความสามารถในการอานภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวดัลพบุรี กอนและหลังใชแบบฝกเสริมทักษะการอานที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
            2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวดัลพบุรี ที่มี
ตอแบบฝกเสริมทักษะอานทีผู่วิจัยสรางขึ้น 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
       1. เอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน เปนเอกสารภาษาอังกฤษเกีย่วกับขอมูลทองถ่ินในเขตภาคกลาง 
ที่เกี่ยวกับชุมชน ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ ประวัติความเปนมา ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปพื้นบาน บุคคล
สําคัญของทองถ่ิน เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม วถีิชีวิตความเปนอยู ภูมิปญญา 
ทองถ่ิน  ศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากเอกสารจริงที่ตีพิมพในประเทศไทย เชน  วารสาร นิตยสาร   
ส่ิงตีพิมพ แผนพับ เอกสารแนะนําการทองเที่ยว หนังสอืนวนยิาย สารคดี  
      2. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสาร
จริงเกี่ยวกับทองถ่ินในการวจิัยคร้ังนี้ กําหนดไว 75/75  (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 134-138)  
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ซ่ึงถือใหคาความคลาดเคลื่อนในการยอมรบัหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝกไวรอยละ 2.5-5 
กลาวคือ 
          2.1 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑที่ตัง้ไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวาแบบฝกมี
ประสิทธิภาพดีมาก 
          2.2 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาหรือเทากับเกณฑที่ตั้งไว  แตไมเกนิรอยละ 2.5 ถือ
วาแบบฝกมีประสิทธิภาพดี      

         2.3 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกต่าํกวาเกณฑที่ตัง้ไว  แตไมต่ํากวารอยละ 2.5  
ถือวาแบบฝกมีประสิทธิภาพพอใช 
          2.4 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกต่าํกวาเกณฑที่ตัง้ไวมากกวารอยละ 2.5 ถือวาแบบฝกมี
ประสิทธิภาพต่ํา  
      3. คะแนนที่ไดจากการสอบครั้งแรก (Pretest) เปนเครื่องชี้บงถึงความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนกอนการใชแบบฝก 
      4. คะแนนที่ไดจากการสอบครั้งหลัง (Posttest) เปนเครื่องชี้บงถึงความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนหลังการใชแบบฝก 
 
นิยามคําศพัทเฉพาะ 
      1. เอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน หมายถงึ เอกสารภาษาอังกฤษเกีย่วกับทองถ่ินในเขตภาคกลางที่
เกี่ยวกับชุมชน ที่ตั้ง สภาพภมูิประเทศ ประวัติความเปนมา ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะพื้นบาน  บุคคล
สําคัญของทองถ่ิน เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม วถีิชีวิต ความเปนอยู ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม ที่ตีพิมพ
ในรูปแบบตาง ๆ เชน หนังสอืพิมพ วารสาร นิตยสาร  ส่ิงตีพิมพ แผนพับ เอกสารแนะนําการทองเที่ยว 
หนังสือนวนิยาย สารคดี  
       2. แบบฝกเสริมทักษะอาน หมายถึง แบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง
เกี่ยวกับทองถ่ินในเขตภาคกลาง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชฝกทักษะอานภาษาอังกฤษ  โดยอิงจดุประสงคการ
เรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 16 (อ 0112) ของกลุมโรงเรียนมัธยม 
ศึกษา จังหวดัลพบุรี ตามหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 โดยยดึแนวการจัด 
กิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสารของเดวีส และคณะ (Davies et al. 1990) และสุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535)   
      3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานในรายวชิา อ 0112   หมายถึงแบบทดสอบที่ผูวิจยั
สรางขึ้นโดยอิงจุดประสงคการเรียนรูรายวชิาภาษาอังกฤษหลัก 16 (อ 0112)   
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ของกลุมโรงเรียนมัธยมศกึษา จังหวดัลพบรีุ 1 ฉบับ เพื่อใชวัดความสามารถในการอานกอน     และหลัง
การใชแบบฝกเสริมทักษะอาน 
      4. ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะอาน หมายถึง คุณภาพของแบบฝกเสริมทักษะอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ินที่ใชกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
ตามเกณฑ 75/75  ซ่ึง 75 ตัวแรกคือ คะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนสามารถทําแบบฝกเสริมทักษะอานรายบทได
ถูกตองรอยละ 75 และ 75 ตัวหลังคือ คะแนนเฉลี่ยที่นกัเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังการใชแบบฝก
เสริมทักษะอานไดถูกตองรอยละ 75 
      5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 16  
(อ 0112) ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  อําเภอเมือง  
จังหวดัลพบุรี 
      6. ความคิดเห็น หมายถงึ ความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีตอแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษ
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ 

     7. แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึง แบบสอบถามแบบประมาณคาที่ถามความ 
คิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะอานที่ผูวจิัยสรางขึ้น โดยแบงเปน 3 ดานคือ  ดานเนื้อหา ดาน
กิจกรรมและดานคุณประโยชน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

               ในการวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับ 
การวิจยัดังนี ้  

               1. การอาน 
                  1.1 ความหมายของการอาน 

               1.2 การอานอยางมีปฏิสัมพันธ 
               1.3 ความเขาใจในการอาน 
               1.4 องคประกอบที่มีผลตอการอาน 

                               1.5 ระดับความเขาใจในการอาน 
                               1.6 ความเขาใจในการอานและความเขาใจคําศัพท  

               2. ทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม 
                               2.1 ความหมายของโครงสรางความรูเดิม 
                               2.2 ความสําคัญของโครงสรางความรูเดิม 
                               2.3 โครงสรางความรูเดิมกับความเขาใจในการอาน 
                               2.4 องคประกอบของโครงสรางความรูเดิม 

              3. การสอนการอานเพื่อการสื่อสาร 
                  3.1 แนวคิดเกีย่วกับการสอนการอานเพื่อการสื่อสาร 
                  3.2 หลักการสอนอานเพื่อการสื่อสาร 
                  3.3 กิจกรรมการสอนอานเพื่อการสื่อสาร 
              4. การใชเอกสารจริงในการสอนอาน 
                  4.1 ความหมายของเอกสารจริง 
                  4.2 ประเภทของเอกสารจริง 
                  4.3 ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริง 
                  4.4 การใชเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษา 
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              5. การสรางและการพัฒนาหลักสตูรทองถ่ิน 
                  5.1 ความหมายของหลักสูตร 
                  5.2 เหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
                  5.3 การพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการ 
                        ของทองถ่ิน 
                  5.4 ยุทธศาสตรในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ 
                        ของทองถ่ิน 
                  5.5 การพัฒนาหลักสูตรลักษณะตาง ๆ ตามความตองการของทองถ่ิน                       
                  5.6 เกณฑการพจิารณาจัดทําสือ่การเรียน 

                    6. การสรางแบบฝก 
                  6.1 ความหมายของแบบฝก 

                              6.2 หลักการและขัน้ตอนในการสรางแบบฝก 
                   6.3 ประโยชนของแบบฝก 

              7. งานวิจยัที่เกีย่วของ 
                   7.1 งานวิจยัที่เกีย่วของกับอิทธิพลของโครงสรางความรูเดิมกับการอาน                                       
                              7.2 งานวิจัยเกีย่วกับการใชเอกสารจริง 
                              7.3 งานวิจัยทีเ่กีย่วของกับการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝก 

หรือส่ือการสอน 
                              7.4 งานวิจัยทีเ่กีย่วของกับการจัดทําหลักสูตรตามความตองการของทองถ่ิน 

 
การอาน 

       การเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่เกีย่วกับการอานนั้น  สตรีเวนส (Strevens  
1983 : 10) ไดกลาวถึงประสบการณในการสอนภาษาองักฤษแกนักเรยีนตางประเทศวา การอานเปน
ทักษะที่สําคัญตอนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศมากกวาทกัษะอืน่ ๆ  และนักเรียน
สามารถนําความรูที่ไดมาใชกับเนื้อหาอืน่ได  นอกจากนี้ ความสามารถในการอานหรือความเขาใจ
เนื้อหาที่อานไดอยางแจมแจงเปนสิ่งสําคัญในการนําไปสูความกาวหนาและผลสําเร็จในการอานของ
นักเรียน  ฉะนัน้ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรที่จะตองสงเสริมใหผูเรียนมนีิสัยรักการอานและพัฒนาดาน
การอานใหมากขึ้น  เพื่อใหการอานเปนทักษะที่อยูคูกับนกัเรียนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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ความหมายของการอาน 
      นักการศึกษาและผูเชีย่วชาญหลายทานไดใหคําจํากดัความหรือความหมายของการอานไว 
ดังตอไปนี ้
      กูดแมน (Goodman 1972 : 472)  ใหความหมายของการอานวา เปนกระบวนการทาง
ภาษาศาสตรเชิง จิตวิทยาทีซั่บซอน ซ่ึงผูอานตองสรางความหมาย (Reconstruct) โดยความหมายที่
ไดมานั้นตองตรงหรือใกลเคียงกับความหมายของผูเขียนไดส่ือไวในรูปตัวอักษร  แตการที่จะไดมาซึ่ง
ความหมาย จะตองมีการปฏิสัมพันธระหวางตัวอักษรกับกระบวนการคดิและกระบวนการเลือกตัว
ช้ีแนะทางภาษา (Linguistic Clue)  ที่ปรากฏเปนตัวอักษรและไมปรากฏเปนตัวอักษร  โดยอาศัย
ความสามารถของผูอานเปนพื้นฐานในการใชตัวช้ีแนะทางภาษาในการเดา 
     แฮรริส และซิเพย (Harris and Sipay 1979 : 27) กลาววา การอานคือ กระบวนการในการ
คนหาความหมาย (The Attaining of Meaning)  จากสญัลักษณที่บันทึกไวเปนอักษร โดยอาศัย
ประสบการณของผูอาน ทั้งประสบการณดานภาษาและประสบการณอ่ืน ๆ นอกเหนือจากดานภาษา   
นอกจากนี้การอานยังเปนกิจกรรมที่ซับซอนซึ่งประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ ทางจติวิทยา อัน
ไดแก  ความรูสึก (Sensation)  การรับรู (Perception)  พฤติกรรมที่เกีย่วกับการเคลือ่นไหว (Motor 
Behavior) แรงจูงใจ (Motivation) ความตั้งใจ (Attention) อารมณ (Emotion) ความรูความเขาใจ 
(Cognition) ความจํา (Memory) 
     แฮรริส และสมิธ (Harris and Smith 1980 : 23)  การอานไมไดเปนแตเพยีงกระบวนการ
ในการถอดรหสั (Decode) ของความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนองเทานั้น หากแตเปน
กระบวนการทีร่วมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) กับขอความเหลานั้นดวย 
     สตดูท (Stoodt 1981 : 21)  กลาวสรุปวา คําจํากดัความของการอานจะเปนตัวกําหนด
วิธีการสอนอานของครู  ครูที่มีความเหน็วาการอาน คือ ความคลองในการออกเสียง (Fluency) และ
อานไดอยางถกูตอง (Accuracy) ไมผิดพลาด  ในการสอนการออกเสยีงคําก็จะเนนการสอนเสียงและ
การออกเสียงคําที่ถูกตอง สวนครูที่มีความเห็นวาการอานคือ การคนหาความหมายจากภาษาจะมุงเนน
การสอนอานเพื่อความเขาใจมากกวาเพื่อความถูกตอง 
     เคนเนดี้  (Kennedy 1981 : 4-5)  กลาววา ไมมีคํานยิามของ “การอาน” หรือกระบวนการ
อาน” ที่ยอมรับกันทั่วโลกอยางแทจริง  แมวาจะมีการเผยแพรความคิดเห็นและมีการตีความการ
แสดงออกทางการอานจํานวนมากก็ตาม 
                เดอชองท (Dechant 1982 : 4-5) ไดกลาวถึงการอานวา เปนปฏิกิริยาระหวางการมองเห็น
องคประกอบในการแปลความหมาย โดยผูอานจะเคลื่อนสายตาไปตามบรรทัดของตัวอักษร 
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จากซายไปขวา  หยุดทําความเขาใจคําแลวรวบรวมเขาเปนหนวยความคิด  ผูอานจะตคีวามหมาย 
ส่ิงที่อาน  โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมเพื่อประมวลเปนความคิด การพินิจพเิคราะห และการ
สรุปความเห็น 
     กาญจนา  ศรีภัทราวิทย (2533 : 14)  ไดสรุปวา การอานเปนกระบวนการโตตอบระหวาง
ผูเขียนและผูอาน ซ่ึงผูอานจะตองอาศัยทักษะหลายประการในการถอดความหมายจากสัญลักษณ  ตอง
อาศัยความรูความสามารถและประสบการณเดิมของผูอาน  เพื่อความเขาใจในสิ่งที่ผูเขยีนตองการจะ
ถายทอดเจตนารมณ 
     สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2535 : 9)  ใหความหมายของการอานวา คือ การสื่อความหมาย
ระหวางผูเขยีนกับผูอาน มีกระบวนการถอดรหัส  คือ ผูเขียนจะอยูในฐานะของผูบันทึกรหัสความคิด 
(Encoder)  สวนผูอานจะเปนผูถอดรหัสความคิด (Decoder) นั้น ๆ  กระบวนการนี้จะดําเนนิไปอยาง
ชา ๆ กอนในตอนแรก  แตเมื่อไดรับการฝกฝนแลวผูอานจะเกิดความชํานาญและมปีระสบการณมาก
ยิ่งขึ้น  ผูอานจะสนใจมุงไปจบัประเด็นความคิดของผูเขียนแทนการอานกับการคิดเปนกระบวนการที่
มีความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกันจนไมอาจจะแยกออกจากกนัได 
       กระบวนการอานเปนกระบวนการที่ซับซอนที่เกี่ยวของกับหลาย ๆ ส่ิง ทั้งประสาทสัมผัส
ดานตาง ๆ (Sensory) เชน การมองเห็นสญัลักษณ (Printed Symbols) การสัมผัส การไดยิน    การ
รับรู (Perception) ของประสาทสัมผัสทั้งการรับรูภาพ (Visual Perception) และการรับรูเสียง 
(Audio Perception) ที่สงไปยงัสมอง การเรียงลําดับ (Sequential) เชน การเรียงตวัอักษรจากซายไป
ขวา บนลงลาง  รวมทั้งการเรยีงคําในประโยค ประสบการณเดิมของผูอาน  (Experiential 
Background)  การอานเปนขบวนการคิด (Thinking) นอกจากนีก้ารอานยังเกี่ยวของกับจิตพิสัย 
(Affective Aspects) เชน ความสนใจตอส่ือที่อาน  ทัศนคติตอการอาน (Burns; Roe; & Ross, 1988 
: 5-12) 

    จากคําจํากดัความและความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของการอานดังกลาว สรุปไดวาการ
อานไมใชการสื่อความหมายจากตัวอักษรทีป่รากฏเทานั้น เปนกระบวนการที่เกิดจากการ 
ปฏิสัมพันธระหวางผูอานและผูเขียน  รวมทั้งตองอาศัยประสบการณหรือความรูเดิมของผูอาน  เพื่อ
ชวยในการแปลความหมายใหชัดเจนขึ้น หากส่ิงที่อานนัน้ไมเคยพบเหน็มากอน  ผูอานก็ยิ่งตองใช
ความพยายามในการหาความหมายจากสิ่งที่อานมากขึ้นเทานั้น  อาจจะใชวิธีการเดาจากบริบท หรือส่ิง
ช้ีนําที่ปรากฏในขอความ  ซ่ึงถาผูอานรูจักนาํกลวิธีตาง ๆ มาใชในการอานไดอยางถกูวิธี  ผูอานก็จะ
เขาใจขอความไดดียิ่งขึน้  และทําใหบรรลุจดุประสงคในการอาน 
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การอานอยางมีปฏิสัมพนัธ 
       การอานอยางมีปฏิสัมพันธ  คือกระบวนการเชื่อมโยงสิ่งที่สัมพันธกันระหวางความรูจาก
ส่ิงที่อานเขากับความรูของผูอานเองในขณะที่อาน  การอานจึงไมใชเปนเพียงการดึงขอมูลจากบทอาน
เทานั้น  แตเปนการกระตุนความรูในสมองของผูอานอีกดวย  การอานอยางมีปฏิสัมพันธ  ดังที่รูเมล
ฮารต (Rumelhart 1977, quoted in Grabe 1988 : 60) ไดเสนอรูปแบบการอานอยางมี 
ปฏิสัมพนัธ หมายถึง ระดับการอานในขั้นต่ําและขั้นสูงมีปฏิสัมพันธกันอยางดีอันเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการอาน  รูปแบบการอานไมไดหมายถึงเฉพาะความสัมพันธระหวางผูอานกับสิ่งที่อาน
เทานั้น  แตยังหมายถึงความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ อันเปนทกัษะในการอาน  เวบเบอร 
(Webber 1984, quoted in Grabe 1988 : 56-58)  เห็นวาแบบการสอนที่เนนกระบวนการใน
ระดับสูงไมสามารถแปลความหมายของตวัอักษรเพื่อใหไดสาระสําคัญอยางเพยีงพอ  รูปแบบ 
การอานอยางมีปฏิสัมพันธจึงเปนแบบที่กอใหเกดิความเขาใจ  ความชดัเจนทางภาษาและความ
เกี่ยวของกับความคิดตาง ๆ ในบทอานไดมากกวา  อีกทัง้ยังเปนความสัมพันธระหวาง  การเรียบเรยีง
ถอยคําในบทอาน  ความรูทางภาษาศาสตรในระดับตางกัน และระดับความนึกคิดจากบทอานตาง ๆ 
อีกดวย 
 
 สัญลักษณ 
 ตัวอักษร 
 คํา 
 วลี 
 ประโยค                                  การอาน 
 คําเชื่อม 
 โครงสรางอนุเฉท 
 หัวเร่ือง 
 การสรุปอางอิง 
 โลกทัศน 
 
แผนภูมิที่ 1  ช่ือภาพ “แบบจาํลองการอานอยางมีปฏิสัมพันธ” 
ที่มา : “Wiliam, Grabe. Reassessing the Term Interactive (London : Cambridge      
          University, 1988), 59. 
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       แบบจําลองการอานอยางมีปฏิสัมพันธ คือ แบบจําลองการอานที่ทักษะการอานทกุ
ทักษะมีปฏิสัมพันธกัน  ในขณะที่ผูอานพยายามทําความเขาใจบทอาน  จากรูปดานซายจะเปนการอาน
ระดับตาง ๆ ดานขวาเปนกระบวนการอาน  แบบจําลองการอานแบบนีม้ักเรียกวา Interactive Parallel 
Processing Models เพราะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นคูขนานกันอยางมีระบบ  แบบจําลองการอานนี้
จะประมวลกลวิธีทางการอานทั้งสองแบบเขาดวยกันคือ  การอานจากระดับสูงไปสูระดับพืน้ฐาน 
(top-down)หมายถึง ผูอานตองเขาใจความหมาย  และความคิดรวบยอดของบทอานเพื่ออธิบาย
ประโยค วลี คาํ ตัวอักษร หรือสัญลักษณ  และยังเชื่อวาความสามารถทางภาษา กลวิธี  การอาน และ
ความรูเดิม สามารถชวยใหผูอานเขาใจเนื้อเร่ืองที่อาน  
การอานจากระดับพืน้ฐานไปสูระดับสูง (bottom-up)  หมายถึง การหาความหมายโดยทําความเขาใจ
ตัวอักษร คํา ประโยค และขอความในบทอาน  การอานอยางมีปฏิสัมพันธนี้เปนกระบวนการที่ทกุ
องคประกอบของการอานทํางานรวมกนัอยางดี  และเปนกระบวนการที่ชวยทําใหเกิดความรู
ความสามารถในการทําความเขาใจถอยคําตามตัวอักษร  การสื่อความหมายจากถอยคําสํานวนและ
ความคิดรวบยอด  ในการเดาความทั้งหมดผสมผสานเขาดวยกันอยางมปีระสิทธิภาพ 
      จากแนวคิดของบุคคลที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา  การอานอยางมีปฏิสัมพันธหรือ
การมีปฏิสัมพันธในการอานนั้นนอกจากผูอานตองมีปฏิสัมพันธกับเนือ้เร่ืองที่อานเพือ่ตองการเขาใจ
แนวความคิดของผูเขียนโดยผานทางตัวอักษร  รวมทั้งในการอานนัน้ผูอานตองใชประสาทสัมผัสชวย
เพื่อใหเกิดความเขาใจ เชน ตา และสมองซึ่งทั้งสองสวนตองทํางานอยางสัมพันธกันแลว ผูอานยังตอง
ใชความรูทางภาษาศาสตร  และความรูเดมิมาชวยในการอานอีกดวย  นอกจากนั้น  ส่ิงสําคัญอีก
ประการหนึ่งในการอานก็คือ  การนํากลวิธีในการอานมาใชอยางสัมพันธกันก็จะทําใหการอานนัน้มี
ประสิทธิภาพ  และกอใหเกิดความเขาใจในบทอานที่ถูกตอง 
 
ความเขาใจในการอาน 
      ความเขาใจ คือ ความสามารถในการเกบ็ความหมายจากเรื่องที่อานโดยใชความรูทางดาน
ภาษามาประสมประสานกับความรูเดิมทั้งในดานเนื้อหาและโครงสรางของขอความประกอบกับความ
ตั้งใจจริงในการอานเรื่อง  ซ่ึงความเขาใจนีม้ีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการอาน  
ดังที่นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายเกีย่วกับความเขาใจในการอานดังนี้  
     สตูดท (Stoodt 1981 : 21)  กลาววา ความเขาใจเปนการสรางขอความของผูเขียนขึ้นใหม
โดยใชความรูและประสบการณเดิม ความรูทางภาษา และทักษะการคิดของผูอาน 
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     คารเรลล (Carrell 1984 : 87) กลาววา ความเขาใจเปนความเขาใจในการอานในระดับ
ประโยคหรือขอความ และรวมถึงความเขาใจในดานการเรียบเรียงขอความหรือโครงสรางการเขียน 
เพราะแตละโครงสรางมีลักษณะเฉพาะในตัวเอง ถาผูอานมีความรูในดานโครงสรางก็จะทําให 
เขาใจในเรื่องที่อานไดดี และสามารถระลึกขอความไดดวย 
     ดีไวน (Devine 1986 : 67-68)  ไดแสดงทัศนะวาความเขาใจในการอานเปนกระบวนการ
ที่ผูอานใชความรูเกี่ยวกับตวัภาษา เชน โครงสรางประโยค ความหมายของคํา โครงสราง 
ขอความ ความรูเดิมรวมทั้งทักษะการคิด และความสามารถในการใหเหตุผล ในการอธิบายหรือการ
ตั้งสมมติฐานเพื่อใหเกิดความเขาใจในขอความที่ผูเขียนตั้งใจจะสื่อไปยังผูอาน  ดังนัน้ความเขาใจใน
การอานจะประสบผลสําเร็จไดตองประกอบดวย 
     1. ความสามารถของผูเขียนในการสื่อความคิดของตัวเองโดยใชภาษาเขียนได 
     2. ปริมาณและคุณภาพของการใชประโยค ความหมายของคําและโครงสรางขอความของ
ผูเขียน 
     3. ผูอานมีความตั้งใจทีจ่ะพยายามเขาใจขอความที่อาน 
     4. ผูอานมีความรูทางดานภาษาศาสตร 
     5. ความรูในดานโครงสรางขอความของผูเขียนและผูอานไมแตกตางกัน 
     6. มีความรูการใชศัพทเหมือนกัน 
     7. ผูอานและผูเขียนมีความรู และประสบการณเดิมคลายคลึงกัน 
     กลาวโดยสรุป ความเขาใจในการอาน คือ ความสามารถของผูอานที่จะหาความหมายจาก
ส่ิงที่ผูเขียนส่ือออกมาเปนตวัอักษร  โดยที่ผูอานเองตองมีความรูหลายดาน จึงจะเกดิความ 
เขาใจได เชน ความรูทางภาษา  ตลอดจนมีความรูเดิมที่เหมาะสมกับเรือ่งที่อาน  และสามารถ 
ถายโอนหรือประสมประสานความรูที่ไดจากการอานกบัเหตุการณอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
 
องคประกอบท่ีมีผลตอการอาน 
       นักภาษาศาสตรและนักการศึกษาไทยไดอธิบายองคประกอบของความเขาใจในการอาน
ในลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในการอาน  ดังนี้ 
      แฮริสและสมิธ (Harris and Smith 1980 : 226-227)  กลาววา การที่จะทําใหผูอาน 
เขาใจไดนั้นตองประกอบดวยปจจัยภายใน ไดแก   
     1. ประสบการณพื้นฐานของผูอาน 
     2. ความสามารถทางดานภาษา 
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     3. ความสามารถในการคิด 
     4. เจคตติทีม่ีตอส่ิงที่อาน 
     5. จุดประสงคในการอาน 

    วิลเลียมส (Williams 1986 : 3-7)  ไดกลาววาการอานที่จะทําใหเกดิความเขาใจตองมี 
องคประกอบ ดังนี ้

    1. ความรูในระบบการเขยีน  (Knowledge of the Writing System)  ดานการสะกดคํา
และการอานออกเสียง  เพราะจะชวยใหเขาใจและจดจําคาํในภาษาได  

    2. ความรูในเรื่องภาษา (Knowledge of the Language)  คือความรูเร่ืองรูปแบบของคํา  
การเรียบเรียงคํา  โครงสรางและไวยากรณภาษา   

    3. ความสามารถในการตคีวาม (Ability of  Interpretation)  คอืความสามารถในการเขาใจ
จุดประสงคของผูเขียน  รูวธีิการเรียบเรียงประโยคเปนขอความที่ตอเนื่องกันและเขาใจความสัมพนัธ
ระหวางประโยค  สามารถตีความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อได 

    4. ความรูรอบตัว (Knowledge of the World)  ผูอานที่มีความรูและประสบการณมาก 
เทาใด กย็ิ่งสามารถเลือกความรูและประสบการณของตนใหตรงกับผูเขียน เพื่อทําความเขาใจเรื่องนั้น 
ๆ 

    5. เหตุผลในการอานและวิธีการอาน  (Reason for Reading and Reading Styles)   
ผูอานตองทราบวา ตนกําลังอานอะไร อานเพื่ออะไร และจะเลือกวิธีอานอยางไรใหเหมาะสม 

     โลโน (Lono 1987 : 76)  ไดกลาวถึงองคประกอบของการทําใหเกิดความเขาใจใน 
การอานวา นอกจากความรูในเรื่องตัวภาษาแลว  วัฒนธรรม ก็มีความสําคัญในการทําความเขาใจ 
ในเรื่องที่อานการขาดความรูพื้นฐานทางวฒันธรรมจะมผีลตอการตีความดวย  อาจทาํใหผูอาน 
ตีความผิดพลาดได 

     สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2535 : 74)  กลาวถึงองคประกอบสําคัญของความเขาใจในการอาน
สรุปไดดังนี้ คอื 
      1. สามารถจดจําเรื่องราวสวนใหญที่อานมาแลวได  เมื่อถึงคราวจําเปนตองการจะใช
ประโยชนหรืออางอิงก็ทําไดโดยไมยาก 
     2. สามารถจับใจความสําคัญ ๆ ได สามารถแยกแยะหรือระบุประเดน็หลักออกจากประเดน็
ยอยที่ไมจําเปนหรือสําคัญเกี่ยวของมากนกัได  สามารถประเมินไดวาอะไรบางที่ควรจะ 
สนใจเปนพิเศษ  หรือไมก็ตดัทิ้งไปเลย 
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     3. สามารถตีความเกีย่วกบัเรื่องราวหรอืขอคิดเห็นทีอ่านมาแลวไดอยางมีนัยสําคญั หรือ
ลึกซึ้งมากนอยเพยีงใด 
     4. สามารถสรุปความเห็นจากสิ่งที่ไดอานมาแลวไดอยางถูกตองมีเหตุผลนาเชื่อถือ 
     5. สามารถใชวิจารณญาณของตนพิจารณาไตรตรองขอสรุปหรือการอางอิงตาง ๆ ของ 
ผูเขียนไดอยางถูกตอง และเปนระบบไมสับสน 
     6.สามารถถายโอนหรือประสมประสานความรูที่ไดจากการอานกับประสบการณอ่ืนได
อยางเหมาะสมตามกาลเทศะ  

    สรุปไดวา  ผูอานจะเกิดความเขาใจในการอานขึ้นอยูกบัองคประกอบหลายประการ  
ทั้งความรูดานภาษา  คําศัพท ไวยากรณ วัฒนธรรมความรูรอบตัว ความสามารถในการคิด การตีความ  
การจับใจความสําคัญ  การสรุปไดอยางถูกตองและนําไปอางอิงได  นอกจากนีก้ารทีจ่ะทําใหเกดิความ
เขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูอานควรเลือกวิธีอานใหเหมาะสมกับจดุประสงคในการอาน 
 
ระดับความเขาใจในการอาน 
      นักภาษาศาสตรและนักการศึกษาไดจาํแนกระดับความเขาใจไว ดังนี้ 
      เบอรมิสเตอร (Burmeister 1974 : 193-194)  ไดกลาววา จากทฤษฎีของบลูม (Bloom’s 
Taxonomy)  อธิบายเกี่ยวกบัระดับตาง ๆ ของความเขาใจในการอานไวดังนี ้
     1. ระดับความเขาใจ (Memory) หมายถงึ การจําหรือเขาใจเกีย่วกับขอเท็จจริง  
คําจํากัดความใจความสําคัญของเรื่อง  ลําดับเหตุการณของเรื่อง และการจําและปฏิบัตติาม 
คําชี้แจง 
     2. ระดับการแปลความ (Translation) หมายถึง การนําขอความหรือส่ิงที่ทราบ และ 
เขาใจมาแปลเปนรูปอื่น เชน การแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง  การถอดความ การนํา 
ใจความสําคัญของเรื่องไปแปรรูปเปนแผนภูมิ  แผนที่ หรือแผนภาพ  การนําเรื่องมาเขียนเปน 
บทละครสั้น ๆ หรือนําบทละครมาเขียนเปนเรื่อง และการปฏิบัติตามคําสั่ง 
     3. ระดับการตีความ (Interpretation) หมายถึง การมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 
โดยผูเขียนไมไดบอกไว  เชน การหาเหตุเมื่อกําหนดผลมาให หรือการใหเหตเุพื่อหาผล  การคาด 
การณ การจับใจความสําคัญที่ผูเขียนไมไดระบุไว 
     4. ระดับการประยุกตใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น หรือ 
เขาใจหลักการ  ตัวอยาง แลวนําหลักการหรือตัวอยางไปประยุกตใช 
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     5. ระดับการวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความเขาใจในการแบงแยก และการตรวจ
ตราแตละสวนยอยที่ประกอบกันเขาเปนสวนเต็ม เชน การลงความเหน็หรือตัดสินโดยอาศัย
แหลงขอมูลการวิเคราะหบทประพันธ  การแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น  การวิเคราะห
โฆษณาชวนเชื่อ  การวิเคราะหขอผิดพลาดจากความคิดเห็นของผูเขียน 
      6. ระดับการสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการนําความคิดเหน็ 
ที่ไดจากแหลงตาง ๆ มาผสมผสานขึ้นใหม 
      7. ระดับการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการวางเกณฑแลวตัดสิน
ส่ิงหนึ่งสิ่งใดโดยอาศัยมาตรฐานที่ตั้งไวจากขอความตาง ๆ เชน ขอเท็จจริง บทแสดงความคิดเหน็ 
หรือบทวิจารณ  จินตนาการ และความเชือ่ เปนตน 
      เดอชองท (Derchant 1982 : 313 – 314)  ไดกลาวถึงระดับความเขาใจไว ดังนี ้
     1. ระดับความเขาใจตามตวัอักษร (Literal Comprehension) คือ ผูอานสามารถอธิบาย
ลักษณะไดชัดเจน จําและระลึกถึงความคิดหรือรายละเอียดของขอมูลได 
    2. ระดับการเรียบเรียงลําดับขอความตามตัวอักษร (Reorganization) ตองอาศัยการ
วิเคราะหและสังเคราะห หรือการเรียงลําดบัความคิดที่ระบุไวอยางชัดเจนในขอความที่อาน ทั้งนี้
รวมถึงการจัดลําดับ การวางโครงเรื่อง การยอและสังเคราะห 
    3. ระดับสรุปความจากการอางอิง (Inference)  เปนการรวบรวมเนื้อหาที่จะสรุป 
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่าน  โดยอาศัยความนกึคิดของผูอาน คําอธิบายตามตัวอักษรที่ปรากฏ ความรู 
สวนบุคคล การหยั่งรูและจินตนาการ การสรุปความนี้ อาจจะสรุปออกมาไดใน 2 ลักษณะ คือ 

       3.1 สรุปความที่เปนความคิดเห็นสอดคลองกันระหวางผูอานและผูเขียน 
       3.2 สรุปความที่ตัดสินไมไดวาถูกหรือผิด เปนการสรุปความที่ตองอาศัยจินตนาการ และ

ความค ิดสรางสรรคของแตละบุคคล  เชน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครและการประเมนิ
สถานการณตาง ๆ เปนตน 
     4. ระดับการประเมินผลหรือระดับการวพิากษวิจารณ  (Evaluation or Critical Reading)  
ผูอานตองประเมินหรือวจิารณเกีย่วกับเรื่องที่อาน  โดยใชขอมูลที่ผูเขียนกลาวไวใน 
เนื้อเร่ืองเปนสวนประกอบ 

    5. ระดับความซาบซึ้ง (Appreciation)  ผูอานจะตองสามารถบอกเทคนิคและรูปแบบ 
ที่ผูเขียนใชในการเราใหผูอานมีปฏิกิริยาโตตอบ  ผูอานจะตองมีอารมณรวมตอแนวคิดของเรื่อง  
สามารถบรรยายลักษณะตวัละคร และเหตกุารณตาง ๆ ได มีปฏิกิริยาตอบโตตอการใชภาษาของ 
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ผูเขียนและสรางจินตนาการได 

    6. ระดับความเขาใจขั้นบรูณาการ  (Integrative Comprehension)  เปนการรวม 
ประสิทธิภาพในการจดจําขอมูล  เพื่อนําไปประยุกตกับประสบการณในอดีตของแตละคน   
เพื่อประโยชนในการอานทัว่ ๆ ไป เชน การใชพจนานุกรม  การอานกราฟและแผนที่  เปนตน 
     คินทชและยารโบร (Kintsch and Yarbrough 1983 : 828)  แบงระดับของความเขาใจใน
การอานเปน  2 ระดับ คือ 
     1. ความเขาใจระดับแคบ (Micro Process in Comprehension)  หมายถึง การเขาใจคํา 
วลี และประโยค 
     2. ความเขาใจระดับกวาง (Macro Process in Comprehension) หมายถึง ความ 
เขาใจในเรื่องทั้งหมดที่อาน 
     ซ่ึงสอดคลองกับขอสรุปของทริเซีย (Tricia 1982 : 74-75)  ที่สรุปวา ความเขาใจในการ
อานนั้นไมไดอยูที่การตอบคําถามใหถูกตองเทานั้น  แตยังหมายถึง ความเขาใจซึ่งมีอยู 2 ระดับคือ 
     1. ระดับต่ํา ความเขาใจในระดับนี้ จะเกิดเมื่อผูอานพอใจกับสิ่งที่ตนอาน ผูอานเขาใจ
ความหมายและมีมโนทัศนอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ 
     2. ระดับสูง ผูอานจะตองจับใจความสําคัญได  เขาใจถึงแกนของแนวคิดทีแ่ฝงอยู และ
สามารถเปรียบเทียบแนวคดิเหลานี้กับสิ่งที่เคยรูมาแลว  เพื่อที่จะรับเอาสาระสําคัญและแนวคิดใหมมา
ผสมผสานเปนมโนทัศนทั้งใหมและเการวมกัน 
     พอสรุปไดวา ความเขาใจในการอานมหีลายระดับ ซ่ึงแบงเปนระดับใหญ ๆ ได 2 ระดับ คือ 
ระดับแคบหรือระดับต่ํา เปนความเขาใจระดับตามตวัอักษรเทานัน้  และระดับความเขาใจในระดับ
กวางหรือระดบัสูง เปนระดบัที่ผูอานตองจับความหมายแฝงของสิ่งที่อาน จับใจความสําคัญ และนํา
ความรูเดิมมาผสมผสานกับแนวคดิใหมได   
 
ความเขาใจในการอานและความเขาใจคําศพัท 
     ความเขาใจในการอานและคําศัพทมีความสัมพันธกัน  ไดมีผูเสนอแนวความคดิไวหลาย
ทานดังนี้  จากผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธระหวางความรูดานคําศพัท  และความ 
เขาใจในการอาน  ธอรนไดค (Thorndike 1973, อางถึงใน วิสาข  จัตวิตัร 2541) จากผลการเก็บขอมูล
จากนักเรียน 100,000 คน  ใน 15 ประเทศพบวา  ความสามารถในการอานของนักเรยีนในหลายระดับ
และหลาย ๆ ประเทศสามารถตัดสินไดจากความรูดานคาํศัพท  แอนเดอรสัน และ 
ฟรีบอดี้ (Anderson and Freebody, อางถึงใน  วิสาข  จัติวัตร 2541)  ไดเสนอคําอธิบายความ 
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 สัมพันธระหวางคําศัพท และความเขาใจไว 3 ลักษณะคือ 
      1.สมมุติฐานเกี่ยวกบัความถนัดทางภาษา (Verbal Aptitude Hypothesis) สมมติฐานนี้ 
สรุปไดวา  ผูที่ทําคะแนนไดสูงดานคําศัพท  หรือผูที่รูจํานวนศพัทไดมากยอมเขาใจสิ่งที่อานไดดี  
เนื่องจากความสามารถทางสติปญญาสูง  แบบทดสอบคําศัพทจึงเปนเครื่องบงชี้ความสามารถทาง
สติปญญา  หรือความถนัดทางภาษา  เนื่องจากนักเรียนยิง่มีสติปญญาดีเทาไร  ก็ยิ่งรูความหมายของคํา
มากขึ้นเทานัน้  ความรูดานคาํศัพทไมไดเกีย่วเนื่องโดยตรงตอความเขาใจในการอาน  แตเปนผล
สะทอนใหเหน็ถึงความถนดัทางภาษานี้เอง จะเปนเครื่องตัดสินวานกัเรียนจะเขาใจเรื่องที่อานหรือไม 
      แมวาความรูดานคําศัพทจะเกีย่วของกับสติปญญา  การสอนศัพทตามแนวสมมติฐานนี้เปน
การจัดสภาพแวดลอม และประสบการณทีจ่ําเปนตอการเรียนรูศัพท  ครูควรสนับสนุนให 
นักเรียนอานอยางกวางขวาง  และไดรับประสบการณทางภาษาที่ชวยพฒันาความรูดานคําศัพท 
      2. สมมุติฐานเกี่ยวกับเครื่องมือในการอาน (The Instrumental Hypothesis)  หวัใจสําคัญ
ของสมมติฐานนี้คือ  การรูคําศัพททําใหสามารถทําความเขาใจกับบทอานไดดยีิ่งขึ้น ผูที่ทําคะแนน
แบบทดสอบไดดียอมเขาใจคําตาง ๆ ในบทอานไดมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา  ดังนัน้  ความรูดาน
คําศัพท  เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ชวยใหอานไดเขาใจดขีึ้น  เนื่องจากความรูดาน 
คําศัพทมีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงเกี่ยวกับการอานเพื่อความเขาใจ การสอนศัพทตามแนวสมมติฐานนี้  
เนนใหผูอานระลึกถึงคําศัพทไดอยางรวดเร็ว  โดยสอนใหทองจําศัพทหรือคําที่มีความหมาย
เหมือนกนั หรือคําจํากัดความ 
     3. สมมุติฐานเกี่ยวกบัความรู (The Knowledge Hypothesis)  คือ คําศัพท และความเขาใจ
ในการอานเปนผลสะทอนของความรูทั่วไป  เชน  นักเรยีนที่รูศัพทมากมายที่เกี่ยวของกับ 
หัวขอเร่ืองที่อานยอมแสดงวามีความรูเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองที่อานดี  ซ่ึงทําใหเขาใจเรื่องที่อานไดดี 
ความรูดานคําศัพทเปนเครื่องบงชี้วาผูอานมีความรูเดิมเกีย่วกับเรื่องที่อานเพียงใด  สมมติฐานนี ้
มีความสัมพันธกับทฤษฎีโครงสรางความรูที่กลาววา การสอนศัพทควรสอนใหเกีย่วเนื่องกับ 
โครงสรางการพัฒนาความคดิรวบยอด 
     การสอนคําศพัทตามแนวสมมติฐานนี้  เนนการพัฒนาความคิดรวบยอด  และการอานอยาง
กวางขวางเพื่อใหมีความรูเกีย่วกับคําศัพทที่จําเปน  ศัพทที่สอนควรนําเสนอในรูปของแผนภูมิ
ความหมาย  ซ่ึงเนนความสัมพันธของความคิดรวบยอดที่เกี่ยวเนื่องกนั  และงายตอการจํา  
หรือระลึกถึง 
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     อยางไรก็ตามการรูคําศัพทนั้นเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหนักเรียนเกดิความเขาใจเรื่องที่อาน
มากยิ่งขึ้น  ดังคํากลาวของ  โรบินสัน (Robinson 1960 : 38-40)  ที่วา ความเขาใจคําศัพทเปน 
หัวใจของการอานที่ชวยใหผูอานเกิดความเขาใจในเรื่องที่อานนั้นนอกจากนัน้  บํารุง  โตรัตน  
(อางถึงใน จิตรา ปลัดชัย  2536)  กลาววา  นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศเรียนรู
ศัพทกอนแลวจึงนําศัพทมาผกูประโยคในลักษณะภาษาองักฤษแบบงาย ๆ  ที่พอส่ือสารไดรูเร่ือง
กอนที่จะผูกเปนประโยคแบบมาตรฐานได  จึงถือได วาคาํศัพทเปนพื้นฐานของความเขาใจ 
                นอกจากนีย้ังมีนกัการศึกษาและผูเชี่ยวชาญไดทําการศึกษาและวิจยัเร่ืองนีอ้ยูบาง  
มีรายละเอียดดังนี ้

    คารเตอร และคารธี (Carter and Carthy 1991 : 100-101)  กลาวถึงความสําคัญของ
คําศัพทวา ความรูดานคําศัพทเปนปจจยัสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยในดานการอาน เพราะชวยให  ผูอาน
เขาใจ รับรูขอมูล ขาวสาร จากตําราไดดีขึน้ 

    ฮาเมอร (Harmer 1991-1992 : 153) กลาวเปรียบเทยีบคําศัพทกับโครงสรางของภาษาวา 
ถาโครงสรางภาษาหรือไวยากรณเปนโครงของภาษา คําศัพทก็เปรียบเหมือนเปนอวยัวะ และเนื้อของ
ภาษา  ถึงแมวาการรูโครงสรางทางภาษาจะทําใหสามารถจัดรูปประโยคไดถูกตองก็ตาม แตในการสื่อ
ความหมาย คําศัพทเปนสิ่งทีสํ่าคัญมากในการสื่อความหมาย ผูเรียนจะไมมีศักยภาพที่จะใชโครงสราง
ภาษาไดถาไมรูคําศัพทที่ถูกตอง 

    ครอส (Cross 1992 : 7) กลาววาคําศัพทมีความสําคัญยิ่งกวาไวยากรณหรือโครงสราง  ใน
แงของการสรางความเขาใจและในการติดตอส่ือสารกัน 

    ฮารมอน (Harmon 1998 : 518) ไดกลาวถึงความสําคัญที่มีตอทักษะการอานวา        
ผูเรียนที่มีความรูดานคําศัพทมากจะเปนผูที่มีความสามารถในการอานมากกวาผูเรียนที่มีความรูดาน
คําศัพทอยูในวงจํากดั 
                 ครองแผน  ไชยธนะสาร (2530 : 55-57) กลาวถึงความสําคัญและความจําเปนที่ตองศึกษา
คําศัพทวา ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่มีคําศัพทมากมายกวา 500,000 คํา ในแตละปยังมี   คําศัพทใหม ๆ 
เกิดขึ้นอกี เพราะภาษามีศักยภาพที่จะเติบโตโดยการยืมคําศัพทจากเกือบทุกภาษาในโลก การที่จะ
ประสบความสําเร็จในการอานในโลกธุรกจิและสังคม จงึจําเปนที่จะตองกาวใหทันกบัคําศัพทใหม ๆ 
และตองเพิ่มพนูจํานวนคําศพัทใหทราบความหมายมากขึ้น 
      จากสมมตฐิาน  แนวคิดและงานวจิัยเกี่ยวกับความเขาใจในการอานและความเขาใจคําศัพท 
พอสรุปไดวา ความเขาใจคําศัพทสามารถเชื่อมโยงระหวางความหมายของคําตาง ๆ ใน 
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บทอาน ทําใหนักเรียนมีความเขาใจ  ผูอานที่ความรูคําศัพทดีพอก็สามารถเขาใจสิ่งที่อานไดดีขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องที่นักเรียนมีพืน้ความรูเกีย่วกับเรื่องนั้นมากอน  ก็จะทําใหนักเรยีนเขาใจความหมายของ
คําศัพทไดเร็วยิ่งขึ้น  ดังนัน้ในการสอนอานเรื่องตาง ๆ ควรคํานึงถึงพื้นดานคําศัพทหรือความรูเดิม
ของผูเรียน  นอกจากนัน้เรื่องที่อานนํามาจากเอกสารจริงเพื่อใหผูเรียนสามารถนํา 
ความรูดานคําศัพทไปใชไดจริง 
 

ทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม 
 
ความหมายของโครงสรางความรูเดิม 
      ทฤษฎีโครงสรางความรูเดิมเปนทฤษฎทีี่อธิบายถึงสาเหตุที่ผูอานไมสามารถเขาใจ 
ขอความและเนื้อหาของสิ่งที่อาน เพราะผูอานไมมีความรูเดิม (Schema) ที่เหมาะสม และเพยีงพอ
สําหรับการสรุปความหมายจากสิ่งที่อาน ซ่ึงรูเมลฮารท (Rumelhart 1981 : 4) ไดกลาววา ทฤษฎี
โครงสรางความรูเดิม คือ ทฤษฎีความรูที่อธิบายถึงวิธีการจัดระเบยีบของความรูในสมองของคนเรา 
วิธีการรับเอาความรูใหมเขาไปรวมกับความรูเดิมและวิธีการดัดแปลงปรับปรุงแกไขความรูเดิมให
เหมาะสม สําหรับความหมายของโครงสรางความรูเดิมนั้น มีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังนี ้
     รูเมลฮารท (Rumelhart 1981 : 4-12) ใหความหมายของ “Schema” วา หมายถึง  
โครงสรางขอมูลที่ใชแทนความหมายของมโนทัศนกวาง ๆ ที่เก็บสะสมไวในความจาํ ขอมูลตาง ๆ ที่
สะสมไว (Schemata) อาจเปนมโนทัศนเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณทัว่ ๆ ไป เหตกุารณ ลําดับ
เหตุการณ การกระทํา ลําดับการกระทํา ซ่ึงเปนกระบวนการที่ตองมีขั้นตอนยอย ๆ คอื sub-schema 
ของ Schema ดังนั้น มโนทศันรวมที่เรียกวา Schema นี้ จะประกอบดวยมโนทัศนยอย ๆ และการ
อธิบายถึงความสัมพันธระหวางมโนทัศนยอย ๆ เหลานั้น เพื่อความเขาใจในระบบการรวมมโนทัศน
ยอย ๆ เขาเปนมโนทัศนรวมหรือความรู 
      แฮคเกอรส (Hackers 1981 : 211) ไดสรุปวา โครงสรางความรูเดิมเปนเสมือนการ
บรรยายชั้นของมโนทัศน และประกอบดวยลําดับชั้นของความรูเดิมทีซ่อนอยูในความรูเดิมอื่น ๆ 
       วีฟเวอร (Weaver 1988 : 18)  กลาววา โครงสรางความรูเดิม คือ กลุมของความรูและ
ประสบการณที่จัดอยูรวมกนัและมักจะประกอบดวยความรูสึก 
      ดังนั้น ทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม จึงเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงกลุมความรูซ่ึงประกอบดวย
โครงสรางความรูของมนุษยที่มีอยูเดิมแลว (Schemata หรือ Knowledge Structure) โดยความรู
เหลานี้จะเรียงรายกันเปนลําดับชั้นและจัดกลุมตามคุณสมบัติที่คลายกนั  โครงสรางความรู 
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ที่มนุษยสะสมไวนีจ้ะมีลักษณะเปนเครือขาย (Network) และความรูเหลานี้จัดเปนประสบการณ
พื้นฐานที่บุคคลจะเลือกและนํามาใชทําความเขาใจบทอาน  สาวิตรี  ประเสริฐกุล (2528 : 41) กลาววา 
การที่ผูอานสามารถนําขอมูลใน Schema มาคาดคะเนขอมูลใหมได จะชวยใหผูอานอานเรื่องนั้น ๆ 
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยยึดความรูเดิมหรือส่ิงที่รูแลวเปนหลัก แลวทดสอบการเดาหรือคาดคะเนนั้น 
ในขณะที่อานเรื่อง 
 
ความสําคญัของโครงสรางความรูเดิม 
      นักวิชาการและนักการศึกษาตามแนวทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม เชื่อวา ผูอานจะ 
เขาใจเนื้อเร่ืองที่อานมากนอยเพยีงใดขึน้อยูกับปจจัยสําคญั คือ โครงสรางความรูเดิมของผูอาน ถา
ผูอานมีประสบการณเดิมหรอืโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับสิ่งที่อานอยูบาง จะทําใหผูอานผสมผสาน
ความรูเดิมกับสิ่งที่อาน ทําใหเขาใจเรื่องทีอ่านไดงาย 
      โคดี้ (Coady 1979 : 9) กลาววา ความรูเดิมนั้นเปนตวัแปรสําคัญที่ผูสอนอานและ 
ผูเรียนไมควรมองขาม 
        โอบาห (Obah 1983 : 129) เห็นวา การที่ผูเรียนเรียนรูส่ิงใหมไดยาก สาเหตุอยางหนึ่งคือ 
การไมมีความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  เชนเดียวกับคารเรลลและไอสเตอรโฮล (Carrell and 
Eisterhold 1983 : 553) ที่พบวา นักเรียนเรียนรูส่ิงใหม ๆ จากการใชความรูเดิมที่มีอยูเปนพืน้ฐาน 
      วิลเลียมสัน (Williamson 1988 : 8) ไดกลาวถึงความรูและประสบการณเดิมของผูอานใน
ฐานะที่เปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษแกนกัเรียนทีเ่รียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศวา ความรู
เดิมในเรื่องที่อานมีความสําคัญตอการอานมาก นักศกึษาที่ไมมีพื้นความรูในหวัขอเร่ืองที่อานมากอน 
มักจะไมคอยเขาใจเรื่องที่อาน  ดังนั้นครูผูสอนควรจะปพูื้นความรูในเรื่องที่จะให 
นักเรียนอานเสียกอน    
      สรุปไดวา โครงสรางความรูเดิมมีบทบาทสําคัญตอการเรียนรู โดยเฉพาะการเรียนรู 
ส่ิงใหม  เพราะความรูใหมจะมีความหมายตอนักเรียนเมือ่นักเรียนนําความรูนั้นไปเชือ่มโยงเปนสวน
หนึ่งของความรูเดิมที่นักเรยีนมีอยู  หากความรูใหมไมสอดคลองกับความรูเดิมที่นกัเรียนมีอยู การ
เรียนรูส่ิงใหมของนักเรียนกย็ากที่จะประสบผลสําเร็จ 
 
โครงสรางความรูเดิมกับความเขาใจในการอาน 
    นักการศึกษาไดใหความเห็นเกีย่วกับความเขาใจในการอานกับโครงสรางความรูเดิมวา 
ความเขาใจในการอานเกิดจากการที่ผูอานใชความรูเดิมทีม่ีอยูเปนพืน้ฐานในการสรางความเขาใจ 
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ส่ิงใหม หากปราศจากความรูเดิม ผูอานจะไมสามารถเขาใจความหมายของสิ่งที่อานนั้นไดเลย  
ซ่ึงคําสรุปนี้มาจากความคิดเห็นของนักภาษาศาสตรและนักวิชาการหลายทานดังนี ้
     จอหนสัน (Johnson 1982 : 510) และเพียรสัน (Pearson 1984 : 280) ไดใหคํานยิาม
ของคําวา “ความเขาใจในการอาน” วา เปนการสรางสะพานเชื่อมระหวางสิ่งใหมกับสิง่ที่รูแลว 
(Building bridges between the new and the known) หรืออีกนยัหนึ่งก็คือระหวางความรูใหม 
ที่ไดจากบทอานกับความรูเดมิของผูอานนั่นเอง 

     คารเรลลและไอสเตอรโฮลด (Carrell and Eisterhold 1983 : 553) กลาววา ความ 
เขาใจเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางความรูเดิมของผูอานกับบทอาน  การที่ผูอานจะ
ตีความหมายจากสิ่งที่อานได ส่ิงที่อานทุกอยางจะตองมีความสัมพันธกบัความรูเดิมทีผู่อานมี  ในการ 
ตีความเรื่องทีผู่อานรับเขาไปยังสมองจะถกูเก็บอยูรวมกบัโครงสรางความรูที่มีอยูแลว  ซ่ึงลักษณะของ
โครงสรางนี้ตองมีความสอดคลองกับความรูใหมที่ผูอานรับเขาไป  
      สรุปไดวา ถาผูอานมีความรูเดิมเกีย่วกบัสิ่งที่อาน จะทําใหผูอานสามารถเชื่อมโยงความรู
เดิมเขากับสิ่งที่อาน ทําใหสามารถเขาใจในสิ่งที่อานไดดีกวาผูอานทีไ่มมีความรูเดิมเกี่ยวกับบทอาน
นั้น ๆ  
 
องคประกอบของโครงสรางความรูเดิม 
       ความรูเดมิที่ผูอานนํามาใชในการอานเพื่อความเขาใจนั้น คารเรลล (Carrell 1987 : 461) 
แบงเปน 2 ชนดิ คือ 
      1. โครงสรางความรูเชิงเนื้อหา  (Content Schema) คือ โครงสรางความรูเกี่ยวกบัเรื่องที่
อาน การที่ผูอานมีความรูเดมิเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งมากอน  เชน การแพทย 
การศึกษา เศรษฐกิจ เปนตน  เมื่อตองอานเรื่องเกี่ยวกับวชิาเหลานี้  ผูอานที่มีโครงสรางความรูเดิม
แขนงนี้จะรับเรื่องไดเร็วกวาผูที่ไมเคยมีประสบการณความรูทางเนื้อหาเหลานี้มากอน  ซ่ึงสอดคลอง
กับความเห็นของเกบฮารด (Gebhard 1987 : 21) วา ส่ิงหนึ่งที่ครูควรจะทํากอนทีจ่ะใหนกัเรียนเริ่ม
การอานนั้น  คอื การใหขอมลูพื้นฐานเกีย่วกับเนื้อหาทีน่กัเรียนจะอาน  ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนไดรับ
ความรูในเรื่องที่จะอาน  และในขณะเดยีวกนั นักเรยีนจะสามารถระลึกความรูเกี่ยวกบัเรื่องที่อานนัน้  
ความรูพื้นฐานเหลานี้จะชวยใหการอานเขาใจความของนักเรยีนประสบความสําเร็จ 
      2. โครงสรางความรูเดิมเชิงรูปนัย (Formal Schema) คือ การที่ผูอานมีความรู 
เกี่ยวกับลักษณะลีลาการเขยีนและโครงรางของเรื่องมากอน เชน การเขียนเชิงบรรยาย ในงาน 
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เขียนประเภทนิทาน นยิาย เปนตน หรือการเขียนเชิงความเรียง เชน หนังสือพิมพ หรือบทอานทาง 
วิทยาศาสตร ลักษณะการเขยีนของเรื่องราวตาง ๆ จะแตกตางกันไป  และมีลักษณะโครงสรางการ
เขียนเฉพาะแตละรูปแบบ  ผูอานจะอานเรื่องไดดีขึ้นถาสามารถเขาใจรูปแบบการเขยีนของผูเขียน 
เพราะจะทําใหการอานมีจุดมุงหมายแนนอนวาผูเขียนกําลังบอกอะไรกบัผูอาน  และใจความสําคัญคือ
อะไร (อรวรรณ  บรรจงสวสัดิ์ 2534 : 25)   นักวิจยัจํานวนมากสนับสนุนใหมีการแนะนํานักเรยีนให
ใชรูปแบบการจัดระเบยีบของบทอาน โดยใหนกัเรียนไดทดลองใชรูปแบบเหลานั้น  การที่ผูอานมี
ความรูเกี่ยวกบัลักษณะลีลาการเขียน และโครงสรางของเรื่องมาก อน ผูอานจะสามารถอานบทอานนั้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      คารเรลล (Carrell 1983 :183) กลาวสรุปเกี่ยวกับความสําคัญของโครงสรางความรูเดิมทั้ง 
2 ชนิดวา ผูอานควรมีโครงสรางความรูเดิมทั้ง 2 ประเภท  เพราะการมีความรูเดิมเกี่ยวกับเนื้อหามา
กอนจะชวยใหเพิ่มความสามารถในการเดาเรื่องไดดีขึ้น  และถามีความรูเดิมเกี่ยวกับลักษณะการเขียน
ก็ยอมไดเปรียบ เพราะประสทิธิภาพของการอานจะตองแปรไปตามลักษณะของประโยคอนุเฉทและ
การจัดระเบยีบการเขียนเรื่อง 
 

การสอนการอานเพื่อการสื่อสาร 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการสอนอานเพื่อการสื่อสาร 

      การอานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสื่อสาร ดังนั้นการสอนจึงควรมุงเนนใหนักเรียนมี
ความสามารถในการสื่อสารทางดานการอาน  สามารถเขาใจขอความทีอ่านได และสามารถนํา
ขอความที่อานไดเขาใจนี้ไปใชประโยชนได (อรุณี  วิริยะจิตราและสรณ ี วงศเบี้ยสัจจ  2531 : 15)   

     ผูเชี่ยวชาญและนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคดิเกี่ยวกบัการอานเพื่อการ 
ส่ือสารไวดังนี ้
      เดอชองท (Dechant 1982 : 5) กลาววา การอานเพื่อการสื่อสารนั้นยึดหลักทีว่า  
รายละเอียดที่ไดจากการอานจะจูงใจใหผูอานใหทํากิจกรรมตาง ๆ ตอเนื่องไป เชน ฟง พูด และเขียน 
การเรียนไมจํากัดเพยีงรูปของภาษาเทานั้น  แตยังหมายถึง การใชภาษานัน้ ๆในสถานการณจริง  ส่ิงนี้
เปนสิ่งที่ตองการใหเกดิในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
      กอรดอน (Gordon 1985 : 73-74)  กลาววา  ส่ิงที่สําคัญที่สุดของการสอนอานเพื่อการ
ส่ือสาร คือ ครูตองเปดโอกาสใหนักเรยีนไดฝกใชภาษาทีส่องภายใตสถานการณจริง  เพราะการไดฝก
การใชภาษาดวยตนเองจะทาํใหเกดิการเรยีนอยางแทจริง 
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     วิสาข  จัติวตัร (2528 : 41-43)  ไดกลาวถึงแนวความคิดในการสอนอานตามแนวการ
สอนอานเพื่อการสื่อสารไวดังนี ้
     1. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกลาววา  การอานมิไดเปนทกัษะการรับความคิดจาก
ตัวหนงัสือที่ผูเขียนไดบรรยายไว  หากแตมองการอานวาเปนกระบวนการเชิงปฏิบัติการ(Active) 
กลาวคือ ในการอานเพื่อการสื่อสารนั้น ผูอานตองตีความ คะเนหรือเดา ตรวจสอบ 
ความหมาย  คาดการณลวงหนา และตั้งคําถามถามตัวเองตลอดเวลาเพื่อคนหาความหมายจากสิ่งที่อาน 
      2. การอานเปนปฏิกิริยาโตตอบของบุคคล 2 ฝาย คือ ผูเขียนและผูอาน การอานเปนการ
สนทนาที่เขียนไวเพื่อใหผูอานและผูเขียนไดส่ือสารซึ่งกันและกนั  ขณะเขียนผูอานอาจจะสวมบทบาท
เปนผูอานไปดวยก็ได โดยพยายามนกึหาคาํถามที่ผูอานอาจจะสงสัย  และอยากถาม 
ผูเขียน  ดังนัน้ผูเขียนจึงเขยีนขอความที่เปรียบเสมือนเปนการตอบคําถามของผูอาน สวนผูอาน 
ก็จะใชความคดิพิจารณาเรื่องที่อาน  จึงเกดิเปนการโตตอบระหวางผูเขียนและผูอาน 
      3. บทอานหรือเนื้อเร่ืองที่นํามาฝกอานไมควรเนนเฉพาะโครงสรางทางภาษาหรือ
โครงสรางทางไวยากรณ (Usage) แตเพยีงอยางเดยีว  ควรเนนความสามารถในการใช (Use)   เพราะ
เนื้อหาที่สรางขึ้นดวยวัตถุประสงคเพื่อการสอนไวยากรณอยางเดียว จะมีลักษณะไมเปนธรรมชาติ  
ขาดความสัมพันธระหวางขอความ (Discourse)  จึงไมเหมาะสําหรับใชอาน  ผูเชี่ยวชาญดานทฤษฎี
การสอนเพื่อการสื่อสารมีความเห็นวา ขอความที่นํามาใหอานควรมีลักษณะเปนธรรมชาติ คลายกบั
บทสนทนา และควรเปนขอความที่ตัดมาจากเอกสารจริง (Authentic Texts) เชน จากหนังสือพิมพ 
ขาว โฆษณา ประกาศ และนวนยิาย ซ่ึงไมควรมีการแกไขภาษาใหงายขึ้น หรือสรุปยอใหขอความนั้น
ผิดไปจากเดิม  รวมทั้งควรสอนใหผูอานไดเขาใจถึงหนาที่ในการสื่อสาร (Communicative 
Functions)  เชน เพื่อบรรยาย เพื่อโฆษณา ใหขอมูล หรือเพื่อชักชวน   
      4. ผูอานควรอานอยางมจีุดมุงหมาย  เพราะการอานอยางมีจุดมุงหมายสามารถที่จะหวัง
ผลไดและมีประสิทธิภาพมากกวาการอานแบบไรจุดมุงหมาย  เนื่องจากผูอานจะทราบดีวาอานเพื่อ
อะไร  และสามารถเลือกเทคนิคการอานที่เหมาะสมกับจดุมุงหมายนั้น ๆ มาใชขณะอาน เชน การอาน
เพื่อหาขอมูลเฉพาะ (Scanning) และการอานเพื่อทราบเรื่องคราว ๆ (Skimming) 
      5. แบบฝกหัดการอานควรมุงใหผูอานเขาใจขอความที่อานไดดยีิ่งขึน้ แทนทีจ่ะมุงเนน
เฉพาะความเขาเนื้อเร่ืองเพียงอยางเดยีว  รูปแบบคําถามที่ชวยใหผูอานพัฒนาทักษะการอาน 
ไดแก คําถามถูกผิด ซ่ึงจะชวยใหผูอานลําดับความและเขาใจเนื้อเร่ืองไดดีขึ้น นอกจากนี้แบบ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

28
ฝกหัดซึ่งเปน แผนภูมิ ตาราง แผนที่ กราฟ และรูปภาพ  ยังชวยใหเขาใจขอความที่อานไดดีขึน้ดวย 
     สุภัทรา  อักษรานุเคราะห (2530 : 51)  กลาวถึงการสอนอานเพื่อการสื่อสารวา ตองเนนให
ผูเรียนมีเหตุผลในการอาน  คือ ผูเรียนตองรูวาอานเพื่ออะไร  และการอานตองเปนบนัได 
ที่จะกาวไปสูกจิกรรมอื่น ๆ ที่ตองใชทักษะการฟง การพดู และการเขยีน รวมทั้งแลกเปลี่ยนสาร
ระหวางผูอานและผูเขียนดวย 
     การอานเพือ่การสื่อสารนั้น นักเรยีนควรมีจุดมุงหมายและเหตุผลในการอานวาตนเองอาน
เพราะอะไร  ผูอานที่รูถึงสิ่งที่ผูเขียนพยายามสื่อหรือถายทอดจะเปนประโยชนตอตนเอง  และในการ
อานเพื่อการสือ่สารสามารถเปนตัวปอนสําหรับทักษะอื่น ๆ ไดอีกดวย    
 
หลักการสอนอานเพื่อการสื่อสาร 
       จากแนวความคิดเกีย่วกบัการสอนอานเพื่อการสื่อสารดังกลาวมาแลวนั้น นกัการศึกษา
และผูเชี่ยวชาญยังไดเสนอหลักในการสอนอานเพื่อการสื่อสารไวดังนี้ 
      กอรดอน (Gordon 1985 : 73-74) ไดเสนอไวดังนี ้
      1. ครูควรมีหนาที่ในการกระตุนใหนกัเรียนอานไดอยางคลองแคลว แทนที่จะคอย 
ควบคุมเฉพาะในเรื่องของความถูกตองเพยีงอยางเดียว 
      2. ครูควรฝกใหนกัเรียนรูจักการตีความ  โดยฝกทําความเขาใจกับหนวยความหมาย (Units 
of Meaning) ที่ใหญขึ้นเรื่อย ๆ ฝกทําความเขาใจวตัถุประสงคของผูเขียนดวย 
      3. ครูควรแยกโครงสรางภาษาทีย่าก อันอาจกอใหเกดิปญหายุงยากขณะอานออกมาอธิบาย
กอนที่จะมอบหมายใหนกัเรยีนอานเรื่อง 
      4. เนื่องจากความรูพื้นฐานของนักเรียนเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการทําความเขาใจเรื่องที่
อาน  ครูตองมีหนาที่ใหความชวยเหลือหรือสอนใหนกัเรยีนรูจักชวยตนเองในเรื่องนี ้ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งความรูพื้นฐานที่เกี่ยวกับวฒันธรรม 
      5.การจัดการเรียนรูไมควรจัดใหเปนระบบแขงขัน (Competitive) แตควรเปนระบบ 
รวมมือ (Cooperative) มากกวา 
      6. กอนอานครูตองมั่นใจวานกัเรียนทกุคนรูและเขาใจจุดประสงคของการอานเปนอยางด ี
       อรุณี  วิริยะจิตรา  (Wiriyachitra 1985 : 44)  กลาววา ในการสอนอานเพื่อการสื่อสารนั้น  
จุดมุงหมายของการสอนอยูทีก่ารพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียนใหบรรลุถึงระดับ
ความสามารถทําความเขาใจกับภาษาได และรูจักใชความสามารถนั้น ๆ เปนเครื่องมือทํา 
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ความเขาใจเอกสารตาง ๆ ที่ตีพิมพเปนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งที่เปนตําราและ
บทความตาง ๆ  ความสามารถในการอานที่ควรพัฒนาใหเกิดขึน้ในตวัผูเรียนไดเสนอไวดังนี ้
     1. อานขอความ บทความ หรือตําราเรียนเชิงสํารวจได 
     2. รูวาเอกสารดังกลาวนํามาใชประโยชนตามที่ตองการไดหรือไม 
     3. จับความคิดโดยกวาง ๆ ของสิ่งที่อานได  
     4. จับจดุมุงหมายในการเขียนของผูเขียนได 
     5. ตีความภาพได 
     6. ใชพจนานุกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     7. เดาความหมายของคําศพัทไดโดยใชเทคนิคการวิเคราะหคํา   และใชบริบท   
     8. เขาใจความสัมพันธภายในประโยค 
     9. เขาใจความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของเรื่อง โดยพิจารณาจากคําเชื่อมทางไวยากรณ  
     10. รูใจความหลักและประโยคหลักของแตละอนุเฉท 
     11. เรียงลําดับความคิดได 
     12. จดรายละเอียดได 
     13. บันทึกยอหรือเขียนสรุปได 
     14. รูจักขอเท็จจริงและความคิดเห็น 
     15. เดาเรื่องและคาดการณลวงหนาได 
     16. สรุปความ 
     17. นําสิ่งที่อานไปใชประโยชนได 
     วิสาข  จัติวตัร (2528 : 43-45) สรุปกลวิธีในการสอนอานเพื่อการสือ่สารไวดังนี ้
     1. กอนการอานขอความใด ๆ ผูอานควรทํานายขอความที่อานลวงหนาจากหัวขอเร่ือง 
หัวขอยอย  โดยใชความรูที่มอียูเกีย่วกับเรื่องนั้น ๆ ผูอานสามารถเดาเนื้อเร่ืองไดจากรปูภาพ   
ตาราง แผนภมูิ ซ่ึงสามารถแนะเนื้อหาของเรื่องที่จะอานได 
      2. ผูอานควรมีจุดประสงคในการอาน เชน อานเพื่อคนหาขอมูลบางอยาง โดยใชเทคนิค 
Scanning กวาดสายตาอานอยางรวดเรว็  เพื่อหาขอความที่ตองการ  ทั้งที่ผูเขียนอาจ 
ตั้งคําถามหรือปญหาใหผูอานหาคําถามกอนที่จะอานขอความ เพื่อใหผูอานมีวัตถุประสงคในการอาน 
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      3. การตีความหมายของคาํศัพทที่ยากจากขอความในบริบทโดยผูอานอาจจะอนุมาน
ความหมายของคําศัพท ไดจากคําที่มีความหมายคลายกัน  คําที่มีความหมายตรงกันขาม  โครงสราง
ของคําและจากประสบการณของผูอาน 
      4. ผูอานควรรูความสัมพนัธของประโยคตาง ๆ และโครงสรางของยอหนาที่อาน โดยใช
ความรูเกี่ยวกบัคําศัพท  ไวยากรณและคําที่ใชเชื่อมประโยค  เชน สามารถเขียนโครงสรางของยอหนา
ซ่ึงประกอบดวยใจความสําคัญ และขอความสนับสนุน  สามารถบอกหนาที่ของภาษาวาขอความนั้น ๆ 
มีจุดมุงหมายที่จะใหคําจํากดัความ บรรยาย ใหตวัอยาง หรือใหเหตุผล  เปนตน 
      5. การสรางแบบฝกการอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารที่แปลกใหม  จะชวยให 
ผูอานเขาใจขอความที่อานไดดียิ่งขึ้น  คือถายทอดขอความที่อานในรูปแบบตาง ๆ  
         5.1 การถายทอดขอมูลที่อานมาเปนแผนผัง  ตาราง  รูปภาพ  แผนที่ และแผนภูม ิ
         5.2 การถอดความจากแผนผัง  ตาราง  แผนที่ และรูปภาพเปนขอความภาษาอังกฤษ 
         5.3 การยอขอความที่อานในรูปของตาราง  หรือยอหนาสั้น ๆ 
         5.4 การอานเพื่อแกปญหาโดยใชหลัก Jigsaw reading คือผูอานพยายามอาน 
เนื้อหาขอมูล  แลวนํามาปะตดิปะตอกนั เพือ่แกปญหาบางอยาง 
      สรุปไดวา หลักในการสอนอานเพื่อการสื่อสารนั้น มุงพัฒนาความสามารถในการอานของ
นักเรียนใหบรรลุถึงระดับความสามารถทําความเขาใจกับภาษาได  โดยผูอานควรมีจุดประสงคในการ
อานรูจักการตคีวาม รูความสัมพันธของประโยคตาง ๆ  และสามารถถายทอด 
ขอความที่อานในรูปแบบตาง ๆ 
 
กิจกรรมการสอนอานเพื่อการสื่อสาร 
      นักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคดิเกี่ยวกบักิจกรรมการสอนอานเพื่อ
การสื่อสาร ดังตอไปนี ้
      เกรลเลท (Grellet 1981 : 19)  ไดใหความเหน็เกีย่วกบักิจกรรมไววา ควรเปนกจิกรรมที่
ผูเรียนรูจักแกปญหาดวยการหาคําตอบจากขอความที่อาน  ซ่ึงเปนการมอบภาระงานใหทํา ส่ิงที่นํามา
ใหอานจะเปนบทความตาราง แผนผัง สมุดรายชื่อสินคาและราคาสินคา  ลักษณะกิจกรรมดังกลาวจะ
ชวยใหบทเรยีนมีลักษณะเปนจริงขึ้น  เชน การอานโฆษณาจากหนังสอืพิมพ เพื่อเลือกฟงรายการวิทยุ 
โทรทัศน  ชมภาพยนตร  หรือเลือกรานอาหารตามขอมูลที่กําหนดให นอกจากนี้อาจจะใหผูเรียนเปนผู
หาขอมูลที่ตองการจากตารางหรือแผนผัง เปนตน 
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     ไวท (White 1981 : 89)  เสนอแนะแบบฝกหัดหรือกจิกรรมที่ควรใชฝกอานเพื่อการ 
ส่ือสารวา ผูสอนควรคํานึงถึงจุดประสงคของผูเรียนเปนหลัก การเลือกกิจกรรมฝกทกัษะการอานควร
มีสถานการณจําลอง  ผูเรียนควรไดทํากจิกรรมหลักการอานจากบทความนั้น ๆ และสามารถ 
ที่จะสื่อใหผูอ่ืนเขาใจไดโดยวิธีพูด อธิบาย เขียน หรือส่ือขอความในรูปของแผนผัง  แผนภูมิหรือ 
ตาราง หรือทําเปนกิจกรรมกลุม โดยใหแตละกลุมอานขอความในแตละยอหนาของบทความเดยีวกัน 
และทุกกลุมทําเปนบันทึกยอของตนเอง หลังจากนัน้จึงรวมกันทํารายงานโดยนํามาปะติดปะตอกนั 
     มิลเลอร (Miller 1984 : 23)  กลาวถึงกจิกรรมการอานเพื่อการสื่อสารวา เปนกิจกรรม 
ที่ใหผูอานไดมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหา มกีารถอดความหมาย ถายโอนความรู ทํากิจกรรมโดยใช 
ชองวางขอมูลที่สําคัญและจําเปนในการทาํใหเกดิการสือ่สาร 
     วิสาข  จัติวตัร  (2528 : 43)  ไดเสนอแนะแบบฝกหัดการอานเพื่อการสื่อสารสรุปไดวา 
แบบฝกหัดการอานไมควรมุงที่จะทดสอบความเขาใจในการอาน  แตควรชวยทําใหผูอานเขาใจ 
ขอความที่อานดีขึ้น  รูปแบบของคําถามที่ชวยใหผูอานพฒันาทักษะการอานไดแก  คําถามถูกผิด ซ่ึงจะ
ชวยใหผูอานลาํดับความและเขาใจเนื้อเร่ืองไดดีขึ้น  นอกจากนีแ้บบฝกหัดซึ่งเปนตาราง  
แผนภูม ิแผนที่ กราฟ และรูปภาพ  จะชวยใหผูอานเขาใจขอความที่อานไดดีขึ้น 
     สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535 : 178-179)  ไดเสนอขั้นตอนและกจิกรรมการสอนอานเพื่อการ
ส่ือสารไวดังนี ้
     1. กิจกรรมกอนการอาน  (Pre-reading Activities) 
         เปนการสรางความสนใจและปพูื้นความรูในเรื่องทีจ่ะอาน  ตวัอยางกิจกรรมในขั้นนี้
ไดแก 
         1.1  ใหคาดคะเนเรื่องที่จะอาน เปนการกระตุนใหผูเรียนคํานึงถึงความรูเดิมแลวนํามา
สัมพันธกับเรื่องที่อาน  การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได 
        1.2   ใหเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท  โดยดูจากประโยคขางเคียง หรือจาก
รูปภาพ และการแสดงทาทาง 
      2. กิจกรรมระหวางการอาน  (While-reading Activities)     
          เปนการทําความเขาใจโครงสรางและเนื้อความในเรื่องที่อาน  กิจกรรมขั้นนี้ไดแก 
          2.1 ใหลําดับเรื่องโดยใหตัดเรื่องออกเปนสวน ๆ อาจจะเปนยอหนา หรือเปนประโยคก็
ได  แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกนัเอง 
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          2.2 เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง   
          2.3 เติมขอความลงในแผนผังของเนือ้เร่ือง  
          2.4 เลาเรื่องโดยสรุป  
      3. กิจกรรมหลังการอาน  (Post-reading Activities)  
                     เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน กิจกรรมที่ทําอาจจะเปนการถายโอนไปสู
ทักษะอืน่ ๆ เชน ทักษะการพูด และการเขยีนกไ็ดโดยใหทํากิจกรรมดังตอไปนี ้
          3.1 ใหแสดงบทบาทสมมติ 
          3.2 ใหเขียนเรื่องหรือเขียนโตตอบ เชน เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา  เขียน
แบบฟอรม  วาดรูป เปนตน 
          3.3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งที่อาน 
      เดวีส และคณะ (Davies et al. 1990 : 101)  ไดเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการอานเพื่อ
การสื่อสารไววา  เนื้อหาที่นาํมาสรางเปนภาระงานหรือกิจกรรมควรมคีวามหลากหลาย เพื่อเปด
โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูสถานการณของเนื้อหาและไดสํารวจหรือทํานายเนื้อหาที่จะเรียนมากกวาที่
จะใหอานทีละบรรทัด  รวมทั้งฝกใหเดาความหมายจากขอความในบรบิทภาษา   และภาษาทาทางดวย  
กิจกรรมกอนการอานควรใหผูเรียนไดจบัคู  เลนเกมคําศพัท  สวนขั้นการดําเนิน 
กิจกรรมผูเรียนจะไดเรียนรูลีลาและหนาที่ของภาษา  จากนั้นเปนขั้นทบทวนการอานเพื่อใหทราบเรื่อง
คราว ๆ (Skimming)  และการอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ (Scanning)  แลวใหผูเรียนทาํนายและทํา
กิจกรรมการถายโอนขอมูลโดยการพดูหรือเขียน การใชคําถามตามแนวการสอนแบบดั้งเดิม เชน 
คําถามที่ตอบดวย Yes/No หรือ True/False  แบบมีตัวเลือกใหเลือกตอบ  และแบบเติมคํา  ควร
นํามาใชเพื่อเปนคําถามนํา  เพราะถือวาเปนเทคนิคที่มีประโยชน กจิกรรมหรือภาระงานควรกระตุนให
ผูเรียนนําความรูเดิมมาใชในการอานดวย 
      กิจกรรมการสอนอานเพือ่การสื่อสารนั้น เปนกจิกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูหา 
ขอมูลที่ตองการจากสิ่งที่อาน และเปนกจิกรรมที่ตองการใหผูอานสื่อความหมายหรอืถายโอนความรู
ในรูปแบบตาง ๆ เชน โดยการพูดสรุป เขียน หรือส่ือความหมายในรูปแผนผัง ตาราง แตบางครั้งการ
ใชคําถามถูก-ผิดเติมคํา  หรือแบบตัวเลือกใหตอบ กจ็ะชวยใหผูอานสามารถเรียงลําดับเนื้อหา และ
เขาใจบทอานไดดียิ่งขึน้ สวนขั้นตอนในการอานเพื่อการสื่อสารประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นกอน
การอาน ขั้นระหวางการอาน  และขั้นหลังการอาน  ซ่ึงในแตละขั้นตอนจะมุงสงเสริมความรู ความ
เขาใจ และพัฒนาการของผูเรียน ดวยการใชกิจกรรมที่หลากหลาย อันจะสงผลให 
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ผูเรียนประสบผลสําเร็จดานการอานในที่สุด 
 

การใชเอกสารจริงในการสอนอาน 
 
ความหมายของเอกสารจริง 
      การเลือกสื่อการอานเปนปจจัยที่มีผลตอความเขาใจในการอาน  และกอใหเกดิ 
ประสิทธิภาพในการสอนอาน จึงมีผูเสนอแนวความคิดและทําการวิจยัเกี่ยวกับการเลอืกใชส่ือเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของการอาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชส่ือที่เปนเอกสารจริง  แนวความคิดและ
งานวิจยัที่เกีย่วกับความหมายและการใชเอกสารจริงในการสอนอานทั้งในและตางประเทศ 
มีดังนี ้
     จอหนสัน (Johnson 1984 : 18)  ไดกลาววา  เอกสารจริงควรเปนเอกสารที่มาจากแหลง
ตาง ๆ นอกเหนือจากสิ่งที่ใชอยูเปนประจําในหองเรยีน  และตองเปนเอกสารซึ่งมิไดผลิตขึ้น เพื่อการ
สอนภาษาโดยเฉพาะ 
     ยูนัส (Yunus 1985 : 46 )  ไดใหความหมายของเอกสารจริงวา  เปนเอกสารที่บันทึกภาษา
พูดในระดับธรรมดาของเจาของภาษารับฟงโดยตรง  ซ่ึงสอดคลองกับ สวอฟฟาร (Swaffar 1985 : 
15)  ไดกลาววา  เอกสารจรงิเปนบทอานเพื่อส่ือความหมาย  เขียนขึ้นโดยเจาของภาษาเพื่อใหเจาของ
ภาษาดวยกันอาน  โดยมีจดุมุงหมายเพื่อกรอกรายละเอยีด  ชักชวน  หรือขอบคุณ  เปนตน  หรืออาจ
เปนบทอานสาํหรับกลุมใดกลุมหนึ่งกไ็ด 
     แบดดอค (Baddock 1991 : 16-18)  กลาวถึงเอกสารจริงวา  เปนเอกสารที่ผลิตขึ้นมาเพื่อ
ใชในชวีิตประจําวันของเจาของภาษา  เนื่องจากในชวงป 1970 ความสามารถในการสื่อสาร 
(Communicative Competence)  เปนที่แพรหลายในวงการเรียนการสอนภาษาที่มจีุดมุงหมายเพือ่
การสื่อสาร และไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกบัคุณสมบตัิของเอกสารจริง ดังตอไปนี้ 

    1. ใชภาษาตามแบบที่เจาของภาษาใชโดยไมเปล่ียนแปลงรูปแบบของภาษา 
ใหงายขึน้ 

    2. เปนภาระงานที่เหมาะสม สะทอนใหเห็นสิ่งทีน่ักเรียนตองการหรือจําเปนตองปฏิบัติได
ในชีวิตจริง 
     3. เปนสิ่งทีเ่กี่ยวของกับวฒันธรรมเจาของภาษารวมถงึแงคิดทางดานจิตวิทยาตาง ๆ ซ่ึงจะ
กลาวถึงเจาของภาษาคิดอยางไร  และขอความที่ใชกนัเปนประจําวันซึ่งสะทอนใหเหน็กิจวัตรของ
เจาของภาษา 
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     สรุปไดวา  เอกสารจริงก็คือ  เอกสารชนิดตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวนัของเจาของภาษา 
โดยไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อนาํมาใชในการสอนภาษาโดยตรง  แตดวยความสําคัญของภาษาอังกฤษ  
เอกสารจริงเหลานั้นจึงถูกนํามาประยุกตใชกับการสอนในชั้นเรียน  ทั้งนี้นักเรยีนสามารถพบเห็น
เอกสารจริงไดในชีวิตประจําวันอยูแลว  จึงเปนการดีที่นกัเรียนจะไดประสบการณทางภาษาในชีวิต
จริง  อันจะนําไปสูเปาหมายที่แทจริง ในการสอนภาษาตามแนวการสอนเพื่อ 
การสื่อสาร  นอกจากนัน้ นกัเรียนยังสามารถนําความรูดานภาษา และวฒันธรรมไปปรับใชให
เหมาะสมกับตนเองในชวีิตจริงไดอีกดวย 
 
ประเภทของเอกสารจริง 
      เอกสารจรงิมีหลายลักษณะตาง ๆ กนั ดังที่ สาวิตรี  วฒุิคะโร (2530 : 37-43)  กลาวไว
ดังนี ้
                 1. ขอความโฆษณา 
                 2. ขาวจากหนังสอืพิมพ 
                 3. จุลสารของทางราชการ 
                 4. เอกสารทางธุรกิจ เชน จดหมายสั่งซื้อสินคา 
                 5. ขอความที่แสดงความคิดเหน็ การสัมภาษณ 
                 6. เอกสารแนะนาํสถานที่ทองเที่ยว 
                 7. คูมือการใชสินคา เชน คูมือการใชเครื่องเปาผม 
                 8. ตําราอาหาร 

     อรุณี  วิริยจิตรา และสรณี  วงศเบีย้สัจจ (2531 : 15-33)  ไดยกตัวอยางเอกสารจริงที่
นักเรียนพบในชีวิตประจําวนัและสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนอาน ดังนี ้
                 1. เร่ืองสั้น ชีวประวัต ิ
                 2. จดหมาย ไปรษณีบัตร 
                 3. หนังสือพิมพ นิตยสาร  (บทความ โฆษณา โปรแกรมละคร ฯลฯ) 

     4. การตูน 
                 5. เอกสารทางวิชาการ 
                 6. แผนปลิว (โปสเตอร ปายประกาศ ฯลฯ) 
                 7. คูมือ ตารางสถิติ ตารางเวลา แผนที ่
                 8. สมุดโทรศัพท พจนานกุรม  สารานุกรม 
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                 9. คําสั่ง คําเตือน คําแนะนํา (วธีิการใชวิธีประดิษฐ วิธีปฏิบัติ ฯลฯ) 
                 10. แบบฟอรม (สมัครงาน ฯลฯ) 
       สวอฟฟาร (Swaffar 1985 : 17-18)  แบงเอกสารจริงออกเปน 2 ประเภท คือ 
      1. เอกสารจริงที่แสดงใหเห็นสาระของวัฒนธรรมภาษาแมตอสมาชิกในกลุม 
วัฒนธรรม 
      2. เอกสารจริงที่ใชสําหรับการสื่อสารในหองเรียนเพือ่ช้ีนําหรือใหผลตอพฤติกรรมของ
นักเรียนโดยการตอบสนองทางกายภาพของนักเรียนและหลักสูตรหรือการฝกในระดับประโยค หรือ
เพื่อจัดเนื้อหาในสถานการณจริง  ไดแก การสอนเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคม 
      อารเฮลลัล (Ahellal 1990 : 39)  กลาววา  ส่ือการสอนจากเอกสารจรงิสามารถ 
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

     1. ส่ือที่ไมมีขอความ ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ  และภาพเขียน เปนตน 
     2. ส่ือที่มีขอความ  ไดแก แผนพับ  หนงัสือพิมพ  นิตยสาร  ฉลากยา  สมุดบัญชีธนาคาร 

และรายการอาหาร 
     เกศินี  บูรณกิจ (2534 : 24)  แบงเอกสารจริง เปน 2 ประเภท ดังนี้ 
     1. เอกสารที่ตีพิมพในรูปแบบของแผนปาย ฉลากยา พาดหวัขาว การตูน  ภาพราง

แบบฟอรมตาง ๆ สถิติ แบบสํารวจ แบบสอบถาม  โฆษณาในหนังสือพิมพ และวารสารตาง ๆ 
      2. เอกสารประเภทเสยีง  ไดแก บทสนทนาที่อัดจากสภาพความเปนจริงรายการวทิยุ เพลง 
มวนเทปเกี่ยวกบัปาฐกถา หรือการกลาวสุนทรพจน 
      นิภาวรรณ  ชูรัตนสิทธิ์ (2535 : 46-54)  กลาววา  เอกสารจริงสามารถแบงออกเปน  
2 ประเภท คือ 
      1. ส่ิงพิมพ  ไดแก หนังสอืพิมพ นิตยสาร แผนพับ ใบโฆษณาตาง ๆ รายการโทรทัศน เปน
ตน  ซ่ึงสามารถนํามาใชทํากจิกรรมการเรียนการสอน  เชน ใหนักเรยีนอานรายการโทรทัศน  เลือก
รายการที่ชอบดูแลวกรอกลงในตารางเวลา หรือใหนกัเรียนจัดรายการโทรทัศนที่ตนชืน่ชอบ 
      2. อุปกรณ  ไดแก  เครื่องเลนเทป วิทยุ โทรทัศน  เปนตน  ดวยการใหนกัเรียนทํา 
กิจกรรม ดังนี้  จดหวัขอขาว  จดรายชื่อประเทศที่เปนขาว 
 
ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริง 
       เอกสารจริงเปนเอกสารที่มีเนื้อหาที่พบในชีวิตประจําวันจริง ๆ มีเนื้อหานาสนใจ 
ภาษาที่ใชเปนระดับพื้นฐานที่ใชกันทัว่ไป  และมโีครงสรางระดับพื้นผิว รูปแบบภาษาไมซับซอน 
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ภาษาที่ใชเปนระดับพื้นฐานที่ใชกันทัว่ไป  และมีโครงสรางระดับพื้นผิว รูปแบบภาษาไมซับซอน 
ทําใหผูเรียนไมสับสนดานรูปแบบของภาษา (Devitt et al. 1994 : 45-46) และเพิ่มแรงจูงใจ ความ
สนใจของผูเรียน (Peacock 1997 : 144-56) 

     สวอฟฟาร (Swaffar 1985 : 18) กลาววา  ถาครูสามารถตัดสินใจไดวา เอกสารจรงิใดเปน
ส่ิงที่นาสนใจของนักเรียน  เชน  บทกวี  หนังสือพิมพ  หรือรายการดานวิทยาศาสตร  จะทําใหการ
เรียนนัน้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังที่สเตวิช (Stavich, quoted in Swaffar 1985 : 18)  กลาววา ส่ิง
ที่นักเรียนสนใจจะเปลีย่นแปลงไปตามจุดมุงหมาย  และแรงจูงใจของนกัเรียนและครู  ประโยชนที่
เห็นไดชัดเจนคือ  เพราะบทอานเหลานี้จะใหรูปแบบขอมูลเปนชุด ๆ  มากกวา 
รายละเอียดภาษาเปนการสงเสริมการอานเพื่อความเพลิดเพลิน  เนื่องจากผูอานสามารถเลือก 
ขอมูลทางภาษาที่นักเรียนสามารถเขาใจไดจากการอานนอกเวลาดวยตนเองตามความตองการพื้นฐาน
ของแตละบุคคล  ครูควรสนับสนุนการใชเอกสารจริงในหลักสูตรการเรยีนการสอนดวย 
เหตุผลดังนี ้

    1. เอกสารจริงสามารถเลือกไดตามความสนใจ ความตองการของผูเรียน  และกอประโยชน
ตอการเรียนรู 

    2. เอกสารจริงทําใหผูเรียนไดเพิ่มพูนคาํศัพท  โครงสรางหรือเสริมสรางเนื้อหาวชิาที่ 
ผูเรียนเรียนไปแลวอีกดวย 

    3. เอกสารจริงจะจัดเตรียมลักษณะภาษาที่ซํ้า ๆ ใหผูอานเพื่อใหสอดคลองกับคําวา การ
อานเปนเกมการเดาทางจิตวทิยา เพราะวาเอกสารจริงเหลานี้ใหโอกาสในการเดา ซ่ึงเปนการใหกําลังใจ
แกนกัเรียนที่ละเลยคําศัพททีไ่มเขาใจ  โดยใชกระบวนการอานและความเขาใจความหมายเปนสําคัญ 

    4. เอกสารจริงใหความสําคัญกับความรูที่มีอยูเดิมของนักเรียน  และความสามารถ 
ในดานการคิด 

    5. เมื่อนักเรียนตองเผชิญกบัการเรียนโดยใชเอกสารจรงิ  ความคาดหวังทางดาน 
วัฒนธรรมของนักเรียน ในสถานการณหรือเหตุการณตาง ๆ ในวัฒนธรรมของเจาของภาษา   
จะใหส่ิงที่ตรงขามกับโครงสรางแนวความคิดทางดานวฒันธรรมของภาษาแม 

    จะเหน็ไดวาเอกสารจริงมีประโยชนดังกลาว  ครูจึงควรใหความสําคญัตอเอกสารที่ 
จะนํามาใชในการเรียนการสอนภาษา  เนื่องจากเอกสารจริงจะกอใหเกดิแรงจูงใจ และจะทําให 
นักเรียนมีความจดจํา  ทั้งยังเปนการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการเชื่อมโยงภาษาทีน่ักเรียนได 
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เรียนในหองเรยีนกับภาษาในสถานการณที่เกิดขึ้นในชวีติจริง และเฟอรราร (Ferrar 1986 : 19)  
กลาววา เปนการเปดโอกาสใหนักเรยีนไดใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณจริง สามารถชวยให
นักเรียนสื่อสารบรรลุจุดประสงคและสามารถใชภาษาตางประเทศ ไดจากสื่อการสอนที่เปนเอกสาร
จริง 
 
การใชเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษา 
     เอกสารจริงมีหลายรูปแบบแตกตางกนัในดานลักษณะภาษา มีระดับความยากงาย 
ตางกัน  ดังนั้นผูสอนควรเลือกใชเอกสารจรงิใหเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถ ตลอดจน
ความสนใจของผูเรียน เพื่อทีจ่ะไดบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

    โรบินสัน (Robinson 1980 : 37)  ไดใหแนวทางในการใชเอกสารจริงไวดังตอไปนี้ 
    1. ควรพิจารณาจากจุดมุงหมายในการใช เพื่อจัดอันดบั และประเภทของเอกสารได 

ถูกตอง 
    2. ควรพิจารณาความสั้นยาววาเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนของผูเรียนหรือไม 
    3. ควรเปนเรื่องใหม และทันสมัย 
    4. ควรเปนเรื่องที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป และเหมาะสมกับผูเรียน 
    5. ควรใชเอกสารจริงชวยใหผูเรียนไดฝกทํา  เพื่อกระตุนใหผูเรียนมคีวามสนใจในภาษา

มากขึ้น 
    โฟเลย (Foley 1990 : 37-39)  ไดใหขอแนะนําในการเลือกเอกสารจริงดังนี้ 
    1. เอกสารนั้นควรจะเปนสิ่งที่นักเรียนไมเคยพบมากอน  และสามารถเรียนรูไดทันที  เชน 

หนังสือคูมือใหรายละเอยีดเกี่ยวกับการเบกิเงินในธนาคารในประเทศอังกฤษ 
     2. ในทางตรงกันขามควรหาเรื่องจากวารสาร  หนังสือพิมพหรือเร่ืองที่นักเรียนสนใจ เชน 
รายงานกฬีาหรือขาวอื่น ๆ   ซ่ึงนักเรียนไดเคยพบเหน็มาแลว  ส่ิงเหลานีน้ักเรียนมีความรูเดิมอยูแลว
และจะชวยใหอานไดเขาใจชดัเจนยิ่งขึ้น 
     3. ควรเลือกเอกสารจริงใหเหมาะสมกบัระดับความสามารถของนักเรียน ตองพิจารณาศัพท  
สํานวน  วาซับซอนเกินไปหรือไม  และควรมีภาพ  หรือแผนภูมิ  เพื่อชวยใหนกัเรียนเขาใจไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

    4. เอกสารนี้ไมควรเปนเรื่องเกี่ยวของกบัวัฒนธรรมมากเกินไป  เพราะนักเรยีนจะ 
ไมเขาใจ 
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   ดวยเหตุนี้ผูสอนควรใหรายละเอียดเกีย่วกับวัฒนธรรมในเรื่องเพื่อเปนพื้นฐานการอาน

ของนักเรียนและเสนอแนวความคิดเกีย่วกบัสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการใชเอกสารจริงประกอบการสอน
คือ  
    1. ถาบทอานยาก  แบบฝกหัดควรทําใหงาย 

   2. ความรูพืน้ฐานทั้งครูและนักเรยีนที่มตีอเร่ืองที่อาน 
   3. บทอานไมควรยากหรือมีขอมูลจํานวนมากเกนิไป 
   4. ระดับความรูทางภาษาศาสตรของนักเรียน 
    เกรลเลท (Grellet 1982 : 7)  ไดเสนอความคิดเหน็วา การนําบทความหรือขอความ 

มาใชในการสอนอานไมควรดัดแปลงทําใหงายขึ้น  เพราะจะทําใหบทความนั้นเขาใจยากขึน้  
เนื่องจากบทความที่ถูกดัดแปลงแกไขแลวมักจะขาดระบบการใชคํานามหรือสรรพนาม ขาดการพดูซ้ํา  
ไมมีคําเชื่อมความหมายระหวางคําพูดหรือประโยค 
     ความคิดของเกรลเลท สอดคลองกับการเสนอแนะการใชเอกสารจริง ของ แคนดลนิ 
(Candlin 1985 : 53)  กลาววา 

    1. ควรใหนกัเรียนไดทําแบบฝกหัดจากเอกสารจริงเพื่อฝกการใชภาษา 
    2. ควรใชขอความที่เปนจริง  ซ่ึงไมมีการดัดแปลงสาํนวนแตอยางใดตามที่เสนอผานทาง

ส่ือตาง ๆ รวมไปถึงรายการวิทยุ  และโทรทัศนที่ไดมีการนําตนฉบับมาตีพิมพในหนงัสือพิมพ  รวมทั้ง
ภาพยนต และวิดีโอ 
     ดังนั้นผูสอนควรใชดุลยพินิจในการเลอืกใชเอกสารจริงในการสอนภาษา โดยคํานึงถึง
จุดมุงหมายในการนําสื่อนั้นมาใชเปนหลัก และความนาสนใจ  รวมทั้งความยากงายของเนื้อหาดวย  
ซ่ึงเอกสารจริงที่นํามาใชในการสอนนั้น ควรมีระดับความยากมากกวาระดับของบทเรยีนที่เรียน
มาแลวหนึ่งระดับ  ดังที่แครชเชน (Krashen 1984 : 32)  ไดกลาวถึงสมมติฐานเกี่ยวกับขอมูลทาง
ภาษา (Input Hypothesis) ไววา  ควรเปนความสามารถทางภาษา (Language Competence)  ใน
ระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ (i+1)  เพื่อใหการอานเปนเรื่องที่ทาทายความสามารถของผูเรียน และเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการอานใหสูงขึ้น 
      สรุปวาเอกสารจริงมีมากมาย หางาย และเปนประโยชนตอการเรียนการสอนมาก  
ดังนั้นผูสอนควรเลือกเนื้อหาใหตรงกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน สอดคลองกับ 
จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหาที่นํามาสรางแบบฝกนั้น ไมควรปรับหรือดัดแปลงขอความในเอกสาร  
แตจะคํานึงถึงระดับความยากงายของเนื้อหา และเนื้อหาที่นํามาสรางแบบฝกนั้น เปนเนื้อหาที่คดั 
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เลือกมาจากวารสาร หรือส่ิงพิมพภายในประเทศ  ที่มีความยากงายระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

การสรางและการพัฒนาหลกัสูตรทองถิ่น 
 
ความหมายของหลักสูตร 
      หลักสูตรเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในระบบการศึกษา เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนเปน
หัวใจในการดาํเนินการจดัการศึกษา  การจดัการศึกษาจะเปนไปในทิศทางใดขึ้นอยูกับความ 
มุงหมายของหลักสูตรเปนสําคัญ   
      นักการศึกษาหลายทานไดใหทัศนะเกี่ยวกับหลักสูตรไวดังนี ้
       ริชารดส แพลท และแพลท (Richards, Plat and Plat 1992)  ไดใหความหมายคาํวา
หลักสูตรดังตอไปนี ้
     หลักสูตรประกอบดวย 

    1. วัตถุประสงคของการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน 
    2. จัดเนื้อหา  วิธีการสอน  และประสบการณการเรียนรู  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคนั้น 
    3. การประเมินผลเพื่อดูวาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม 

     ธํารง  บัวศรี (2531)  กลาววา  หลักสูตรเปนแผนซึ่งไดออกแบบจดัทําขึ้นเพื่อแสดง
จุดมุงหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม  และรวมประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา เพื่อให
ผูเรียนมีการพฒันาในดานตาง ๆ ตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว 

    สรุปไดวาหลักสูตร  หมายถึง  แผนที่ไดจดัทําขึ้นเพื่อแสดงวัตถุประสงค  การจัดเนื้อหา 
วิธีการสอน กจิกรรม และรวมประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา  เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนา
ในดานตาง ๆ ตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 
     คําวา “ทองถ่ิน” ในหลักสูตร  หมายถึง “ชุมชน” ที่สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกีย่วของกับ
การศึกษาตั้งอยู  อาจจะเปนชุมชนในระดบัหมูบาน  ตําบล อําเภอ จังหวัด หรือภาคภูมิศาสตรก็ได  ทุก
ส่ิงทุกอยางที่มอียูและที่เปนอยูของชุมชน ไมวาจะเปนเรื่องราวของประวัติ ความเปนมาของชนชาติ  
ชุมชน  ที่ตั้ง  สภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอม  วิถีชีวิต  ความเปนอยู  
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งแนวโนมของการเปลี่ยนของชุมชนที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 
     ขอบขายเนือ้หาเกีย่วกับทองถ่ินที่หลักสูตรกําหนดไวตามคําอธิบายนี้ประกอบดวย 4 หัวขอ
ใหญ  ซ่ึงสามารถวิเคราะหและพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดอีกดังนี ้  
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       1. สภาพทัว่ไปทางภูมิศาสตรของจังหวดั มีรายละเอยีดเนื้อหาที่อาจเพิ่มเติมไดดังนี ้
                1.1 ที่ตั้ง/แผนที่แสดงที่ตั้ง 
                1.2 อาณาเขตติดตอ 
                1.3 ประวัติเมือง/ชนชาติ 
                     1.4 ลักษณะภมูิประเทศ 
                     1.5 ลักษณะภมูิอากาศ 
                     1.6 สภาพแวดลอม 
       2. ความสัมพันธระหวางครอบครัวของตน  บุคคลในชุมชน และในจังหวัด  
มีรายละเอียดเนื้อหาที่อาจเพิม่เติมไดดังนี ้
          2.1 ความสัมพันธระหวางบุคคลระดบั   ครอบครัว หมูบาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด 
          2.2 บทบาทและหนาที่ของสมาชิกระดับ  ครอบครัว  หมูบาน  ตําบล  อําเภอ จังหวดั 
      3. การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
          3.1 ผูใหบริการในชมุชน 
          3.2 ความรวมมือในการปฏิบัติงานในหนาที ่
      4. คุณคาของสิ่งทีมีอยูในจังหวดั 
          4.1 ทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแก  แหลงน้ํา  แมน้ํา  ลําคลอง  คู  ภูเขา ปาไม  แรธาตุ  หิน  
ดิน  ทราย  
          4.2 ทรัพยากรมนษุย  ไดแก   บุคคลสําคัญ  (อดีต – ปจจุบัน)   ปราชญทองถ่ิน 
           4.3 โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  สถานที่ทองเที่ยว 
          4.4 การจัดบริการของรัฐ  ดานคมนาคมขนสง  ดานการติดตอส่ือสาร  ดาน
สาธารณูปโภค  ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา 
           4.5 มรดกทางวัฒนธรรม  ไดแก ประเพณี  คตนิิยม  การละเลน  ศิลปะพื้นบาน 
        สรุปไดวา ขอมูลทองถ่ิน คือ เนื้อหาที่เกีย่วกับสภาพทัว่ไปทางภูมิศาสตรของจังหวดั   
ความสัมพันธและความเปนอยูระหวางบุคคลในชุมชน และในจังหวดั ประวัติความเปนมา 
โบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศลิปะพื้นบานตาง ๆ รวมทั้งสถานที่ทองเที่ยว และสิ่งตาง ๆ ที่
มีอยูในชุมชนและในจังหวัด    
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เหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาหลักสตูรทองถิ่น 
       การพัฒนาหลักสูตรเปนงานที่มีความสาํคัญยิ่งตอการศึกษาของประเทศ และยังมีผลตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอีกดวย  การพัฒนาหลักสูตรที่จะมีผลตอการพัฒนา
ประเทศไดก็คือ  การพัฒนาและปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถ่ิน  การใหการศึกษาที่เหมาะสม
กับทองถ่ินจะชวยพัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น  และจะชวยแกปญหาสาํคัญ ๆ ของ
ประเทศได  (บุญมี  เณรยอด 2531) 
                  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ  2544) 
กําหนดใหสถานศึกษาจัดทําสาระใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
คุณสมบัติอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงจัด
ใหสอดคลองกับความสามารถความถนัด และความสนใจของผูเรียน  สถานศึกษาจะตองจัดทํา
หลักสูตรที่สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของ
การศึกษา ผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินกระบวนการสอน  เพื่อสนองตอบตอ
ความตองการของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  การศึกษาจะเจรญิกาวหนายิ่งขึน้ ถาหลักสูตรมีการปรับปรุงใหเปนไปตามความตองการ
และความจําเปนตลอดเวลา 
     อุทัย  ธรรมเตโช  (2531)  ไดกลาวถึงความจําเปนที่ตองมีการปรับและขยายหลักสูตร
ระดับชาติไววา  หลักสูตรระดับชาติไดเขยีนความมุงหมายไวกวาง ๆ และไมไดขยายเนื้อความใหกวาง
ขึ้นจึงทาํใหผูใชไมสามารถสอนใหบรรลุจดุมุงหมายได  ประกอบกับหลักสูตรระดับชาติวางหลักกลาง 
ๆ ไว  บางทองถ่ินอาจไมตองสอนตามก็ได โดยอาจจะสอนอีกอยางหนึ่งเพื่อใหเหมาะสมกับทองถ่ิน
ของตน 
      สงัด  อุทรานันท (2532)  ไดกลาวถึงเหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาหลักสตูรระดับ
ทองถ่ินวา  หลักสูตรระดับทองถ่ินเปนหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับหลักการของการพัฒนา
หลักสูตรไดมากที่สุด  เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี ้
      1. ตามหลักการของหลักสูตรนั้น  หลักสูตรที่สรางขึ้นจําเปนจะตองมีความสอดคลองกับ
สภาพปญหาและสนองความตองการของสังคมที่ใชหลักสูตรนั้น ๆ โดยเหตนุี้  หากหลักสูตรที่สราง
ขึ้นมีจุดมุงหมายสําหรับใชในชุมชนแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะกย็อมจะสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของสังคมไดมากทีสุ่ด 
     2. ในการพฒันาหลักสูตร  ไดมีการยอมรับความสําคัญของผูใชหลักสูตรเปนอยางมาก  
และไดมกีารยอมรับวาสมควรจะใหผูใชหลักสูตรมีสวนรวมในการพฒันาหลักสูตรดวย  ในทาง 
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ปฏิบัติถาหากหลักสูตรไดพฒันาขึ้นมาเพือ่ใชในระดับชมุชนที่ไมกวางขวางมากกย็อมจะสามารถ
เปดโอกาสใหผูใชหลักสูตรไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรได 
     จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว  การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ินจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะแตละทองถ่ินมีสภาพที่แตกตางกัน  เชน สภาพสังคม  
เศรษฐกิจ  ทรัพยากร  ส่ิงแวดลอม  คานิยม  วัฒนธรรม  และความเปนอยู  การนําหลักสูตรสวนกลาง
ไปใชในระดับทองถ่ินจึงจําเปนตองมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพและ
ความตองการของแตละทองถ่ิน 
 
การพัฒนาหลกัสูตรใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการของทองถิน่ 
      ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ทั้งระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และมธัยมศึกษาตอนปลาย (กระทรวงศึกษาธิการ  2539) ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด  
หลักสูตรมีจุดเนนสําคัญ 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง  จดัการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการ  
ประการที่สอง  สงเสริมใหทองถ่ินพัฒนาหลักสูตร  และประการที่สาม เนนการเรยีนรูที่มีความหมาย
ตอผูเรียน  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรยีนรายวิชาตาง ๆ อยางหลากหลาย 
      ในสวนของการสงเสริมใหทองถ่ินพัฒนาหลักสูตรไดนั้น  หลักสูตรไดเปดโอกาสให 
ทองถ่ินสามารถจัดการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  และสังคมของทองถ่ิน  
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเองและของทองถ่ินในดานตาง ๆ โดยเรียนรูเกี่ยวกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ เศรษฐกจิสังคม และทองถ่ินของ 
ตนเองได  ทั้งนี้จะทําใหผูเรียนรูจักทองถ่ินของตนเอง  เกิดความรักและความผูกพนักับทองถ่ิน 
      ในแนวดําเนินการ  ซ่ึงถือวาเปนเสมือนยุทธศาสตรที่จะนําเอาหลักสูตรไปใชใหบรรลุตาม
จุดประสงคทีก่ําหนดไว  ไดกลาวถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทองถ่ินไววา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนให
ทองถ่ินปรับรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน  สงเสริม
ใหทองถ่ินจดัทํารายวิชาที่สนองความตองการของทองถ่ิน  สวนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนัน้
จะตองจดัใหผูเรียนศึกษาสภาพแวดลอม และความตองการของทองถ่ินในดานตาง ๆ รวมทั้งให
ทองถ่ินปรับรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน  
สงเสริมใหทองถ่ินจัดทํารายวิชาที่สนองความตองการของทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรในการพัฒนาหลกัสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
       ทองถ่ินจะลงมือพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการได  ตอเมื่อมีขอมูล 
เกี่ยวกับสภาพของทองถ่ิน (กระทรวงศกึษาธิการ 2539)  แลวดําเนินการวิเคราะหขอมูลดานตาง ๆ  
เหลานั้นออกมาใหไดวา การจัดการศึกษาที่ควรจะเปนของทองถ่ินนั้นคืออยางไร 
     การวิเคราะหขอมูลของทองถ่ิน  ชวยทําใหทองถ่ินเกดิความมั่นใจในการพัฒนา 
หลักสูตรวา เปนการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของทองถ่ิน  การที่ทองถ่ินจะทราบ
วาการศึกษาทีค่วรจะเปนสําหรับทองถ่ินคืออยางไร  ทองถ่ินจะตองศึกษาวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ 
ตอไปนี ้
      1. วิเคราะหความตองการของชุมชน  โดยเฉพาะความตองการเกี่ยวกับการศึกษาของ 
ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูวาชุมชนมีความตองการ  มีความคาดหวังทีจ่ะใหโรงเรียนจดัการเรียนการสอน
อะไร และอยางไร 
      2. วิเคราะหโอกาสและขอจาํกัด หมายถึงการวิเคราะหสภาพของชุมชนที่โรงเรียน 
ตั้งอยูในแตละดานวามีสภาพเปนอยางไร  มีปญหาอุปสรรค และมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงมาก
นอยเพยีงใด  ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนนีจ้ะทําใหทราบไดวาชุมชนมีความพรอมในดาน
ใด  มีโอกาสหรือความเปนไปไดที่จะพัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด 
      3. วิเคราะหส่ิงที่กระทบถึงโรงเรียน  หมายถึงการวิเคราะหอุดมการณ  อุดมคติ  หรือ
ปรัชญาของโรงเรียนวา  โรงเรียนกําหนดเปาหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไววาอยางไร 
      4. วิเคราะหจุดเดนและจดุดอย  หมายถงึการวิเคราะหสภาพของโรงเรียนวามีความพรอม
ในดานใด  ไมพรอมในดานใด 
      ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบทั้ง 4 ดานจะชวยทําใหทองถ่ินกําหนดแผนยุทธ
ศาสตรไดวาการศึกษาที่ควรจะเปนของทองถ่ินคืออยางไร 
     หลังจากทองถ่ินไดดําเนินการตามยุทธศาสตร  จนทําใหเห็นภาพของงานพัฒนา 
หลักสูตรของทองถ่ินตลอดแนวแลว  ทองถ่ินจะตองวางแผนในการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรตอไป  
โดยการวิเคราะหหลักสูตรที่ใชอยูวาไดมกีารกําหนดเรื่องที่ทองถ่ินควรพัฒนานั้นไวแลวหรือไม  
อยางไรบาง  มากนอยเพียงใด  แลวจึงลงมอืพัฒนาหลักสตูรตามลักษณะตาง ๆ ตอไป 
     การดําเนินการพัฒนาหลกัสูตรตามแผนยุทธศาสตร  และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจะชวย
ทําใหทองถ่ินมีความมั่นใจในการพัฒนาหลักสูตรวา  เปนการพัฒนาทีส่อดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ินอยางแทจริง 
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การพัฒนาหลกัสูตรลักษณะตาง ๆ ตามความตองการของทองถิ่น 
       หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533  ทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย  
(กระทรวงศึกษาธิการ  2539) เปดโอกาสใหทองถ่ินพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการใน
ลักษณะตาง ๆ ดังนี้คือ 
       1. ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริม  การพัฒนาหลักสูตรลักษณะนี้  
ทองถ่ินสามารถพัฒนาไดในทุกรายวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรีและทุกกลุมวิชาในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงจุดประสงคเนื้อหา  และคาบเวลาเรยีนที่
หลักสูตรแมบทกําหนดไว 
      2. ปรับรายละเอียดของเนื้อหา  เปนการพัฒนาหลักสตูรโดยลดหรือเพิ่มเติมรายละเอียด
ของเนื้อหาจากหัวขอที่ระบไุวในคําอธิบายรายวชิาของวชิาบังคับ  และวิชาเลือกเสรีทกุรายวิชา  ทกุ
กลุมวิชาโดยไมทําใหจดุประสงค หัวขอหรือขอบขายเนื้อหา  และคาบเวลาเรียนเปลีย่นแปลงไปจากที่
หลักสูตรแมบทกําหนดไว 
      3. จัดทาํคําอธิบายหรือรายวิชาเพิ่มเติม  เปนการพัฒนาหลักสูตรของทองถ่ินดวย 
การจัดทําคําอธิบาย  หรือทํารายวิชาเพิ่มเตมิจากที่มีปรากฏในหลักสูตร  โดยที่ในระดบัมัธยมศึกษา  
ทองถ่ินสามารถจัดทําไดเฉพาะสวนที่เปนวชิาบังคับเลือก และวิชาเลือกเสรีทุกกลุมวิชา  โดยรายวิชาที่
เพิ่มเติมนี้จะตองไมมีเนื้อหาซ้ําซอนกับรายวิชาบังคับแกน บังคับเลือก และเลือกเสรทีี่มีอยูแลวใน
หลักสตูรแมบท 
      4. ปรับปรุง และ/หรือเลือกใชส่ือการเรียนการสอนใหเหมาะสม  การพัฒนาหลักสูตร
ลักษณะนี้เปนการปรับปรุง เลือกใชส่ือการเรียนการสอนตาง ๆ ที่มีอยูใหเหมาะสมสอดคลองกับ 
จุดประสงค  เนื้อหาของรายวิชาตาง ๆ และสอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน 
      5. จัดทําสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม  เปนการพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดทําหนังสือเรียน  
คูมือครู หนังสือเสริมประสบการณ  แบบฝกหัด  หรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ ขึ้นใหมใหเหมาะสมสอดคลองกับ 
จุดประสงค  เนื้อหา  และสภาพของทองถ่ิน  ทั้งนี้ส่ือการเรียนการสอนที่ทองถ่ินจะพัฒนาขึ้นมาใหมนี้
อาจจะใชกับคาํอธิบายหรือรายวิชาที่มีอยูแลว  หรือที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหมก็ได 
     แนวปฏิบัตใินการพัฒนาหลักสูตรของทองถ่ิน  โดยการจัดทําสื่อการเรียนขึ้นใหม   
กรมวิชาการ (2536)  เปดโอกาสใหทองถ่ินดําเนนิการในรูปของคณะทํางาน  ซ่ึงจะมีขั้นตอน 
การทํางาน  ดงันี้ 
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      1. ขั้นเตรียมการ 
          1.1 วิเคราะหจดุประสงคของหลักสูตร 
          1.2 วิเคราะหขอบเขตของเนื้อหาสาระ 
          1.3 พิจารณาคาบเวลาเรียน 
          1.4 วิเคราะหความรูความสามารถของผูเรียน 
      ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขางตน  จะเปนพื้นฐานในการดําเนนิงานในขั้นตอไป 
      2. ขั้นวางแผน 
           2.1 กําหนดจดุประสงคของสื่อ      
           2.2 กําหนดขอบเขต/หัวขอของเนื้อหาสาระ 
           2.3 ทําเคาโครงสราง (outline)  ของสื่อ ฯ 
           2.4 กําหนดแนวทางการเสนอเนื้อหาสาระ 
       3. ขั้นยกรางตนฉบับของสื่อฯ 
           3.1 ลงมือเขียนตนฉบับครั้งที่ 1 
           3.2 ตรวจทานตนฉบบัครั้งที่ 1 และปรับปรุง 
           3.3 ตรวจทานตนฉบบัครั้งที่ 2 และปรับปรุง 
       4. ขั้นทดลองใชตนฉบับ 
           4.1 ทดลองใชตนฉบับกับตัวแทนผูเรียน 1 คน  หรือหลายคน แลวปรับปรุง 
           4.2 ทดลองใชตนฉบับกับตัวแทนผูเรียนตามสภาพการเรียนการสอน แลวปรับปรุง 
       5. จัดทําตนฉบับสมบูรณ 
 
เกณฑการพิจารณาจัดทําสื่อการเรียน 
       ในการจัดทําสื่อการเรียน  ทองถ่ินควรใชเกณฑตอไปนี้ประกอบการพิจารณาในการจัดคือ 
       1. สอดคลองกับจุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา 
       2. ถูกตองตามหลักวิชาและมีเนื้อหาเปนปจจุบัน 
       3. เสนอเนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นตอนของการเรียนรู 
       4. เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 
       5. เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น 
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      6. เนื้อหาไมลบหลูสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย  ไมขัดตอหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  ไมขัดตอหลักศีลธรรมอันดี และไมขัดตอความมั่นคงของชาติ 
      7. เนื้อหาสอดคลองกับลักษณะของเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
      8. ใชภาษาถูกตอง  ชัดเจน สละสลวย  เปนแบบอยางได 
      9. ความเหมาะสมของภาพประกอบ  แผนภูมิ  แผนที ่ฯลฯ 
      10. กิจกรรมเสนอแนะเหมาะสม สงเสริมใหผูเรียนรูจกัคิดวิเคราะห วิจารณ ฝกปฏิบัติ  
 และสงเสริมใหนําความรูไปใชในชวีิตประจําวัน 
 

การสรางแบบฝก 
 
ความหมายของแบบฝก 
      จากพจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจ (The American Heritage Dictionary 1992 : 641)  
ไดใหความหมายของคําวาแบบฝกไววา  เปนเครื่องมือทางการเรียนชิน้หนึ่งสําหรับนักเรียน  โดยใน
แบบฝกจะประกอบดวยขอคําถามหรือกิจกรรม และมีชองวางใหนักเรยีนเขียนคําตอบ หรือฝกทํา
บทเรียนในชัน้เรียน 
      กันเทอรและคณะ (Gunter et al 1990 : 80)  กลาววา  แบบฝกมักใชในการใหนกัเรียนฝก
เรียนดวยตนเอง  และแบบฝกควรจะมีการใหคําแนะนําในการทําแกนกัเรียน  โดยการใหครูแสดง
ตัวอยางแกนกัเรียนกอน เชน ครูใหนักเรียนทั้งชั้นชวยกนัตอบคําถามขอแรก  และครูชวยใหคําแนะนํา  
จากนั้นจึงใหนักเรียนทําดวยตัวเอง  และหลังจากนกัเรยีนทําแบบฝกเสร็จ  ครูและ 
นักเรียนควรอภิปรายตรวจสอบและซักถามขอสงสัยในขอคําถามและคําตอบของแบบฝกรวมกัน 
     สวัสดิ์  สุวรรณอักษร (2531 : 107)  กลาววา  แบบฝก หมายถึงแบบฝกเสริมทักษะเพิ่มเติม
ภาคปฏิบัติ  เมื่อครูไดอธิบายภาคทฤษฎีหรือใหความรูดานเนื้อหาไปแลว  โดยมุงใหนกัเรียนฝกทําดวย
ตนเองเพื่อจะไดมีทักษะหรือความชํานาญเพิ่มขึ้น 
     สรุปวา แบบฝกคือ เครื่องมือที่มุงใหนกัเรียนฝกทําดวยตนเอง เพื่อใหมีทักษะหรือความ
ชํานาญเพิ่มขึน้หลังจากไดเรียนรูเนื้อหาไปแลว และควรประกอบดวยคําแนะนําในการทํา 
ขอคําถามหรือกิจกรรมและชองวางใหนักเรยีนตอบคําถาม 
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หลักการและขั้นตอนในการสรางแบบฝก 
     ในการสรางแบบฝกควรคํานึงถึงขั้นตอนและหลกัการในการสราง ซ่ึงซีลส และ 
กลาสโกว (Seels and Glasgow 1990 : 4) ไดเสนอแนะวา ในการจัดสถานการณทางการสอน 
สามารถกําหนดขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรจากหนวยการเรยีนระดับเนื้อหาหลักสูตรจากหนวยการเรยีน
ระดับเล็กสูระดับใหญ และในการออกแบบการสอนควรคํานึงถึงสวนประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
                1.เนื้อหาที่คัดเลือกมาตองอิงจุดประสงครายวชิา 
                2. กลวิธีที่ใชในการสอนตองอิงทฤษฎีและผลงานทางการวิจัยทีไ่ดมีผูทําไว 
                3. การวัดผลตองอิงพฤติกรรมการเรียนรู 
                4. รูจักนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหแบบฝกมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และคุมคา 
     ริชารดส และรอดเจอรส (Richards and Rodgers 1991 : 20)  กลาววา ในการสรางแบบ
ฝกการสอนนัน้ ถือเปนระดบัของการวิเคราะหรูปแบบทางการสอน ซ่ึงตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  ก) 
วัตถุประสงคของการสอน   ข) ทําอยางไรจึงจะเลือกเนื้อหาที่จะนํามาใชสอน และการจัดเตรียม
รูปแบบการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร   ค) ลักษณะของภาระงานและกิจกรรมการสอนสอดคลอง
กับรูปแบบการสอนหรือไม   ง)  คํานึงถึงบทบาทของผูเรียน   จ) บทบาทของครู และ   
ฉ) บทบาทของสื่อการสอน 
      ซีลส และกลาสโกว (Seels and Glasgow 1990 : 50)  เสนอขั้นตอนการสรางแบบฝก
ดังแผนภูมิตอไปนี้นี ้
  
 
 
 
 
 
  
 
แผนภูมิที่ 2  ช่ือภาพ “ขั้นตอนการสรางแบบฝก” 
ที่มา : Barbara Seels and Zita Glasgow, Exercise in Instructional Design (Ohio : Merrill    
         Publishing Company, 1990), 50. 
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                ขั้นตอนการสรางแบบฝกของซีลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow) จากแผนภูมิ
อธิบายไดดังนี ้  
               1. วิเคราะหปญหา กําหนดปญหาการสอน  โดยรวบรวมปญหาจากการประเมินความ
ตองการของผูเรียน 
    2. วิเคราะหภาระงาน โดยรวบรวมขอมลูจากทักษะตาง ๆ รวมไปถึงพฤติกรรมทาง 
การเรียน และทัศนคติ จากนัน้จึงวิเคราะหวิธีการสอนเพือ่กําหนดวิธีทีต่องการ 
                3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และกําหนดเกณฑการทดสอบเพื่อใหสัมพันธกับ 
จุดประสงค 
     4. กําหนดกลวิธีการสอนหรือสวนประกอบของการสอน เชน ขั้นนํา เสนอเนื้อหา หรือขั้น
การฝกปฏิบัติ 
     5. เลือกรูปแบบการสอนและสื่อที่จะนาํมาสรางเปนแบบฝก 
     6. วางแผนผลิต  พัฒนาสื่อ ตรวจสอบขั้นตอนในการพัฒนาสื่อเพื่อใหสอดคลองกับ
โครงการสอน 
     7. วางแผน และกําหนดกลวิธีที่จะใชในการประเมินผลขั้นปฏิบัติการ (Formative 
Evaluation) รวบรวมขอมูลในขั้นการวดัการเรียนรูรายจดุประสงค เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงหรือ
อาจมีการทดสอบใหม 
     8. วางแผนขั้นตอนในการใชเครื่องมือ  
     9. ดําเนนิการประเมินผลขั้นสรุป   
    10. นําแบบฝกที่ผลิตออกเผยแพร 

   บ็อค (Bock  1993 : 3)  ไดเสนอหลักการสรางแบบฝกดังนี ้
    1. กอนที่จะสรางแบบฝกจะตองกําหนดโครงรางคราว ๆ กอน วาจะเขียนแบบฝกเกีย่วกับ
เร่ืองอะไร มีจดุประสงคอยางไร 
    2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะใชสรางแบบฝก  
    3. เขียนจดุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาใหสอดคลองกัน 
    4. แจงจดุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
ผูเรียน และเรียงกิจกรรมหรอืงานที่นักเรยีนตองปฏิบัติจากงายไปยาก 
    5. กําหนดอปุกรณที่จะใชในแตละตอนใหเหมาะสมกบัแบบฝก 
    6. กําหนดเวลาที่จะใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 
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     7. ควรประเมินผลกอนและหลังเรียน 
     สําหรับขั้นตอนในการฝกนั้นจะเริ่มดวยการทดสอบกอนเรียน แลวใหนักเรยีนทําแบบฝก
เมื่อจบแบบฝกแลวจงึทําการทดสอบหลังเรียน 
 
ประโยชนของแบบฝก 
      การฝกทักษะทางภาษามคีวามจําเปนทีต่องอาศัยแบบฝก เนื่องจากนกัเรียนจะตองไดรับ
การฝกหัดทบทวนซ้ําไปซ้ํามาจึงจะเกิดการเรียนรูและเกดิความชํานาญในทักษะทางภาษาได 
     วนิดา  สุขวนิช (2536 : 36)  กลาวถึงประโยชนของแบบฝก ดังตอไปนี้ 
     1. แบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระเบียบเปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครู
ไดมาก 
     2. แบบฝกชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากนกัเรยีนมีความสามารถ
ทางดานภาษาแตกตางกนั การใหนักเรียนทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถชวยใหนกัเรียน
ประสบความสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น 
     3. แบบฝกชวยเสริมใหทกัษะทางภาษาคงทน โดยมีการฝกซ้ําหลาย ๆ คร้ัง 
     4. แบบฝกเปนเครื่องชวยใหนกัเรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น 
     5. แบบฝกชวยเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนแตละครั้ง 
     6. แบบฝกชวยใหนกัเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง 
     7. การใหนกัเรียนทําแบบฝกชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจน  
ซ่ึงจะชวยใหครูสามารถปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ ไดทนัทวงท ี
     8. แบบฝกที่จัดทําขึ้นนอกเหนือจากที่มอียูในหนังสือจะชวยใหนกัเรียนไดฝกฝนเต็มที่ 
     9. แบบฝกที่จัดพมิพไวเรียบรอยแลว  จะชวยใหครูประหยัดเวลาในการที่ตองเตรียม
แบบฝกหัดอยูตลอดเวลา  ในดานผูเรียนไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกหดัจากตําราเรยีนหรือกระดานดํา  
ทําใหผูเรียนมโีอกาสฝกฝนทักษะตาง ๆ มากขึ้น  และแบบฝกทําใหผูเรียนสามารถมองเห็น
ความกาวหนาของตนเอง 
     ยุพาภรณ  ชาวเชียงขวาง (2537 : 16)  กลาววา แบบฝกเปนสวนเพิม่หรือเสริมหนังสือเรียน
ในการเรยีนทกัษะ  เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครูไดมาก เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้น
อยางมีระบบระเบียบ  แบบฝกชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา  เปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะ
การใชภาษาไดดีขึ้น  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  แบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถจะ
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ชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ  นอกจากนี้แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน  โดยฝกทันที
หลังที่เด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ ฝกซ้ําหลาย ๆ คร้ัง  และเนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก 
      สรุปไดวา  แบบฝกชวยใหนักเรยีนไดฝกฝนทักษะการใชภาษา  และมีทักษะทางภาษาที่
คงทน ชวยใหครูทราบถึงปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจนขึ้น  อีกทัง้ยังชวยใหนักเรยีนสามารถ
ทบทวนสิ่งที่เรียนไปแลวดวยตนเอง  และทราบถึงความกาวหนาในการเรียนของตน 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับอิทธิพลของความรูเดิมท่ีมีตอความเขาใจในการอาน มีดังนี ้

    งานวิจัยในประเทศ 
      วรรณงาม  ภวัครานนท (2530) ไดศึกษาผลกระทบของโครงสรางความรูดาน 
วัฒนธรรมตอความเขาใจในการอาน ของนักศึกษาปที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวดันครปฐม  
ที่เรียนภาษาองักฤษพื้นฐาน โดยใชกลุมตวัอยาง 3 กลุม ซ่ึงมีโครงสรางความรูดานวฒันธรรมตางกัน 3 
ระดับ ไดแก กลุมคุนเคยปานกลาง กลุมคุนเคยนอย และกลุมไมคุนเคย พบวา กลุมที่มคีวามคุนเคยกบั
วัฒนธรรมในเรื่องที่อานนอย มีความสามารถในการอานสงูกวากลุมที่ไมมีความคุนเคย และกลุมที่มี
ความคุนเคยกบัวัฒนธรรมในเรื่องที่อานปานกลาง 
      แวววิภา  ภกัดีอาษา (2533) ไดทําการวจิัยเร่ืองการเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร ที่มีระดับ
ความสามารถทางภาษาองักฤษและพื้นความรูในเรื่องทีอ่านแตกตางกนั โดยแบงกลุม 
ตัวอยางออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 31 คน  เครื่องมือที่ใช คือ แบบทดสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดพืน้ความรูในเรื่องที่อาน ผลการวิจัยสรุปไดวา  1) นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงและปานกลาง มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน 
2) นักศึกษาทีม่ีพื้นความรูในเรื่องที่อานมากและนอย มคีวามเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกัน 
และ  3) มีปฏิกิริยารวมระหวางพื้นความรูในเรื่องที่อานกับความสามารถทางภาษาอังกฤษตอความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 
     รุงนภา  นุตราวงษ (2533) ไดทําการวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนเชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีพื้นความรูในเรื่องทีอ่าน และมีความสนใจในหวั
เร่ืองแตกตางกนั  โดยใหกลุมตัวอยาง จํานวน 64 คน ทําแบบวัดความสนใจและแบบทดสอบวัดพืน้
ความรูเดิม  หลังจากนั้นอานเรื่อง 4 เร่ืองแตกตางกันไปตามระดับพื้นความรูและความสนใจ 
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ในหวัเร่ืองของแตละคน  พรอมทั้งทําแบบทดสอบความเขาใจในการอาน ปรากฏผลดังนี้ 1) ความ
เขาใจในการอานของนักเรียนในเรื่องที่มีระดับพืน้ความรูสูง แตกตางจากความเขาใจในการอานเรื่องที่
มีระดับพื้นความรูต่ํา  และ 2) ความเขาใจในการอานของนักเรียนในเรื่องที่มีระดับความ 
สนใจในหวัเร่ืองสูง แตกตางจากความเขาใจในการอานเรือ่งที่มีระดับความสนใจในหัวเร่ืองต่ํา 
นอกจากนี้ 3) มีปฏิกิริยารวมระหวางพื้นความรูในเรื่องทีอ่าน และความสนใจในหวัเร่ืองตอความ
เขาใจในการอาน 
    ณัฐกาญจน  อางทอง (Angthong 1992 : 2870-A) ศึกษาความสัมพนัธระหวางความรูเดิม
และความเขาใจในการอานของนักศึกษาวทิยาลัยครูในประเทศไทย กลุมตัวอยาง คือนักศึกษาที่เรียน
วิชาเอกภาษาองักฤษจํานวน 60 คน กําหนดใหเร่ืองที่มหีวัเร่ืองคุนเคย และไมคุนเคย ทดสอบ
ความสามารถในการอานโดยใชแบบทดสอบโคลซ  และใชแบบสอบถามเพื่อเลือกเรื่อง 
นํามาสรางเปนแบบทดสอบความเขาใจในการอาน ผลการวิจยัพบวา  ความคุนเคยในหัวเร่ืองมีผลตอ
ความเขาใจเปนอยางมาก ผูอานมีความเขาใจในเรื่องที่คุนเคยมากกวาเรื่องที่ไมคุนเคย  แสดงวา ความรู
เดิมและความเขาใจในการอานเรื่องที่หัวเร่ืองคุนเคยและไมคุนเคยมีความสัมพันธกัน 
 
             งานวิจัยตางประเทศ 
     นูแนน (Nunan 1985 : 43-51) ไดศึกษาเกี่ยวกับความคุนเคยในดานเนื้อหาและการรับรู
ความสัมพันธของเนื้อความในการอานภาษาที่สอง โดยใหนกัเรียน 2 กลุม กลุมหนึ่งเปนนักเรยีนที่
มาถึงออสเตรเลียกอนโรงเรยีนเปดเทอม และอีกกลุมหนึง่เปนนักเรียนที่มาถึงออสเตรเลียหลัง 
โรงเรียนเปดเทอม  ทั้งสองกลุมไดอานเรือ่งที่คุนเคยกับชีวิตประจําวัน และเรื่องที่บรรยายถึงชีวิตของ
ครอบครัวแรกที่มาอยูในออสเตรเลีย  ปรากฏวา ความคุนเคยในเนื้อหาทําใหนกัเรียนเขาใจ
ความสัมพันธของเนื้อความในเรื่องที่อานไดดีกวาความไมคุนเคยในเนื้อหานั้น 
      แอรอน (Aron 1986 : 136-140) ทําการวิจัยผลของความรูเดิมที่มตีอความจําในการอาน
บทความของนักเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม และนักเรยีนที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม 
กําหนดใหกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม  อานบทความสองเรื่อง คือ เร่ืองที่มีเนื้อหาเปนกลางและเรื่องที่มี
เนื้อหาเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของคนอเมริกัน จากผลการวิจัยพบวา  นกัเรียนทั้งสองกลุมระลึกเรื่องที่
มีเนื้อหาเปนกลาง ไมแตกตางกัน แตนักเรยีนที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมและเกิดในประเทศ
สหรัฐอเมริการะลึกเรื่องอานที่มีเนื้อหาเกีย่วกับวัฒนธรรมของคนอเมริกันไดดกีวานกัเรียนทีไ่มไดใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแมและไมไดเกิดในสหรัฐอเมริกนั แตนกัเรียนทั้ง 2 กลุม สามารถระลึกเรื่องที่มี
เนื้อหาเปนกลางไมแตกตางกัน 
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     กาลิล (Khalil 1990 : 3539-A)  ศึกษาผลของความรูเดิมเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีตอความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง โดยการทดลองกับนักเรียนจํานวน 48 คน แบงเปน 3 
กลุมคือ นักเรยีนที่มีความสามารถในการอานต่ํา ปานกลาง และสูง  กําหนดใหอานเรื่องที่มีเนื้อหา
คุนเคย 1 เร่ือง และเรื่องที่มีเนื้อหาไมคุนเคย 1 เร่ือง แตละเรื่องแบงเปน 2 ลักษณะ คือ เร่ืองที่มี
ขอความยาก และเรื่องที่มีขอความงาย  ผลการวิจยัพบวา  ระดับความสามารถในการอานมีผลตอความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษเมื่ออานเรื่องที่มีความรูเดิมแตกตางกนั  และความรูเดิมในเรื่องที่อาน กับ
ระดับความยากงายของขอความไมมีผลตอความเขาใจในการอาน 
     จากผลของงานวิจยัเกีย่วกบัความรูเดิมดงักลาว แสดงใหเห็นวาความรูเดิมมีผลตอความ
เขาใจในการอาน โดยเฉพาะถาผูเรียนมีความคุนเคยหรือมีความรูเดิมในเนื้อหาทีก่ําลังอาน จะสงผลให
ผูอานมีความเขาใจในเนื้อหาไดเปนอยางดี 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการนาํเอกสารจริงไปใชในการเรียนการสอนอานมีดังนี ้
             งานวิจัยในประเทศ 
     เกศินี  บูรณกิจ (2534)  ศึกษาการนําเอกสารจริงมาสรางเปนแบบฝกการอานตามแนวการ
สอนเพื่อการสื่อสาร  โดยแบงเนื้อหาออกเปน 8 บท กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดจนัทบุรี  จํานวน 43 คน  ใชเวลาในการเรียนการสอน จํานวน 43 คาบ  
ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการอานของนักเรียนกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
      พาพร  พึ่งศักดิ์ (2534)  ศึกษาความเขาใจและแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ที่เรียนภาษาองักฤษโดยใชกจิกรรมภาษาจากเอกสารจริง  โดยทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนสามโกวิทยาคม  จังหวดัอางทอง  ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจ และแรงจูงใจในการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรยีนการสอนโดยใชเอกสารจริงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
     สุวรีย  ยอดฉิม (2536)  ทําการสรางและพัฒนาสื่อการสอนอานเพิ่มเติมโดยใชขอมลูทาง
ภาษาจากเอกสารจริง  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2536 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม จํานวน 38 คน  ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
การเรียนโดยใชขอมูลทางภาษาจากเอกสารจริงสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
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     พูนทรัพย  นาคนาคา (2536)  ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มทักษะการอานหนังสือพมิพ และวารสารภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ  เพื่อศกึษา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ  และความสนใจในการอานหนังสือพิมพและ
วารสาร  ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาปรญิญาตรีช้ันปที่ 1 ที่ลงทะเบียนวิชา อ.1550103  การอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายโดยทัว่ไป  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2538  สถาบัน 
ราชภัฏสวนสุนันทา  จํานวน 4 หอง มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 144 คน โดยใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และแบบวัดความสนใจในการอานที่ผูวิจยัสรางขึ้น  ผลการวิจัย
พบวา  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรยีนหลังการใชแบบฝกการอาน
ภาษาอังกฤษสงูกวากอนการอานอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวา นักเรียนมีความ
สนใจในการอานหนังสือพิมพวารสาร และเจตคตติอกิจกรรมการอานอยูในระดับสูง 
    ปณพร  สุวรรณไตรย (2539)  ไดทําการวจิัยเร่ืองการสรางแบบฝกการอานเพื่อการ 
ส่ือสารจากเอกสารจริง  สําหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร จังหวัด
มุกดาหาร  เพือ่เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาเจตคติของ 
นักเรียนที่มีตอกิจกรรม และแบบฝกการอานภาษาอังกฤษ  โดยใชนกัเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 35 คน  
ดวยการใหนักเรยีนฝกอานโดยใชแบบฝกการอานที่ผูวิจยัสรางขึ้น จํานวน 12 บท  ใชเวลาในการ
ทดลอง 24 คาบ รวม 12 สัปดาห ผลการวิจยัพบวา  ไดแบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารที่มี 
ประสิทธิภาพ 75.31/74.51  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบฝก
การอานภาษาอังกฤษสูงกวากอนการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
      พิศาล  อินทรทอง (2541)  ไดทําการวจิยัโดยการสรางบทเรียนอานเสริม จากหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปรางคกู  จังหวดัศรีสะเกษ  เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชบทเรียนอานเสริมโดยใช
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ  ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
การใชบทเรียนอานเสริมสูงกวากอนการใชบทเรียนอานเสริมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และบทเรียนอานเสริมมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑทีก่าํหนดคือ 48.64/78.73 
 
              งานวิจัยตางประเทศ 
      มิลแมน (Millman 1982) ไดนํานิตยสารมาใชในการสอนภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
ควบคูกับแบบเรียน  โดยใชเปนกิจกรรมเสริมบทเรียนครั้งละ 30 นาที  กลุมตัวอยางเปนนักศกึษา
มหาวิทยาลัยปที่ 1 ของมหาวทิยาลัยจอรเจยี  ผลการวิจัยสรุปไดวา  นกัศกึษากลุมที่ใชเอกสารจริง 
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เสริมบทเรียนมีปฏิสัมพันธในการติดตอส่ือสารมากขึ้น  จึงทําใหแนวการสอนเปลี่ยนจากการเนน
ไวยากรณเปนการใชภาษาเพือ่การสื่อสาร 
      วิกิล (Vigil 1987) ไดศึกษาเกีย่วกับการใชเอกสารจริงในการสอนภาษาสเปน  โดยใชกลุม
ตัวอยางจากนกัศึกษาที่เรียนภาษาสเปนในวิทยาลัยออสตนิคอมมิติ (Austin Comity College) ซ่ึงไมมี
ความรูเกี่ยวกบัภาษาสเปนมากอน  และกําหนดใหกลุมควบคุมไดรบการสอนโดยใชแบบเรียนภาษา
สเปนตามคูมือครู  สวนกลุมทดลองใชเอกสารจริง ไดแก  หนังสอืพิมพ บทความในนติยสาร โฆษณา 
เร่ืองสั้น และบทละคร  ผลการวิจยัพบวา คะแนนการทดสอบหลังการทดลองของทั้งสองกลุมตางกัน
อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     กอนซาเลซ (Gonzalez 1991) ไดศึกษาผลของการใชเอกสารการสอนที่เปนเอกสารจริงที่
สงผลตอทัศนคติ  แรงจูงใจ  วัฒนธรรม  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ภาษาตางประเทศ  กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนภาษาสเปน จํานวน 4 หองเรียน มี
นักเรียนจํานวน 43 คน  แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 2 หองเรียน  ทัง้สองกลุมสอน
โดยใชหนังสอืแบบเรียนภาษาสเปน  ที่มีเนื้อหาและวิธีสอนเหมือนกนัและกลุมทดลองไดรับการสอน
เสริม โดยใชเอกสารการสอนที่สรางจากเอกสารจริง  เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง  ใหนกัเรียนทําแบบวัด 
เจตคติที่สงผลตอแรงจูงใจ วฒันธรรม และภาษาตางประเทศ  จากนั้นจึงวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ผลการศึกษาพบวา  กลุมควบคุมและกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกนัอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และทั้งสองกลุมตอบสนองตอเอกสารจริงในเชิงบวก  และพอใจกับการเรียนการ
สอนโดยใชเอกสารจริง 
     ชุง (Chung 1994) ไดทําการวิจยัเกีย่วกบัลักษณะขอความของเอกสารจริงที่สงผลตอระดับ
ความเขาใจของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษที่สอง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คอื แบบทดสอบ
วัดความเขาใจ  3 ระดับ  คือ 1. Macro-level questions 2. Micro-semantic questions และ 3. 
Micro-syntactic questions  กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนนานาชาติที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
ในสถาบันภาษา รัฐเท็กซัส จํานวน 156 คน  ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจเนื้อเร่ืองของนักเรียน
แตกตางกนัตามระดับความสามารถ  และความยาวของขอความสงผลตอความเขาใจของผูเรียน  
กลาวคือ เอกสารจริงที่มีขอความยาวมีผลทําใหผูเรียนสามารถสรุป 
ใจความสําคัญ และทําคะแนนไดดกีวาเนื้อหาที่มีขอความสั้น ๆ นอกจากนั้นเนื้อหาทีม่ีขอความยาวยัง
สงผลตอความเขาใจระดับ Macro-level 
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     จากงานวิจยัทั้งในและตางประเทศดังกลาวขางตน  สามารถสรุปไดวา การนําสื่อการ
สอนจากเอกสารจริง เชน หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ บทความ นิตยสาร  และโฆษณา มาใชในการ
เรียนการสอนภาษา  ทั้งในการเรียนการสอนตามปกติและการสอนเสริม  หรือนํามาสรางเปนแบบฝก  
บทเรียน บทเรยีนเสริม และกิจกรรมประกอบบทเรียน  ลวนแตมีสวนชวยสงเสริมใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงขึน้ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศกึษาประสิทธิภาพของแบบฝกหรือสื่อการสอนมีดังนี ้
              งานวิจัยในประเทศ 
      อรพิน  เลิศสัตยาธร (2531)  ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
สําหรับเลขานุการ  โดยผูวจิยัสรางแผนการสอนสําหรับจัดกิจกรรมซึ่งประกอบดวยทักษะ 4 ทักษะ 
คือ ทักษะการจดบันทึกทางโทรศัพท  ทักษะการฟงคําสัง่และจดบนัทกึโดยสรุปทักษะการเขยีนบนัทึก
ส้ัน ๆ ทักษะการเขียนจดหมายขอรองและสอบถาม  และนําไปใชกับนกัศึกษาโปรแกรม 
เลขานุการโดยใชเวลาสอน 4 สัปดาห  ผลการวิจัยพบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการจดบันทึกทาง
โทรศัพท  ทักษะการเขยีนบนัทึกสั้น ๆ และทักษะการเขยีนจดหมายขอรองและสอบถามอยูในเกณฑดี  
สวนคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการฟงและการจัดบันทกึโดยสรุปอยูในเกณฑปานกลาง  แสดงวาแบบ
ฝกมีการเตรียมและใชอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีผ้ลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษา
พบวาสวนใหญสนับสนุนวาแบบฝกมีประสิทธิภาพ 
      ณัฎฐา  เกื้อหนุน  (2532)  ทําการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษา 
ฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยว  เร่ืองการนําเที่ยววดั  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
โรงเรียนเซนตจอหน กรุงเทพมหานคร  จํานวน  30 คน  ผลการวิจัยพบวา  ประสิทธิภาพของ 
ชุดการสอนทีส่รางขึ้นมีคา 90.05/84.16  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว  และคะแนน 
ที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีนชุดการสอนแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
      รัชนีเพ็ญ  เทพหัสดิน  ณ อยุธยา (2533)  ทําการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยวและการโรงแรม  เพื่อเปรียบเทียบความ 
สามารถในการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  กอนและหลังการใชชุดการ
สอน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนกัศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ีนสูงปที่ 1 สาขาวิชา
การทองเที่ยว  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตกรุงเทพ  ปการศึกษา 2532 จํานวน 1 หองเรียน  
ผลการวิจัยพบวาชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 96.31/82.80  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
80/80 ที่ตั้งไว  และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ นักศึกษาหลังใชชุดการสอนสูงกวากอน 
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ใชชุดการสอนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงแสดงวาชุดการสอนที่สรางขึ้นสามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    นิตยา  วังกังวาน (2537) ทําการสรางบทเรียนการอานซอมเสริมวิชาภาษาอังกฤษ  
เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กอนและ
หลังการใช บทเรียนการอานซอมเสริม กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
ที่สอบไมผานวิชาการอานภาษาอังกฤษ อ 035 ปการศึกษา 2537 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ผลการวิจยัพบวา ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนหลังการใชบทเรียนการอานซอมเสริมสูงกวากอนการใชบทเรยีนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และประสิทธิภาพของบทเรียนคือ 74.25/71.92 
     สมใจ  สืบวฒันพงษกุล (2537)  ทําการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการ
ฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการฝกทักษะการฟงโดยใชแบบฝกทักษะการฟง กลุม
ตัวอยางทีใ่ชในการวจิัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2537 จํานวน 30 
คน  โรงเรียนอูทองศึกษาลัย  อําเภออูทอง  จังหวดัสุพรรณบุรี  ผลการวจิัยพบวา ประสิทธิภาพของ
แบบฝกการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีคา 71.69/62.66  และความสามารถในการฟง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการฝกฟงโดยใชแบบฝกทกัษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูง
กวากอนการฝกทักษะการฟงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     กันตดนยั  วรจิตติพล (2542)  ทําการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและ
หลังการใชแบบฝกทักษะการเขียน และเพือ่ศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการ
เขียน  กลุมตวัอยางคือ นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2542 จํานวน 40 คน  
โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฎนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ผลการวิจัยพบวา  ประสิทธิภาพ
ของแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีคาเทากับ 84.31/83.01 ซ่ึงถือวามี
ประสิทธิภาพดีมาก  และความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนหลังจากการทําแบบฝกทักษะการเขียนสูงกวากอนการทําแบบฝกอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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             งานวิจัยตางประเทศ 
     โบแลนด (Boland 1982)  ไดทําการวจิยัเพื่อออกแบบและสรางสื่อเพื่อใชในการฝกงาน
ดานการฟง-พูดเพื่อการสื่อสาร  ซ่ึงแบงเวลาเปน 2 ชวง  ชวงแรกเปนการศึกษาทฤษฎีเพื่อสราง
เครื่องมือสําหรับฝกทักษะการฟง  ชวงหลังเปนการทดสอบเครื่องมือกับผูฟง  จากนัน้ประเมินผลและ
ปรับปรุงแกไขเครื่องมือ  ผลของการวิจัยพบวา  ควรมกีารพัฒนาทักษะการฟง-พูดทัง้ในระดับทองถ่ิน
และระดับชาต ิ เพราะการขาดการพัฒนาดานการสอนทักษะฟงจะทําใหการฟงลดระดบัความสําคัญลง 
     บราวน (Brown 1982)  ไดศึกษาเรื่องวธีิสอนและสื่อการสอนที่มีบทบาทตอพื้นฐานทาง
ธุรกิจโดยใชชุดกิจกรรมการเรียน (Learning Activity Packets)  ส่ือการสอน  (Audiovisual 
Materials) ทัศนศึกษา (Field Trips)  ประยุกตเขากับการสอนในระดบัมัธยมศึกษาเรื่องการศึกษาเพื่อ
อาชีพในวิชาธุรกิจทั่วไป  ผลการวิจยัพบวา  วิธีการสอนและเครื่องมือจะใชไมไดผลถาไมมีการ
เตรียมการในเรื่องครู  การสอน  สถานที่  และการวางแผน  และจะสามารถใชไดดีทีสุ่ดกับครูที่ดี  และ
มีการออกแบบที่ดีในโรงเรยีนมัธยมศกึษา 
     ฮิลล (Hill 1992) ไดศึกษาเปรียบเทียบเนือ้หาดานวัฒนธรรมและภาษาของนิทานที ่
ไดรับคัดเลือกจากพมา แคนาดา และโยรูบา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของ 
วัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบานของแตละประเทศ  และนํานิทานพื้นบานมาสรางและพัฒนา
ทักษะทางภาษา  ผลการวิจัยพบวา  นิทานพื้นบานมีความเหมาะสมที่จะใชเปนสื่อการสอนเสริมทักษะ
ทางภาษาและทําใหเขาใจวฒันธรรมระหวางชาติไดดียิง่ขึ้น 
      แบลนด (Bland 1997) ไดศึกษาเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการสอนสื่อ Make Your 
Fortune  โดยใชสถานการณจําลองกับการสอนแบบปกติสําหรับชั้นเรียนเศรษฐศาสตร  ระดับ
มัธยมศึกษา  ผูวิจัยแบงกลุมตวัอยางเปน 2 กลุม  คือ  กลุมทดลอง  และกลุมควบคุม โดยใหกลุม
ทดลองเรียนส่ือ Make your Fortune  ดวยสถานการณจําลอง  และกลุมควบคุมเรียนดวยวิธีปกติ  
ผลการวิจัยพบวา แมผลสัมฤทธิ์ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางอยางไมมนีัยสําคัญ แต
นักเรียนกลุมทดลองมีทัศนคติในทางบวกตอส่ือมากกวากลุมควบคุม 
      สรุปไดวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากใชแบบฝกหรือส่ือการสอนที่
สรางขึ้น  และผูเรียนยังมีทัศนคติที่ดีตอส่ือการสอน  นอกจากนีป้ระสิทธิภาพของแบบฝกหรือส่ือการ
สอนเหลานี้ สวนใหญอยูในระดับดี  อยางไรก็ตามแบบฝกเหลานี้จะใชไมไดผล  ถาครูไมวางแผน
หรือไมเตรียมการสอนใหดี  นอกจากนั้นยงัพบวา  แบบฝก บทเรียน  และบทเรียนเสริมหรือ 
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ส่ือการสอนจากเอกสารจริงที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี  ซ่ึงเอกสารจริงจากสื่อเหลานัน้
ยังสงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีและมแีรงจงูใจในการเรียนภาษาตางประเทศสูงขึ้นดวย 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจดัทําหลักสูตรตามความตองการของทองถิน่มีดังนี ้
              งานวิจัยในประเทศ 
      กรมวิชาการ (2534) ไดทําการวิจยัเร่ืองการจัดทําหลักสูตรตามความตองการของ 
ทองถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการจัดทํารายวิชาทองถ่ิน ตลอดจนศึกษา
ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข  ผลการวิจัยพบวา  ตัง้แตป 2530-2533 มีโรงเรียนที่จัดทํา
หลักสูตรทองถ่ิน จํานวน 25 โรงเรียน  หลักสูตรและรายวิชาที่จัดทํามี 53 รายวิชา  เปนวิชาอาชีพ
ทองถ่ิน สวนใหญเปนรายวิชาระดับมัธยมศกึษาตอนตน สําหรับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ระหวางหนวยศึกษานิเทศกและโรงเรียนรวม
พัฒนาการใชหลักสูตรพบวา หนวยศึกษานิเทศกรอยละ 45.45 พัฒนาหลักสูตรรวมกัน  โรงเรียนรวม
พัฒนาการใชหลักสูตรในลกัษณะตาง ๆ คือ สวนใหญรวมจัดทําในลกัษณะทําสื่อเสริม การเพิ่มเติม
รายละเอียดเนือ้หาในรายวิชาที่มีอยูแลว และจัดกจิกรรมเสริมตามลําดับ  และเมื่อพิจารณาในแตละเขต
การศึกษาพบวา  เขตการศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินรวมกบัโรงเรียน 
ตาง ๆ ภายในเขตมากที่สุดคือ เขตการศึกษา 9 เพราะมีการพัฒนาหลักสตูรในลักษณะการทํา 
ส่ือเสริมจํานวน 11 วิชา  รองลงมาคือเขตการศึกษา 7 พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเพิม่เติมรายละเอยีด
เนื้อหาในรายวิชาที่มีอยูแลว จํานวน 3 วิชา เขตการศึกษา 1, 5 และ 8 พัฒนาหลักสูตร 
ในลักษณะการเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหารายวิชาที่มีอยูแลวเขตละ 1 รายวิชา 
                  อัญชนา  ราศี (2538) ทําการศกึษาวจิัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-การพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยว  และความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนตามหลักการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอหนสัน และตาม
แบบคูมือครู  โดยนําความรูเกี่ยวกับการจัดการดานการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว ศิลปะ 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณีของอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มาสรางเนื้อหาโดยยดึ
จุดประสงคของหลักสูตร วชิาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1-2 (อ 021-022)  โดยกลุมทดลองจํานวน 35 
คน ไดรับการสอนตามหลักการสื่อสารของคีธ จอหสัน  และกลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู  
ผลการวิจัยพบวา  กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความสามารถในการฟง-พูดภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารดานการทองเที่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และพบวา 
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กลุมทดลองและกลุมควบคมุมีความสนใจในการเรยีนภาษาอังกฤษตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
                 สุดสายใจ  ชาญณรงค (2540) ทําการวิจยัเพื่อศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเปด (ทาบึงประชาสงเคราะห) สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2540 จํานวนนักเรียน 50 คน โดยสรางเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยสรางแผนการสอนที่ยดึเนื้อหา 
เกี่ยวกับทองถ่ินจังหวัดขอนแกน พบวา นกัเรียนทกุคนมคีาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบประจํา
บทเรียนผานเกณฑการประเมินที่ตั้งไวคือ รอยละ 60  ผลการประเมินความพอใจ นกัเรียนมีความ
พอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 2.88 ดานประโยชน นกัเรียนคิดวา
สามารถนําความรูที่เรียนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนัไดมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 2.58 และดาน
ความยากงาย นักเรียนเขาใจในสิ่งที่เรียน คิดเปนคาเฉลี่ย 2.54 
                 ดาว  แสงบุญ (2543) ทําการศกึษาเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของเอกสารการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยวรายวิชา GE 344 (English for Tourism 1) สําหรับ
นักศึกษาสาขาพัฒนาการทองเที่ยว ช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวดัเชียงใหม ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยว
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญญาทองถ่ิน และการทองเที่ยว พบวา กลุมตัวอยางมคีวามสามารถใน
การใชภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยวสูงขึ้นหลังการใชแบบฝก 
                มานพ  พุมจิตร (2544) ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใช
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดหนองแก  จังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 26 คน ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑที่กําหนด และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนกัเรียนหลังใชแบบฝกสูงกวา
กอนใชแบบฝก อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
                 ศิริรักษ  ทัฬหะกลุธร (2544) ทําการวิจยัเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อเสริม
ทักษะการฟงดวยตนเองเกี่ยวกับเรื่องในทองถ่ินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทอง
วิทยา จังหวัดนครปฐม จํานวน 40 คน  ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของสื่อเสริมทักษะการฟง 
ที่สรางขึ้นมีคาเทากับ 78.89/84.80  ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังใชส่ือสูง
กวากอนการใชส่ือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรยีนมีความคิดเหน็ตอส่ือที่สรางขึ้น
ในระดับสูง 
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             งานวิจัยตางประเทศ 
     มูราเดียน (Mooradian 1986 : 3238-A)  ไดทําการวจิยัเร่ืองการจัดหลักสูตรทองถ่ินในเขต
ที่ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตร  โดยมีจุดประสงคของการวิจัยเพื่อคดัเลือกบุคคลในการจัด
หลักสูตรทองถ่ิน และหาทรพัยากรเพื่อเปนพื้นฐานในการจัดหลักสูตรทองถ่ินที่ดี  โดยการใช
แบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณคณะครูผูสอนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  บุคคลใน
หนวยงานทีเ่กีย่วของกับการจัดการศึกษา  ผูบริหาร โรงเรียน และผูปกครองนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 
ในการดําเนินงานเกีย่วกับหลักสูตรนั้น ตองมีการดําเนนิงานรวมกับบุคคลทุกฝายดังกลาว  โดยจัด
หลักสูตรใหครอบคลุมทั้งระดับประถมศกึษาและระดับมัธยมศึกษา สวนทรัพยากรที่นํามาพิจารณาใน
การจัดหลักสตูรนั้นไดจากองคการจัดการศึกษาในทองถ่ิน  โครงการจัดการศึกษาครอบครัว และสิง่ที่
ทองถ่ินใหความสนใจ 
    ซักเฮาล และ ฮุซเซ็น (Zughoul and Hussein 1986) ไดทําการวิจยัเร่ืองภาษาอังกฤษ
สําหรับการศึกษาระดับสูงในแถบอาหรับ กรณีศึกษาวิเคราะหความตองการของมหาวทิยาลัย 
ยามอค (English for Higher Education in the Arab World : A Case Study of Need Analysis at 
Yarmouk University) ผูวิจัยไดทําการศึกษาเพื่อถามความตองการในการเรียนภาษาองักฤษที่
มหาวิทยาลัยยามอคในจอรแดน  โดยใชแบบสอบถาม 2 ชุด ชุดที่ 1 ถามนักศึกษา ชุดที่ 2 ถามความ
คิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยถึงความสามารถในการเรียนรูภาษาของนักศึกษาและความตองการใน
การใชภาษา  ผลการวิจัยพบวา มีการใชภาษาอังกฤษอยางกวางขวางในการจัดการศกึษา  ทั้งนักศกึษา
และอาจารยมคีวามเหน็สอดคลองกันวาทกัษะฟงมีความสําคัญและมีแนวโนมวาจะขยายกวางออกไป  
สําหรับเนื้อหาในการสอนจะเนนทางดานภาษาเพื่อจดุประสงคเฉพาะมากที่สุด 
      มอรทัส (Mortois 1988) ทํากรณีศกึษาเกี่ยวกับความตองการทางการศึกษาเฉพาะของผู
อพยพชาวกัมพูชาในอเมริกา เพื่อศึกษาความตองการทางการศึกษาของผูเรียนที่มีความชํานาญหรือ
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษจํากดั  กลุมตัวอยางเปนนักศกึษาชาวกัมพูชาอพยพที่สมัครเขา
ศึกษาที่วิทยาลยัลองบีช ซิตี้ (Long Beach City College : LBCC) เพื่อนําผลการศึกษามาใชเปน
พื้นฐานในการจดัการเรียนการสอนในคณะตาง ๆ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาทุกคณะตองอาศัย
ผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาเปนพิเศษแกผูที่มคีวามสามารถทางภาษาจํากดั   
ดังนั้นคณะตาง ๆ จึงควรปรับการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน และพบวาความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของผูเรียนมีผลตอการแสดงออกทางภาษาในชั้นเรียน นอกจากนี้ผูเรียนยงัขาด
ความสามารถและขาดความพรอมที่จะศึกษาตอทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
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      โล (Lo 1989) ศึกษาความตองการทักษะเพื่อการสื่อสารทักษะตาง ๆ ที่สถาน
ประกอบการในรูปของบริษัทตองการใชในการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันโพลี
เทคนิค 
งีแอนน (Ngee Ann Polytechnic)  ประเทศสิงคโปร  โดยใชแบบสอบถาม เพื่อกําหนดทกัษะทาง
ภาษาเพื่อการสื่อสารที่พนักงานตองการในการเรียนการสอน และเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับความสําคัญของภาษาอังกฤษในสถานการณการทํางาน และชวยบุคลากรดานการวางแผน
หลักสูตรและผูสรางเอกสารการสอนกําหนดขอบเขตของภาระงานในการเรียนรู กลุมตัวอยางเปน
บริษัท 797 บริษัท  ภาครฐัและเอกชน  ผลการวิจยัพบวา ภาครัฐบาลมีความตองการทกัษะการเขียน
รายงานและทกัษะการอานเพื่อทําความเขาใจคูมือและคาํสั่งปฏิบัติงานมากที่สุด  ภาคเอกชน ตองการ
ทักษะอานมากที่สุด  สวนสถานประกอบการขนาดเล็ก ตองการทักษะเพื่อการ 
ส่ือสารทุกทักษะ 
     ไมเคิล (Michael 1995) ทําการวิเคราะหความตองการในการเรียนการสอนทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  และภาษาอังกฤษดานวิชาการ สําหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สังกัด
สถาบันเทคโนโลยีมารา (MARA Institute of Technology) ในมาเลเซยี  ผลการศึกษาพบวา  ทักษะ
การฟงเปนทักษะที่นกัศึกษาตองการมากทีสุ่ด  แตนักศกึษาเห็นวาสถาบันเทคโนโลยมีาราขาดการดาน
ทักษะการฟงและทักษะการจดบันทึกขณะฟงบรรยายในชั้นเรียน  นอกจากนี้ ยังวิเคราะหเกี่ยวกับ
กระบวนการฟง  และเสนอโครงสรางแบบฝกหัดการสอนทักษะการฟงในรูปของทักษะสัมพนัธดวย 
       จากผลงานวิจยัทั้งในและตางประเทศดังกลาว จะเหน็ไดวาวงการศึกษาในประเทศตาง ๆ 
รวมทั้งประเทศไทย ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสาํรวจความตองการในการเรียนและการใช
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ครู และสถานประกอบการ เพื่อนําขอมูลมาใชในการสรางเนือ้หาหนังสือ
หรือส่ือการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ สวนในประเทศไทย มีการจดัทํารายวิชา 
ตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน เชน วิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย แตยังไมมีการจดัทํา
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษตามความตองการของทองถ่ิน  จากงานวิจยัในประเทศพบวา แบบฝก 
เอกสารการสอน หรือส่ือการสอนที่ครูหรือนักวิชาการสรางขึ้นมีประสิทธิภาพดี และชวยทําให
นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสูงขึ้นดวย 
 
  
   
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
     การวิจยัเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง 
เกี่ยวกับทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนพิบูลวทิยาลัย  จังหวดัลพบุรี”  
เปนการวจิัยเชงิทดลอง (Pre-experimental Design) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกทักษะเสริมทักษะอานภาษาองักฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน  เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น  และศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะอาน  โดยมีวิธีดําเนนิการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
        ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
หลัก 16 (อ 0112)  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  อําเภอเมือง  จังหวดั
ลพบุรี จํานวน  26 หอง  โดยจัดแบบคละ 24 หอง 7 แผนการเรียน ไดแก พาณิชยกรรม 1 หอง  
อุตสาหกรรม 1 หอง  ไทย-สังคม 4 หอง  อังกฤษ-ฝร่ังเศส 1 หอง  อังกฤษ-ไทย-สังคม 3 หอง  
อังกฤษ-คณิต 3 หอง  วิทย-คณิต 11 หอง และจัดกลุมเกงแผนวิทย-คณิต  2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 
1,060 คน 
       กลุมตัวอยาง  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 16  
(อ 0112) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
โดยการสุมหองเรียนมา 1 หอง โดยวิธีการสุมอยางงายจากหองเรียนที่จดัแบบคละไดกลุมตัวอยาง
แผนการเรียนวิทย-คณิต จํานวน  45 คน   
 
ตัวแปรที่ศึกษา  

      1. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  กอนและ
หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานที่ผูวจิัยสรางขึ้น 
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                  2. ความคิดเห็นของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะอานที ่
ผูวิจัยสรางขึ้น 
ตัวแปรที่ศึกษา  

     1. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  กอนและ
หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
                  2. ความคิดเห็นของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะอานที ่
ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

     1. แบบฝกเสริมทักษะอานโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 พรอมคูมือครู  จํานวน 10 บท (ดูภาคผนวก ง และ จ) 

     2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ  เพื่อใชวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอาน  
(ดูภาคผนวก ช) 
      3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรยีนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษ
โดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน (ดูภาคผนวก ซ) 
 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

      ผูวิจัยไดดาํเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี ้
     การสรางและพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง 

เก่ียวกับทองถิ่น 
       1. ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2539  

หนังสือเรียน ตํารา และเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนอาน 
        2. ศึกษาขั้นตอนในการวางแผนการออกแบบในการสอนของ ซีลสและกลาสโกว 
(Seels and Glasgow 1990 : 50)  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการวางแผนสรางแบบฝกเสริม 
ทักษะอาน 

       3. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 017 – อ 0112) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ดังตอไปนี ้
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1) เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตอง
ตามหลักภาษา และเหมาะสมกับวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษเปน
ภาษาแม 

2) เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารดวยการฟง พูด อาน และเขยีนไดอยาง                             
ถูกตอง  ชัดเจน และเหมาะสมกับระดับทีเ่รียน 

3) เพื่อใหมีความรูความเขาใจวฒันธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ สามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อใหเขาใจวฒันธรรมอันหลากหลาย และสามารถถายทอด 

     วัฒนธรรมไทยไปสูสังคมที่ใชภาษาอังกฤษ 
4) เพื่อใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เพือ่การศึกษาตอและ 
     การประกอบอาชีพ 

5) เพื่อพัฒนาเจตคติ เห็นประโยชน และคุณคาของภาษาอังกฤษ มีนิสัยใฝหา
ความรูโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ 

      4. ศึกษาจดุประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 017 – อ 0112) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ของกลุมโรงเรียนมัธยมศกึษา 
จังหวดัลพบุรีเฉพาะจุดประสงคที่เปนทักษะอานในรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 16 (อ 0112) ดังนี ้

1) อานหนังสือประกอบ เร่ืองสั้น แลวตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ 
ส่ิงที่อานได     

2) อานขอความ แลวตอบคําถาม ตีความและสรุป พรอมทั้งแสดงความคิดเห็นได 
3) อานโฆษณา ส่ิงพิมพ แผนพบั แผนภูมิ การพยากรณอากาศ แลวตอบคาํถามได 
4) อานบทรอยกรอง คําประพันธประเภทตาง ๆ แลวตอบคําถามและแสดงความ 
      คิดเห็นเกีย่วกับสิ่งที่อานได 

      5. วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูเฉพาะทักษะอานในขอ 4 และเนือ้หาตาง ๆ จาก
เอกสารจริง  ไดขอบขายจุดประสงคการเรียนรูทักษะอานในรายวิชาภาษาอังกฤษหลกั 16  
(อ 0112)  ที่จะนํามาสรางแบบฝก จํานวน 6 จุดประสงค ไดแก 
                 1)  อานเรื่องสั้นแลวตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นได 

      2)  อานตาํนานหรือประวัติศาสตร แลวบอกใจความสําคัญและรายละเอียดได 
      3)  อานหนังสือแนะนําการทองเที่ยว แลวตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นได 
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                 4)  อานขอความแลวตอบคําถาม ตีความและสรุปใจความสําคัญได 
                 5)  อานโฆษณา ส่ิงพิมพ แผนพับ แลวตอบคําถามและสรุปใจความสําคญัได 

          6)  อานโคลงหรือคําประพันธประเภทตาง ๆ แลวตอบคําถาม และแสดงความ 
                 คิดเห็นได 
      6. วิเคราะหภาระงานตามแนวการสอนอานเพื่อการสื่อสาร และศึกษาขอเสนอแนะ

สําหรับการจัดกิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสารของ เดวีส และคณะ (Davies et al. 1990 : 101) 
และขอเสนอแนะของสุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535) เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบฝกการ
อาน ซ่ึงลักษณะภาระงานหรอืกิจกรรมมีลักษณะเปนแบบเติมคํา พูดตอบคําถามสั้น ๆ ตอบคําถาม
แบบถูก-ผิด  เติมแผนภูมใิหสมบูรณ เรียงลําดับเหตุการณ จับคู เขียนขอความสั้น ๆ หรือสรุป เติม
ขอความลงในแผนผัง เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง 

      7. คัดเลือกเนื้อหาทีเ่ปนเอกสารจริงที่ตีพิมพในประเทศไทย ไดแก วารสาร นติยสาร  
ส่ิงตีพิมพ แผนพับ เอกสารแนะนําการทองเที่ยว หนังสอืนวนยิาย สารคดี ซ่ึงเปนขอมูลทองถ่ินใน
เขตภาคกลาง ที่มีความยากงายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอดคลองกับจุดประสงครายวิชา
ภาษาอังกฤษหลัก 16 (อ 0112)  โดยที่ผูวิจยัจะไมปรับหรือดัดแปลงขอความในเอกสาร 

      8.นําเนื้อหาเอกสารจริงที่คัดเลือกในขอ 7 และจุดประสงคการเรียนรูในขอ 5 มา
กําหนดโครงสรางของแบบฝกเสริมทักษะอานจํานวน 10 บท และสรางแบบสอบถาม (ดูภาค 
ผนวก ก)  เพื่อใหผูเชี่ยวชาญซึ่งประกอบดวยอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายและผูเชีย่วชาญในการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหากับระดบัความสามารถของผูเรียน  และคํานงึถึงโอกาสที่ผูเรียนจะไดนําไปใช
ในชีวิตจริง แลวนําขอมูลมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IC) (สุโขทัยธรรมาธิราช 2535 : 456) 
(ดูภาคผนวก ข) โดยคัดเลือกเนื้อหาที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.50  ซ่ึงจาก
แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ เนือ้หาแตละบทมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1 

      9. นําเนื้อหาที่ไดในขอ 8 จํานวน 10 บท ซ่ึงแตละบทมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 
1 มาสรางแบบฝกเสริมทักษะอานตามตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะอาน  (ดู
ภาคผนวก ค)  โดยกิจกรรมในแบบฝกมีลักษณะเปนแบบเติมคํา พูดตอบคําถามสั้น ๆ  ตอบคําถาม
แบบถูก-ผิด  เติมแผนภูมใิหสมบูรณ เรียงลําดับเหตุการณ จับคู เขียนหรือสรุปขอความสั้น ๆ   
เติมขอความลงในแผนผัง เขยีนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง และถายโอนขอมูล  ซ่ึง
ประกอบดวยหัวขอ (Topic) ดังตอไปนี ้
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                     1) Tourist Attractions 
          2) Local Ancient Places 
          3) Folktales 
          4) Legend & Histories 
          5) Important Persons 
          6) Customs and Traditions 
          7) Thai Cooking Poems/Thai Lullabies 
          8) Location 
          9) Local Products 
         10) Major Festivals and Events 

        ในแตละแบบฝกประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ (ดูภาคผนวก ง) 
        1) ขั้นกอนการอาน(Pre-reading)เปนการนําทางนักเรียนและกระตุนความรูเดิม 

(Background Knowledge)  เพื่อใหนักเรยีนไดฝกทักษะตามจุดประสงค 
        2) ขั้นการอาน (Reading)  เปนการใหตัวอยาง แนะแนวทางการอานวามวีิธีการอาน 

อยางไร หรือมขีอสังเกตอยางไรเพื่อใหนักเรียนสามารถอานแลวฝกทําภาระงาน หรือกจิกรรม 
ตามที่จุดประสงคกําหนด 

        3) ขั้นฝก (Practice)  นักเรียนฝกทํางานเดี่ยว เปนคู หรือกลุมเล็กเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจในการอาน  หรือถายโอนขอมูลจากเนื้อหาที่อาน 

        4) ขั้นทบทวน (Review)  เปนการทบทวนเนื้อหาหรือทักษะที่ไดเรียนไปแลว 
        5) ขั้นทดสอบรายจุดประสงค (Immediate Tests) ของแตละบท  ซ่ึงมีทั้งแบบเติมคํา  

แบบตัวเลือก ตอบถูกผิด ถายโอนขอมูล เติมแผนภูมิ เขยีนตอบ เรียงลําดับเหตกุารณ  โดยกําหนด
คะแนนบทละ 10 คะแนน  เกณฑการใหคะแนน เทากับ 1-0 ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 
คะแนน 
     10. นําแบบฝกเสริมทักษะอานที่สรางขึ้นในขอ 9 ไปใหอาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธ 
อาจารยผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ  อาจารยผูมปีระสบการณทางการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับมัธยมศกึษา และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศรวม 6 ทาน  ตรวจแกไขความถูกตองและ
ปรับปรุงความเหมาะสมของระดับความยากงายของกจิกรรม  
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     11. นําแบบฝกเสริมทักษะอานที่ผานการทดลองรายบุคคล และการทดลองกลุมเล็กไป
ใชกับกลุมตวัอยาง 45 คน  ในการทดลองภาคสนามซึ่งเปนการวจิัยเชงิทดลอง แบบ One-group 
Pretest Posttest Design (บํารุง  โตรัตน 2534 : 29-31) ซ่ึงมีรูปแบบดังนี ้
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

  
T1 แทน  การสอบกอนการใชแบบฝกเสริมทักษะอาน 

 X แทน  การใชแบบฝกเสริมทักษะอาน 
  T2 แทน  การสอบหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะอาน 

        ขั้นตอนการทดลองภาคสนาม มีดังนี ้
         11.1  ขั้นทดสอบกอนทําแบบฝก (Pretest) ใหนกัเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 45 คน 
ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน  กอนทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะอาน 
         11.2  ขั้นการใชแบบฝกเสริมทักษะอาน  ใหนักเรยีนกลุมตวัอยางทําแบบฝกการอาน 
จํานวน 10 บท  และทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มตีอแบบฝกเสริมทักษะอานหลงัทําแบบฝกแต
ละบท  รวม 10 คร้ัง 

        11.3  ขั้นทดสอบหลังทําแบบฝก (Posttest)  เมื่อทําแบบฝกเสริมทักษะอานครบ 10 
บทแลว  ใหนกัเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานหลังเรียน  
 

   การสรางคูมือครูประกอบการใชแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสาร
เก่ียวกับทองถิ่น 
     ผูวิจัยสรางคูมือครูประกอบการใชแบบฝกเสริมทักษะอาน ตามขัน้ตอนดังนี ้
     1. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 16 (อ 0112) ของกลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษา จงัหวัดลพบุรี  ตามหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ตลอดจนหนังสือเรียน 
คูมือครู ตํารา และเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนอาน 
     2. สรางคูมือครู ประกอบการใชแบบฝกเสริมทักษะอานทั้ง 10 บท  โดยศึกษาการเขียน
คูมือครูของ เคสและมิลน (Case and Milne 1982) คารเตอรและลอง (Carter and Long 1991) 
และโจนส (Jones 1991)  ซ่ึงภายในคูมือครูประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู คําอธิบายในการ
ใชแบบฝกแตละบท เฉลยแบบฝกหัด   
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      3. นําคูมือครูที่สรางขึ้นไปใหอาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธ อาจารยผูเชี่ยวชาญในการ
สอนภาษาอังกฤษ และอาจารยผูมีประสบการณทางการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตรวจสอบความเหมาะสมในการใชภาษา และนําขอเสนอแนะทีไ่ดมาปรับปรุงแกไขคูมือครู 

 
    การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

       แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลงัเรียน เปน
แบบทดสอบชุดเดียวกนั จํานวน 1 ฉบับ มี 40 ขอ 40 คะแนน ใชเวลาทดสอบ 60 นาที โดยผูวิจยั 
ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังตอไปนี ้  
        1. ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบ จากหนังสือเทคนิคการสรางขอสอบ
ภาษาอังกฤษ ของ ดร.อัจฉรา  วงศโสธร  (2529)  และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
       2. ศึกษาจดุประสงครายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 16 (อ 0112) ของกลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษา จงัหวัดลพบุรี   
       3. สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (ภาคผนวก ฉ) ใหครอบคลุมตามจุดประสงคที่
กําหนดไว 
        4. คัดเลือกเนื้อหาจากเอกสารจริง และเอกสารตาง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถ่ิน 
ในเขตภาคกลาง มาสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน  เปนแบบปรนยั 4 ตัวเลือก  ตอบ
ถูกได 1 คะแนน  ตอบผิดได 0 คะแนน จาํนวน 60 ขอ   

      5. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 1 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองของภาษา แลวใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการสอน
ภาษาอังกฤษ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

      6. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6   
ที่โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี จํานวน 110 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

      7. นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน  เพื่อหาคาอาํนาจจําแนกตัง้แต  0.20 ขึ้นไป 
คาความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80  (อัจฉรา  วงศโสธร 2529 : 312)  และหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชสูตร KR-20  ของคูเดอร  ริชารดสัน (Kuder Richardson)     ผลปรากฏ
ดังนี ้          

            7.1  คาอํานาจจําแนก 
                   คาอํานาจจําแนกติดลบ          จํานวน     6  ขอ 
   คาอํานาจจําแนก 0- 0.19        จํานวน   14  ขอ 
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  คาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป        จํานวน   40  ขอ 
          7.2  คาความยากงาย 

       คาความยากงายต่ํากวา  0.2        จํานวน     4  ขอ 
   คาความยากงาย 0.20 – 0.80         จํานวน    52 ขอ 
   คาความยากงาย มากกวา 0.80 ขึ้นไป จํานวน      4 ขอ 

         7.3  คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  เทากับ   0.87 (ตัดขอที่ไมอยูในเกณฑออก) 
     8. นําขอสอบที่วิเคราะหแลวในขอ 7 มาพิจารณาและคัดเลือกเฉพาะขอสอบที่มีคา

ความยากงายระหวาง 0.20-0.80  คาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป  จากนัน้ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาตามตารางวิเคราะหเนื้อหาขอสอบ ไดขอสอบจํานวน 40 ขอ แลวนําไปใชกับกลุม 
ตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม 
 

    การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะอาน
ภาษาองักฤษโดยใชเอกสารจริงเก่ียวกับทองถิ่น 
      แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะอาน มีลักษณะเปนมา
ตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ตามแนวคดิของ ลิเคอรท (Likert, quoted in Best  
1986 : 182)  โดยมีขั้นตอนดังนี ้
     1. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของ ลิเคอรท โดยอาศัยแนวคดิของ   
ทวีป  ศิริรัศมี  (2534 : 65-68) 
     2. สรางขอความที่แสดงความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะอานดานเนื้อหา ในเรือ่งของ
ความเหมาะสมของระดับความยากงาย  และความนาสนใจของเนื้อเร่ือง  ดานกิจกรรมการอานแต
ละขั้นตอน และดานคณุประโยชนตอผูเรียน  โดยใหเลือก 5 ระดับ คือ  

เห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคาระดับเทากับ  5 
เห็นดวย   ใหคาระดับเทากับ  4 
ไมแนใจ   ใหคาระดับเทากับ  3 
ไมเห็นดวย   ใหคาระดับเทากับ  2 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   ใหคาระดับเทากับ  1 

     3. นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคณุวุฒดิานการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
ตรวจความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบของภาษา 
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     4. นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใชกับนกัเรียนที่ทดลองใชแบบฝกเสริม
ทักษะอานในขั้นการทดลองกลุมเล็ก  โดยใหนกัเรียนทําแบบสอบถามหลังการทําแบบฝกแตละบท  
แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แบบแอลฟา 
( ∝  - Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach)  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9184 
     5. นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีไ่ดหาคาความเชือ่มั่นและปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับ
กลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม  โดยใหกลุมตวัอยางทําแบบสอบถามหลังการทําแบบฝก 
แตละบท รวม 10 คร้ัง 
 
การทดลองใชแบบฝก 
      ผูวิจยัไดทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะอานทั้ง 10 บท เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดคือ 75/75 โดยดําเนนิการหาประสทิธิภาพของแบบฝกตามขั้นตอนดังนี ้
      1 . ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one Testing) ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จํานวน 1 คน ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลกั 16 (อ 0112)  ภาคเรียนที่ 
2   ปการศึกษา 2545  และไมใชกลุมตัวอยาง  โดยใหทําแบบทดสอบวดัความสามารถในการอาน
กอนเรียน (Pretest) จากนัน้ทําแบบฝกเสริมทักษะอานทัง้ 10 บท แลวทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานหลังเรียน (Posttest) แลวจึงนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบราย
บทในทุกแบบฝก และจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน  มาคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝก
การอานตามเกณฑ 75/75 เพื่อแกไขปรับปรุงและนําไปใชในการทดลองขั้นตอไป  ซ่ึงผลปรากฏวา
ไดประสิทธิภาพของแบบฝกในขั้นทดลองรายบุคคล ดังตารางที่  1 
 
ตารางที่ 1  ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท จํานวน 10 บท  และแบบทดสอบหลังเรียน   
                 ในขั้นทดลองรายบุคคล 
 
 
   
 
 
 

  คะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท รวม รอยละ คะแนนสอบ รอยละ 
นักเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     หลังเรียน   

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 40 100 
1 10 9 9 8 8 8 10 10 10 7 89 89 34 85 
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               จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา  ในขั้นทดลองรายบุคคลซึ่งทดลองกับนักเรยีนจํานวน    1 
คน นักเรยีนทาํคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได  89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน   
คิดเปนรอยละ 89.00  และทาํคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได 34 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 40 
คะแนน  คิดเปนรอยละ 85.00  สรุปผลของประสิทธิภาพแบบฝกเสรมิทักษะอานในขั้นทดลอง 
รายบุคคล E1/E2 = 89.00/85.00 
     2. ขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small Group Testing)  ทดลองกับนักเรยีนจํานวน 10 คนที่
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลกั 16 (อ 0112)  ในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2545  โรงเรียนพิบูล
วิทยาลัย จังหวดัลพบุรี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  ใหทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานกอน
เรียน (Pretest) จากนัน้ทําแบบฝกเสริมทักษะอานพรอมกันจนครบ 10 บท   แลวใหนักเรยีนทํา
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานหลังเรียน (Posttest)  แลวนําคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบรายบทในทกุแบบฝก และจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานหลัง
เรียน มาคํานวณหาประสิทธภิาพของแบบฝกตามเกณฑ 75/75 และปรับปรุงแกไขแบบฝกให
เหมาะสมซึ่งผลปรากฏวาไดคาประสิทธิภาพของแบบฝกในขั้นทดลองกลุมเล็ก  ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท  จํานวน 10 บท และแบบทดสอบหลังเรียน  
                ในขั้นทดลองกลุมเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
  คะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท รวม รอยละ คะแนน

สอบ 
รอยละ 

นักเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     หลังเรียน   
 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 40 100 
1 9 8 9 7 8 9 9 9 10 9 87 87 36 90 
2 10 8 9 8 8 9 9 9 9 8 87 87 32 80 
3 10 9 10 9 8 9 9 10 9 9.5 92.5 92.5 36 90 
4 10 10 9 9 8 9 10 10 10 8 93 93 35 87.5 
5 10 10 9 8 8 8 10 10 10 9 92 92 35 87.5 
6 10 8.5 8 9 8 9 9 10 9 7 87.5 87.5 30 75 
7 10 8 8 7 8 9 10 10 10 9 89 89 32 80 
8 10 7 9 7 8 9 10 10 9 9 88 88 32 80 
9 10 9 10 9 9 9 10 10 10 8 94 94 36 90 
10 10 9 9 9 8 10 9 10 8 10 92 92 23 57.5 

 
 

         รวม 902 
(1000) 

90.2 327 
(400) 

81.75 
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    จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ในขั้นทดลองกลุมเล็ก ซ่ึงทดลองกับนักเรียนจํานวน 10 
คน นักเรยีนทาํคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนนรวม 902 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 
คะแนน  คิดเปนรอยละ 90.20  และทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม 327 คะแนน  
จากคะแนนเตม็ 400 คะแนน  คิดเปนรอยละ 81.75  สรุปผลของประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการ
อานในขั้นทดลองกลุมเล็ก  E1/E2 = 90.20/81.75 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

     ผูวิจยัดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้  
    1. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานกอนเรียน (Pretest) ไปทดสอบกบั 

นักเรียนกลุมตวัอยาง ทีก่ําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2545  
จํานวน 1 หองเรียน รวม 45 คน จากนัน้ตรวจใหคะแนน แลวบันทกึคะแนนของนกัเรยีนแตละคน
ไว 

    2. ใหนักเรยีนกลุมตวัอยางทําแบบฝกเสริมทักษะการอานทั้ง 10 บท บทละ 2 คาบ ใช
เวลา 10 สัปดาห  รวม 20 คาบ  โดยดําเนนิการใชแบบฝกตามคําแนะนําในคูมือครูประกอบการใช
แบบฝก ซ่ึงใหนักเรียนทํากิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ ในแบบฝก ดังนี ้

         2.1 ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) เปนการนําทางนักเรียนและกระตุนความรูเดิม  
(Background Knowledge)  เพื่อใหนักเรยีนไดฝกทกัษะตามจุดประสงคของแบบฝกแตละบท 

   2.2 ขั้นการอาน (Reading)  เปนการใหตัวอยาง แนะแนวทางการอานวามวีิธีการ 
อานอยางไร หรือมีขอสังเกตอยางไรเพื่อใหนักเรียนสามารถอานแลวฝกทําภาระงานหรือกิจกรรม
ตามที่จุดประสงคกําหนด 

   2.3 ขั้นฝก (Practice)  นกัเรียนฝกทํางานเดี่ยว เปนคู หรือกลุมเล็กเพื่อตรวจสอบ 
ความเขาใจในการอาน  หรือถายโอนขอมูลจากเนื้อหาที่อาน 

   2.4 ขั้นทบทวน (Review)  เปนการทบทวนเนื้อหาหรือทักษะที่ไดเรียนไปแลว 
   2.5 ขั้นทดสอบรายจุดประสงค (Immediate Tests) ของแตละบท  ซ่ึงมีทั้งแบบเติม 

คํา แบบตัวเลือก ตอบถูกผิด เติมแผนภูมใิหสมบูรณ เรียงลําดับเหตุการณ จับคู เขียนขอความสั้น ๆ 
หรือสรุปถายโอนขอมูล  โดยกําหนดคะแนนบทละ 10 คะแนน  เกณฑการใหคะแนน เทากับ 1-0 
ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน  ใชเวลาในการทําแบบทดสอบบทละ 15 นาที จากนั้น
ตรวจใหคะแนน และบันทกึคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบรายบทของนักเรียนแตละคน      
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                 3. ใหนกัเรียนทําแบบสอบถามความคิดเหน็ทีม่ีตอแบบฝกเสริมทักษะอาน หลังการทํา
แบบฝกแตละบท รวม 10 คร้ัง  โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามหลังจากทําแบบทดสอบรายบท  
ใชเวลา 5 นาที 

     4. ใหนกัเรยีนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานหลังการใชแบบฝกเสรมิ
ทักษะการอาน (Posttest) ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการอานกอนเรียน (Pretest) จากนัน้ตรวจใหคะแนน  ใชเกณฑการประเมินตามทีก่ําหนดไว  
เพื่อนําคะแนนไปคํานวณหาประสิทธภิาพของแบบฝก  และเปรียบเทยีบความสามารถในการอาน
ของนักเรียนกอนและหลังการทําแบบฝก 
 
การวิเคราะหขอมูล 
     1. คํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย และคารอยละนํามาหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกเสริมทักษะการอานแตละบท จากสูตร E1/E2 (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 
136-137)      
 
 สูตรที่ 1    E1    = 

   
เมื่อ E1  คือ ประสิทธิภาพของแบบฝก 

   Xi คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบรายบททุกบทของผูเรียน คนที่ i 
   A  คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบรายบททุกบทรวมกนั 
   N คือ จํานวนผูเรียน 
                                                   

 สูตรที่ 2             E2  =           

                                                   
  เมื่อ E2  คือ ประสิทธิภาพของผลสอบวัดความสามารถทางการอาน 

ของผูเรียน  
              Fi คือ คะแนนรวมของผลสอบหลังเรียนของผูเรียน คนที่ i 
   B คือ คะแนนเตม็ของการสอบหลังเรียน 
   N  คือ จํานวนผูเรียน 
 

100X
A
N
X i∑

 

100X
B
N
F i∑
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        เกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง
เกี่ยวกับทองถ่ินในการวิจยัคร้ังนี้ กําหนดไว 75/75  (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 134-
138)  ซ่ึงถือใหคาความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝกไว 
รอยละ 2.5-5 กลาวคือ 
         1.1 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑที่ตัง้ไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวา 
แบบฝกมีประสิทธิภาพดีมาก 
         1.2 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาหรือเทากับเกณฑที่ตั้งไว  แตไมเกนิรอยละ 
2.5 ถือวาแบบฝกมีประสิทธิภาพด ี
         1.3 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกต่าํกวาเกณฑที่ตัง้ไว  แตไมต่ํากวารอยละ 2.5  
ถือวาแบบฝกมีประสิทธิภาพพอใช 
         1.4 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกต่าํกวาเกณฑที่ตัง้ไวมากกวารอยละ 2.5 ถือวาแบบ
ฝกมีประสิทธิภาพต่ํา  

     2. เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลัง
การใชแบบฝกเสริมทกัษะอานคํานวณคาสถิติที (t-test) โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows 
       3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา  โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใชโปรแกรม 
SPSS for Windows  แลวนําไปแปลความหมายคาระดับซึ่งปรับปรุงจากเกณฑของ เบสท (Best : 
1986) ดังนี ้
  1.00  ≤        < 1.50   หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกโดยเฉลีย่ 
อยูในระดับต่ําสุด 
  1.50 ≤         < 2.50    หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกโดยเฉลีย่ 
อยูในระดับต่ํา 
  2.50 ≤         < 3.50    หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกโดยเฉลีย่ 
อยูในระดับปานกลาง 
  3.50 ≤         < 4.50    หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกโดยเฉลีย่ 
อยูในระดับสูง (ดี) 
  4.50 ≤         < 5.00    หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกโดยเฉลีย่ 
อยูในระดับสูงที่สุด (ดีมาก) 

X

X

X

X

X
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

     การวิจยัเร่ือง  การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง 
เกี่ยวกับทองถ่ินในรายวิชา อ 0112 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
จังหวดัลพบุรี  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยเปน 3 ตอนดังตอไปนี ้
     ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะอาน 
ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 134-138)  จากการทดลองกับกลุม 
ตัวอยาง จํานวน 45 คน 
     ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชแบบฝกเสรมิทักษะอาน 
     ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเหน็จากแบบสอบถามความคิดเหน็ของ
นักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะอาน  
 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดย
ใชเอกสารจริงเก่ียวกับทองถิ่น 

     เพื่อตอบจดุประสงคการวิจัยขอที่ 1 คือ สรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริม
ทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ประกอบรายวชิาภาษาอังกฤษหลัก 16 (อ 0112) ผูวิจัยดาํเนินการดังนี ้

     1. ใหกลุมตัวอยางทั้ง 45 คน ทําแบบทดสอบรายบทในแบบฝกเสริมทักษะอานทัง้ 10 
บท ซ่ึงมีคะแนนเต็มบทละ 10 คะแนน  หลังทําแบบฝกเสริมทักษะอานแตละบท  จากนั้นจึง
วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย (   ) สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน  (S.D.)  คารอยละ (%) และจัดลําดับคะแนน
เฉลี่ยของแบบฝกแตละบท  ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่  3 
 
 
 
 
 

X

75 
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ตารางที่ 3  คะแนนเฉลี่ย (   )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  คารอยละ (%)  และลําดับของ 
    คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบรายบทในแบบฝกแตละบท 

 
บทที่ หัวขอ คะแนนเต็ม  (S.D.) 100 ลําดับที่ 

1 Tourist Attractions 10 9.44 0.62 94.40 4 
2 Local Ancient Places 10 7.36 0.98 73.60 9 
3 Folktales 10 9.69 0.82 96.90 2 
4 Legends & Histories 10 8.58 0.83 85.80 7 
5 Important Persons 10 8.80 1.16 88.00 6 
6 Customs and Traditions 10 9.13 0.73 91.30 5 
7 Thai Cooking Poems/  

Thai Lullabies 
10 9.62 0.93 96.20 3 

8 Location 10 9.69 0.55 96.90 1 
9 Local Products 10 7.71 1.01 77.10 10 
10 Major Festivals and Events 10 7.78 0.85 77.80 8 

 
     จากตารางที่ 3  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสามารถทําคะแนนแบบทดสอบรายบทใน
แบบฝกทั้ง 10 บท โดยภาพรวมสูงกวารอยละ 80  ยกเวนบทที่ 2 บทที่ 9 และบทที่ 10 
     2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะอาน โดยการหาคารอยละของ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทในแบบฝกทั้ง 10 บท และคารอยละของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางทัง้ 45 คน  ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  คารอยละของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบรายบท จํานวน 10 บท และคารอยละ 
                 ของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง จํานวน 45 คน 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4  (ตอ)   

X

X

  คะแนนแบบทดสอบรายบท รวม รอยละ คะแนนสอบ รอยละ 

นักเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     หลังเรียน   
 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 40 100 

1 10 7 10 8 10 9 10 10 9 7 90 90 32 80 

2 10 7 10 7 10 9 10 9 6 9 87 87 29 72.5 

3 10 6 10 9 8 10 10 8 6 8 85 85 30 75 

4 9 8 5 8 6 8 10 10 6 8 78 78 30 75 

5 10 7 10 7 6 9 10 10 7 7 83 83 30 75 
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ตารางที่ 4 (ตอ)                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4     (ตอ) 
ตารางที่ 4 (ตอ) 

  คะแนนแบบทดสอบรายบท รวม รอยละ คะแนนสอบ รอยละ 

นักเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     หลังเรียน   
 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 40 100 

6 9 6 10 8 9 9 10 10 8 7 86 86 32 80 

7 10 8 10 9 10 9 10 10 9 9 94 94 30 75 

8 9 8 9 8 7 9 10 10 9 8 87 87 33 82.5 

9 10 7.5 10 10 9 10 10 10 8 8 92.5 92.5 30 75 

10 9 9 10 9 9 9 8 10 9 9 91 91 29 72.5 

11 9 6.5 10 9 8 9 10 9 8 7 85.5 85.5 28 70 

12 8 9 10 9 9 9 8 10 7 8 87 87 32 80 

13 10 8 10 10 10 10 10 10 9 8 95 95 33 82.5 

14 9 7 10 8 8 9 10 10 7 9 87 87 38 95 

15 9 7 9 8 9 9 10 9 7 7 84 84 33 82.5 

16 8 7 9 8 10 6 6 9 8 6 77 77 34 85 

17 9 8 9 8 10 8 7 9 7 6 81 81 31 77.5 

18 10 7 10 10 9 9 10 10 7 7 89 89 32 80 

19 10 6.5 10 9 8 9 10 10 7 7 86.5 86.5 31 77.5 

20 10 6.5 10 8 9 9 10 10 6 8 86.5 86.5 35 87.5 

21 9 7 10 8 9 9 10 10 7 8 87 87 33 82.5 

22 10 7 9 8 9 9 10 10 7 6 85 85 32 80 

23 10 6.5 10 7 10 9 10 10 8 8 88.5 88.5 30 75 

24 10 6 10 8 8 9 10 9 9 9 88 88 33 82.5 

25 10 7 10 9 7 10 10 8 9 9 89 89 34 85 

26 9 7 10 9 10 10 10 10 9 8 92 92 29 72.5 

27 9 9 10 10 10 10 10 10 9 8 95 95 34 85 

28 10 8 10 9 10 10 10 10 8 7 92 92 35 87.5 

29 10 8 10 10 10 10 10 10 7 9 94 94 32 80 

30 9 7 10 8 8 10 10 10 9 8 89 89 34 85 

31 10 10 10 9 9 9 8 9 8 8 90 90 33 82.5 

32 10 6.5 9 8 10 9 10 10 7 8 87.5 87.5 35 87.5 

33 10 7 10 9 9 10 10 10 8 7 90 90 35 87.5 

34 9 10 10 9 9 9 8 9 6 7 86 86 32 80 

35 9 7 10 8 10 9 10 10 8 9 90 90 38 95 
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     จากตารางที่ 4  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได

คะแนนรวม 3951 คะแนน จากคะแนนเตม็ 4500 คะแนน  คิดเปนรอยละ 87.80  และทําคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม 1449 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 1800 คะแนน  คิดเปนรอย
ละ 80.50  ดังนั้นประสิทธิภาพแบบฝกเสรมิทักษะอานในขั้นทดลองภาคสนามมีคาเทากับ  
87.80 / 80.50  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 75 / 75 รอยละ 2.5 ซ่ึงแสดงวาแบบฝกมีประสิทธิภาพ
ดีมาก จึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

     เพื่อตอบจดุประสงคการวิจัยขอที่ 2 คือ เปรียบเทียบความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลงัการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดย
ใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน  ผูวิจยัไดใหกลุมตัวอยาง 45 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
การอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง  ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกนั และมีคะแนนเต็ม 
40 คะแนน  จากนั้นจึงหาผลตางของคะแนน (D) จากการทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝก และ
นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถในการอานของกลุม
ตัวอยาง ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 5 และ 6 ตามลําดับ 

  คะแนนแบบทดสอบรายบท รวม รอยละ คะแนนสอบ รอยละ  

นักเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     หลังเรียน    
 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 40 100  

36 8 7 9 9 9 8 10 10 8 8 86 86 32 80  
37 10 7 10 9 8 9 10 10 6 7 86 86 31 77.5  
38 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 95 95 37 92.5  
39 9 6 10 9 9 10 10 10 8 8 89 89 32 80  
40 9 7 10 8 7 9 10 10 8 8 86 86 33 82.5  
41 9 7.5 9 7 9 9 10 10 8 8 86.5 86.5 30 75  
42 10 8 10 9 9 9 10 9 7 8 89 89 33 82.5  
43 10 6.5 10 8 8 9 10 10 7 7 85.5 85.5 29 72.5  
44 9 7 10 9 6 9 10 10 8 7 85 85 31 77.5  
45 10 7 10 9 9 9 8 9 9 8 88 88 30 75  

          รวม 3951 
(4500) 

87.80 1449 
(1800) 

80.50  
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ตารางที่ 5  คะแนนความสามารถในการอานของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง   
    และผลตาง (D) ของคะแนนในการทดสอบทั้ง 2 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา  คะแนนความสามารถในการอานของกลุมตัวอยางสูงขึน้ 
 

        
นักเรียน คะแนน (40 คะแนน) ผลตาง นักเรียน คะแนนเต็ม(40 คะแนน) ผลตาง 
คนที่ กอนเรียน หลังเรียน (D) คนที่ กอนเรียน หลังเรียน (D ) 

1 26 32 6 23 18 30 12 
2 14 29 15 24 22 33 11 
3 21 30 9 25 19 34 15 
4 10 30 20 26 29 29 0 
5 22 30 8 27 33 34 1 
6 18 32 14 28 29 35 6 
7 21 30 9 29 25 32 7 
8 19 33 14 30 18 34 16 
9 26 30 4 31 31 33 2 

10 21 29 8 32 29 35 6 
11 22 28 6 33 23 35 12 
12 21 32 11 34 29 32 3 
13 18 33 15 35 35 38 3 
14 30 38 8 36 16 32 16 
15 25 33 8 37 25 31 6 
16 25 34 9 38 21 37 16 
17 25 31 6 39 24 32 8 
18 27 32 5 40 30 33 3 
19 27 31 4 41 27 30 3 
20 22 35 13 42 23 33 10 
21 22 33 11 43 24 29 5 
22 29 32 3 44 25 31 6 

     45 25 30 5 
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ตารางที่ 6  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (   ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตางเฉลี่ย (    )  
                 และคาทดสอบ t ของกลุมตัวอยาง 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม  S.D.  S.D. t cal t tab 
กอนเรียน 

 
หลังเรียน 

40 
 

40 

23.77 
 

32.25 

5.02 
 

2.35 

 
8.48 

 
4.80 

 

 
11.725 * 

 
1.645 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
     จากตารางที่ 6  แสดงใหเห็นวา  คาเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองใชแบบฝกเสริม
ทักษะอานเทากับ  32.25 คะแนน  ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลองใชแบบฝกเสริม
ทักษะอานที่มคีาเทากับ  23.77 คะแนน  และคะแนนผลตางเฉลี่ยระหวางหลังการใชแบบฝกและ
กอนการใชแบบฝกเทากับ  8.48 คะแนนสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 4.80 คา t เทากับ 11.725 
ซ่ึงสูงกวาคา t จากตาราง  ดังนั้นแสดงวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง
หลังจากไดรับการฝกโดยใชแบบฝกเสริมทักษะอานทั้ง 10 บท  สูงกวากอนไดรับการฝกโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะอาน
ภาษาองักฤษโดยใชเอกสารจริงเก่ียวกับทองถิ่น 

     เพื่อตอบจดุประสงคการวิจัยขอที่ 3 คือ ศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก
เสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน  ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทั้ง 45 คน 
ทําแบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีตอแบบฝกในดานเนื้อหา กิจกรรม และคุณประโยชน จํานวน 10 
ขอ  หลังการทําแบบฝก รวมทั้งสิ้น 10 คร้ัง  จากนั้นนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย       (   )  และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑทีก่ําหนดไว  ผลการ
วิเคราะหแสดงในตารางที่ 7

X

X

X

D

D
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ตารางที่  7   คาระดับเฉลี่ย  (   ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะอานรายขอ จาํนวน 10 บท  
 

ขอความ บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คาระดับ 
เฉลี่ยรวม 

ลําดับที่ 

 
 

 
4.22 

 
4.30 

 
4.18 

 
4.22 

 
4.18 

 
4.36 

 
4.22 

 
4.22 

 
3.98 

 
4.14 

 
4.20 

ดานเนื้อหา 
1. ชื่อเรื่องและเนื้อเรื่องนาสนใจเหมาะสมกับ 
     ทองถิ่น S.D. 0.47 0.67 0.53 0.59 0.77 0.48 0.51 0.42 0.81 0.51 0.59 

 
3 

 4.09 4.05 4.07 4.13 4.13 4.16 4.02 4.31 3.91 4.02 4.09 2. เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับ 
     ระดับชั้นของผูเรียน S.D. 0.51 0.61 0.49 0.45 0.58 0.63 0.49 0.46 0.87 0.73 0.60 

2 

 4.04 4.07 4.22 4.18 4.40 4.27 4.58 4.00 4.13 4.41 4.23 3. ใชขอมูลทางภาษาที่เปนเอกสารจริง 
S.D. 0.73 0.82 0.56 0.68 0.58 0.78 0.54 0.00 0.86 0.49 0.66 

1 

 4.11 4.13 4.15 4.17 4.23 4.25 4.27 4.00 4.04 4.18 4.15  คาเฉลี่ยรวมดานเนื้อหา 
S.D. 0.43 0.55 0.39 0.43 0.47 0.47 0.34 0.78 0.80 0.44 0.53  

 
 

 
3.76 

 
3.65 

 
3.80 

 
3.76 

 
3.89 

 
3.76 

 
3.87 

 
4.22 

 
3.91 

 
3.95 

 
3.86 

ดานกิจกรรม 
4. รูปแบบกิจกรรมหลากหลาย นาสนใจ  
     จูงใจในการเรียน S.D. 0.64 1.04 0.75 0.80 0.74 0.88 0.62 0.42 1.04 0.83 0.80 

 
3 

 3.53 3.60 3.80 3.80 3.96 3.82 3.91 4.00 3.89 3.91 3.82 5. กิจกรรมกอนอานกระตุนใหผูเรียนสนใจ 
    กิจกรรมตอไป S.D. 0.66 1.05 0.81 0.78 0.76 0.91 0.59 0.00 1.04 0.83 0.80 

4 

 4.04 4.07 4.04 4.11 4.22 4.09 4.04 4.47 3.96 4.14 4.12 6. กิจกรรมในขั้นฝกชวยใหนักเรียนไดฝกฝน 
    ทักษะอานอยางเหมาะสม S.D. 0.52 0.73 0.63 0.64 0.67 0.79 0.52 0.50 0.90 0.70 0.68 

1 

              

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

             

ขอความ บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คาระดับ 
เฉลี่ยรวม 

ลําดับที่ 

 4.16 4.14 4.04 4.09 4.13 4.18 4.07 4.00 3.93 4.00 4.07 7. กิจกรรมในแบบฝกชวยใหนักเรียนพัฒนา 
    ทักษะการอานของตนเอง S.D. 0.56 0.63 0.52 0.73 0.75 0.71 0.53 0.00 0.88 0.64 0.64 

2 

 3.87 3.86 3.92 3.93 4.05 3.96 3.97 3.84 3.87 3.97 3.92 คาเฉลี่ยรวมดานกิจกรรม 
S.D. 0.43 0.76 0.59 0.59 0.66 0.73 0.48 0.87 0.88 0.65 0.67 

 
 

 3.93 4.05 3.91 4.09 4.22 4.16 4.13 4.24 4.04 4.02 4.08 ดานคุณประโยชน  
8. สงเสริมใหผูเรียนสนใจการอานมากขึ้น S.D. 0.68 0.89 0.63 0.82 0.79 0.70 0.58 0.43 0.95 0.66 0.73 

3 

 3.91 4.05 3.93 4.09 4.18 4.16 4.20 4.00 4.07 4.20 4.08 9. ฝกใหผูเรียนนําความรูไปใชในชีวิตจริงได 
S.D. 0.63 0.99 0.75 0.84 0.80 0.63 0.58 0.00 0.80 0.55 0.70 

2 

 4.22 4.21 4.33 4.24 4.44 4.44 4.38 4.00 4.13 4.32 4.27 10. เนื้อหาทําใหนักเรียนเพิ่มพูนความรู 
      ในทองถิ่น S.D. 0.56 0.80 0.56 0.64 0.54 0.54 0.53 0.00 0.81 0.56 0.60 

1 

 4.00 4.10 4.05 4.14 4.28 4.25 4.23 4.11 4.11 4.15 4.14  คาเฉลี่ยรวมดานคุณประโยชน 
S.D. 0.46 0.83 0.49 0.62 0.56 0.52 0.46 0.81 0.81 0.45 0.62 

 

 4.00 4.02 4.03 4.07 4.18 4.14 4.14 4.15 4.00 4.11 4.08 คาเฉลี่ยรวมแตละบท 
S.D. 0.60 0.82 0.62 0.70 0.70 0.71 0.55 0.22 0.90 0.65 0.64 

 

หมายเหตุ       บทที่ 1 Tourist Attractions               บทที่ 2 Local Ancient Places                     บทที่ 3  Folktales             บทที่ 4 Legends & Histories            บทที่ 5 Important Persons                      
                      บทที่ 6 Customs and Traditions      บทที่ 7 Thai Cooking Poems/ Thai Lullabies       บทที่ 8  Location              บทที่ 9 Local Products              บทที่ 10 Major Festivals and Events 
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    จากตารางที่ 7  แสดงใหเห็นวา  นักเรยีนมีความคิดเหน็ตอแบบฝกเสริมทักษะอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน โดยคาเฉลี่ยรวมแตละบทอยูในระดับสูง  บทที่ 
ไดคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก บทที่ 5 Important Persons (   = 4.18, s.d. = 0.70)  บทที่ไดคาเฉลี่ย
นอยที่สุด ไดแก   บทที่ 1 Tourist Attractions (   = 4.0 0, s.d. = 0.60)  และ บทที่  9  Local 
Products (   = 4.00, s.d. = 0.90)  และจากการศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอแบบฝก 
ในดานเนื้อหา  ดานกิจกรรม และดานคุณประโยชน สรุปไดดังนี ้

    1. ดานเนื้อหา นักเรยีนมคีวามคิดเหน็ตอเนื้อหาของแบบฝกโดยคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับสูง (   = 4.15, s.d. = 0.53) โดยไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้  ขอที่ 3 ใชขอมูลทางภาษา 
ที่เปนเอกสารจริง (   = 4.23, s.d. = 0.66)  ขอที่ 1 ช่ือเร่ืองและเนื้อเร่ืองนาสนใจเหมาะสมกับ 
ทองถ่ิน (   = 4.20, s.d. = 0.59)   ขอที่ 2 เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับชัน้ของผูเรียน (   
= 4.09, s.d. = 0.60) 

    2. ดานกิจกรรม  นักเรียนมีความคิดเหน็ตอกิจกรรมของแบบฝกโดยคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับสูง (   = 3.92, s.d. = 0.67)  โดยไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี ้  ขอที่ 6 กิจกรรมในขั้นฝก
ชวยใหนกัเรียนไดฝกฝนทกัษะอานอยางเหมาะสม (   = 4.12, s.d. = 0.68)  ขอที่ 7 กิจกรรมใน
แบบฝกชวยใหนักเรยีนพัฒนาทักษะการอานของตนเอง (   = 4.07, s.d. = 0.64)  ขอที่ 4 รูปแบบ
กิจกรรมหลากหลาย นาสนใจ จูงใจในการเรียน (   = 3.86, s.d. = 0.80) และขอที่ 5 กิจกรรมกอน
อานกระตุนใหผูเรียนสนใจกจิกรรมตอไป (   = 3.82, s.d. = 0.80) 
     3. ดานคณุประโยชน  นกัเรียนมีความคิดเห็นตอคณุประโยชนของแบบฝกโดยเฉลี่ย
รวมอยูในระดบัสูง (   = 4.14, s.d. = 0.62) โดยไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้  ขอที่ 10 เนื้อหาทาํ
ใหนกัเรียนเพิม่พูนความรูในทองถ่ิน (   = 4.27, s.d. = 0.60 )  ขอที่ 9  ฝกใหผูเรียนนําความรูไป
ใชในชวีิตจริงได (   = 4.08, s.d. = 0.70)  และขอที่ 8 สงเสริมใหผูเรียนสนใจการอานมากขึ้น   
(   = 4.08, s.d. = 0.73) 
     จากการศึกษาความคิดเหน็ของนกัเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดย
ใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ินสรุปไดวา  ความคิดเห็นของนักเรียนมีคาเฉลี่ยรวมแตละบทอยู
ระหวาง 4.00 – 4.18 และคาเฉลี่ยรวม 10 บท เทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64   
โดยที่นักเรียนมีความคิดเหน็ตอแบบฝกโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง (3.50-4.50) ดังนั้นจึงแสดงวา 
นักเรียนมีความคิดเห็นทีด่ีตอแบบฝกทักษะเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง 
เกี่ยวกับทองถ่ิน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 
     การวิจยัเร่ือง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง 
เกี่ยวกับทองถ่ิน ในรายวิชา อ 0112 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  เปนการวจิัยเชิงทดลอง (Pre-experimental Design) มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะอาน  ศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะอาน และศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะอานที่ผูวจิัยสราง  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิัยคือ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 16 (อ 0112)  ใน 
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โดยการสุม
หองเรียนมา 1 หอง ดวยวิธีการสุมอยางงายไดกลุมตัวอยางจํานวน 45 คน จากประชากร จํานวน 26 
หองเรียน รวมทั้งสิ้น 1,060 คน 
     เครื่องมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ มีดังตอไปนี ้
    1. แบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน สําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พรอมคูมือครู จํานวน 10 บท  ที่สรางขึ้นโดยอิงจดุประสงคการเรียนรู
ทักษะอานในรายวิชาภาษาองักฤษหลัก 16 (อ 0112)  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6  ตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัลพบุรี  ประกอบกับการ
วิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน  ซ่ึงในขั้นทดลองรายบคุคล  แบบฝกที่สรางขึ้น 
มีประสิทธิภาพ 89.00/85.00  และมีประสิทธิภาพ 90.20/81.75 ในขั้นทดลองกลุมเล็ก 
     2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษา 
ปที่ 6 ที่สรางขึ้นโดยอิงจดุประสงคการเรียนรูทักษะอานในรายวิชาภาษาอังกฤษหลกั 16 ( 0112) 
จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน  ใชเวลา 60 นาที  
เพื่อใชวดัความสามารถในการอานของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง  ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ  0.87 
 
 

84 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 85

                3. แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษ
โดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน  ในดานเนื้อหา กจิกรรม และคุณประโยชน  จํานวน 10 ขอ ซ่ึง
เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเหน็ดวย
อยางยิ่ง  มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากบั  0.9184 
     ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกับนักเรยีนกลุมตัวอยางดวยตนเอง  ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2545  ใชเวลา 10 สัปดาห ๆ ละ 2 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 20 คาบเรียน  
ผูวิจัยเร่ิมดําเนนิการทดลองโดยใหนกัเรียนกลุมตัวอยางทดสอบความสามารถในการอานกอนเรยีน
ดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคณุภาพแลว  จากนั้นใหกลุมตวัอยางทําแบบฝกเสริมทักษะ
อานที่ผูวิจยัสรางขึ้น  เมื่อกลุมตัวอยางทําแบบฝกแตละบทจบจึงใหทําแบบทดสอบรายบท และ
แบบสอบถามความคิดเหน็ทีม่ีตอแบบฝก  เมื่อกลุมตัวอยางทําแบบฝกครบทั้ง 10 บทแลว จึง
ทดสอบความสามารถในการอานหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบฉบับเดิมที่สอบกอนเรียน  จากนั้น
นําขอมูลจากการทําแบบทดสอบ และแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  หาประสิทธิภาพของแบบฝกโดยใชเกณฑ 75/75 จากสูตร E1/E2  
(ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 134-138)  เปรียบเทียบความสามารถในการอานของกลุม
ตัวอยางกอนและหลังการทดลองโดยใชคาสถิติที (t-test)  และวิเคราะหความคิดเห็นของกลุม 
ตัวอยางที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะอาน โดยการหาคาเฉลีย่ (   ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กําหนดไว 
 
สรุปผลการวิจัย 
     จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจยั  สามารถสรุปผลไดดังนี ้
     1. แบบฝกเสริมทักษะอานโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ินที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
เทากับ 87.80/80.50  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 75/75  รอยละ 2.5  ขึ้นไป จึงแสดงวาแบบฝกที่
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก 
     2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนหลังจากไดรับการฝกโดยใชแบบ
ฝกเสริมทักษะอาน  สูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนไดรับการฝกโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะอาน โดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     3. นักเรยีนมีความคิดเหน็ตอแบบฝกเสริมทักษะอานโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน 
โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับสูง  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.00-4.18  บทที่ไดคาเฉลี่ยมากทีสุ่ด ไดแก   
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บทที่ 5 Important Persons (   = 4.18, s.d. = 0.70)  บทที่ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก บทที่ 1 
Tourist Attractions (   = 4.00,s.d. = 0.60)  และบทที ่9 Local Products (   = 4.00,  
s.d. = 0.90)  และจากการศกึษาความคดิเห็นของนักเรียนตอแบบฝกในแตละดาน สรุปไดดังนี ้

          3.1 ดานเนื้อหา นักเรยีนมีความคดิเห็นตอเนื้อหาของแบบฝกโดยเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับสูง  (   = 4.15, s.d. = 0.53) โดยไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้  ขอที่ 3 ใชขอมูลทางภาษา 
ที่เปนเอกสารจริง (   = 4.23, s.d. = 0.66)  ขอที่ 1 ช่ือเร่ืองและเนื้อเร่ืองนาสนใจเหมาะสมกับ 
ทองถ่ิน (   = 4.20, s.d. = 0.59)   ขอที่ 2 เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับชัน้ของผูเรียน (   
= 4.09, s.d. = 0.60) 

          3.2 ดานกิจกรรม  นกัเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของแบบฝกโดยรวมอยูใน
ระดับสูง (   = 3.92, s.d. = 0.67)  โดยไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี ้ ขอที่ 6 กิจกรรมในขั้นฝก
ชวยใหนกัเรียนไดฝกฝนทกัษะอานอยางเหมาะสม (   = 4.12, s.d. = 0.68)   ขอที่ 7 กิจกรรมใน
แบบฝกชวยใหนักเรยีนพัฒนาทักษะการอานของตนเอง (    = 4.07, s.d. = 0.64)   ขอที่ 4 รูปแบบ
กิจกรรมหลากหลาย นาในใจ จูงใจในการเรยีน (   = 3.86, s.d. = 0.80)   และขอที่ 5 กิจกรรมกอน
อานกระตุนใหผูเรียนสนใจกิจกรรมตอไป (    = 3.82, s.d. = 0.80) 
           3.3 ดานคุณประโยชน  นักเรียนมีความคิดเห็นตอคุณประโยชนของแบบฝกโดย
รวมอยูในระดบัสูง (   = 4.14, s.d. = 0.62) โดยไดคาระดับเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี ้ ขอที่ 10  
เนื้อหาทําใหนกัเรียนเพิ่มพูนความรูในทองถ่ิน (    = 4.27, s.d. = 0.60)  ขอที่ 9  ฝกใหผูเรียนนํา
ความรูไปใชในชีวิตจริงได (   = 4.08, s.d. = 0.70)  และขอที่ 8 สงเสริมใหผูเรียนสนใจการอาน
มากขึ้น  (    = 4.08, s.d. = 0.73) 
      จากการศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดย
ใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ินสรุปไดวา  ความคิดเห็นของนักเรียนมีคาเฉลี่ยแตละบทอยูระหวาง  
4.00-4.18  และคาเฉลี่ยรวม 10 บทอยูในระดับสูง (   = 4.06, s.d. = 0.64)  ซ่ึงอยูในเกณฑ
ระหวาง 3.50-4.50  ดังนั้นจงึแสดงวานกัเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกทักษะเสริมทักษะอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน     
 
การอภิปรายผล 
      จากผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้      
                 1. จากผลการวิจยัขอ 1 ที่พบวา แบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจรงิ
เกี่ยวกับทองถ่ินที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 87.80/80.50  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
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  75/75 รอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวามีประสิทธิภาพดีมาก และพบวาคาประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคา
ประสิทธิภาพตัวหลังเล็กนอย หมายความวา นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบรายบททั้ง 10 บท  
ไดคะแนนเฉลีย่ (87.80) สูงกวาคะแนนทีไ่ดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน (80.50) เล็กนอย  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของณัฎฐา  เกื้อหนุน (2532) และรัชนีเพ็ญ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2533) 
ที่พบวาคาประสิทธิภาพของชุดการสอนทีส่รางขึ้นสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว และคา
ประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวหลัง  อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี ้
        1.1 ในการทําแบบฝกเสริมทักษะอาน นักเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะอานตามขั้นตอน
และเมื่อทําแบบฝกแตละบทเสร็จ  นักเรียนไดทําแบบทดสอบรายบททันที ซ่ึงลักษณะของขอสอบ
จะคลายกับกิจกรรมที่เรียนในแตละบท ทําใหนกัเรียนมีโอกาสทําคะแนนแบบทดสอบรายบทได 
สูงกวาคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน เนือ่งจากการทําแบบทดสอบหลงัเรียนนกัเรียนตองทําแบบ
ฝกใหครบทั้ง 10 บทกอนจึงจะไดทาํแบบทดสอบ 
                    1.2  ในการทําแบบฝกครูจะเฉลยคําตอบที่ถูกตอง  ทําใหนกัเรียนสามารถปรับปรุง 
แกไขขอผิดพลาดในการทําแบบฝกแตละครั้ง เปนการใหขอมูลยอนกลับในทันทีทนัใด  ทําให  
นักเรียนกระตอืรือรนในการเรียนที่จะพัฒนาตนเอง  จึงสงผลใหนักเรยีนทําคะแนนรายบทไดสูง  
ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเหน็ของโคลและแชน (Cole and Chan 1994 : 380,222)  กลาววา  
การใหแรงเสริมทันทีเปนสิ่งสําคัญ และขอมูลยอนกลับของครูชวยใหนกัเรียนทําภาระงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และบทเรยีนแตละบทมีเนื้อหาเกีย่วกับทองถ่ินในจังหวัดภาคกลาง ซ่ึงเปนเรื่องที่
นักเรียนสนใจและตองการเรยีนรู  เปนสิ่งกระตุนใหนักเรียนสนใจและกระตือรือรนในการทํา
แบบทดสอบรายบททันที ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของกองวิจยัทางการศึกษา(กรมวิชาการ 2535 
: 26-36) ไดศึกษาลักษณะการจัดทํารายวชิาที่เหมาะสมกับทองถ่ินของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา 
โรงเรียนที่จัดทําหลักสูตรทองถ่ินประสบความสําเร็จในการจัดการเรยีนการสอน เนือ่งจากเนื้อหา
ตรงกับความสนใจของนกัเรยีนและความตองการของทองถ่ิน สงผลใหนักเรียนชอบ สนใจและ 
ตั้งใจเรียน 
        1.3  ในการทําแบบทดสอบรายบท  เปนการทดสอบวัดความสามารถในการอาน
หลังจากเพิ่งเรียนเนื้อหาจบแตละบท  ดังนัน้นักเรยีนจึงสามารถทําคะแนนไดดี  สวนแบบทดสอบ
หลังเรียนเปนการวัดความสามารถในการอานรวมทุกจดุประสงคปลายทางที่เรียน  จํานวนขอสอบ
มากกวา   เนื้อเร่ืองหลายเรื่อง ใชเวลาทําแบบทดสอบนานกวา นกัเรียนอาจเกิดความเครียดและวิตก
กังวลในการทาํแบบทดสอบวาจะทาํไดไมดี  ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของคัดชูเกียน-บ็อกซลี 
(Kutchukian-Boxley 1993 : 4256-A)  ที่ทําการศึกษาถงึผลของความวิตกกังวลตอการเรียนรูและ
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ความสามารถในการทําแบบทดสอบของนักศึกษาระดับวทิยาลัย  พบวา  ความวิตกกังวลมี
ความสัมพันธกับความสามารถในการทําแบบทดสอบ กลาวคือ นักศึกษาที่มีความวิตกกังวลต่ําทํา
คะแนนในการสอบไดทั้งสูงมากและต่ํามาก  สวนนกัศกึษาที่มีความวติกกังวลปานกลางและสูง 
ทําคะแนนในการสอบไดใกลเคียงกับคะแนนเฉลี่ย  แสดงใหเห็นวา ความวิตกกังวลมผีลลบตอ
ความสามารถในการทําแบบทดสอบ  นักเรยีนจึงทําคะแนนรายบทไดสูงกวาคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 
     2. จากผลการวิจัยขอ 2 พบวา ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัว    
อยางหลังจากทําแบบฝกโดยใชแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับ
ทองถ่ิน  สูงกวาความสามารถในการอานกอนทําแบบฝกโดยใชแบบฝก  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  อาจมาจากสาเหตุดังนี ้
         2.1 แบบฝกเสริมทักษะอานแตละบทประกอบดวยกิจกรรมการฝกทักษะอาน  เพื่อ 
ใหนกัเรียนมีความสามารถเพียงพอในการทํากิจกรรม เชน การเติมขอความ การเรียงลําดับขอมูล 
และการถายโอนขอมูล  เปนตน  และประกอบดวยกิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสาร เชน การกรอก
แบบฟอรม  การเขียนขอความสั้น ๆ  เพื่อสรุปใจความ หรือแสดงความคิดเห็น เปนตน  ซ่ึงกิจกรรม
เหลานี้ทําควบคูไปกับทักษะอื่น ๆ สนับสนุนใหนักเรียนมีโอกาสนําสิ่งที่ไดเรียนมาใชในการ
ส่ือสาร  และเนื้อหาในแบบฝกแตละบทเปนการนํามาจากเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ินซึ่งเปนเรื่อง
ใกลตัว  จึงอาจทาํใหจูงใจตอการอานของนักเรียน  และสงผลใหความสามารถในการอานของ
นักเรียนพัฒนาขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของปณพร  สุวรรณไตรย  (2539 : 95) ที่ได
ทําการศึกษาการสรางแบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4   
โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร จังหวัดมกุดาหาร โดยใชเอกสารจริง เชน หนงัสือพิมพ นิตยสาร ในการ
สรางแบบฝกการอาน ซ่ึงมีเนื้อหาทันสมัย และสรางขึ้นตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร เพื่อศึกษา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  พบวา ความสามารถ 
ในการอานภาษาอังกฤษหลงัการใชแบบฝกสูงกวากอนการอานอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  และงานวิจัยของพาพร  พึ่งศักดิ์ (2534 : 94) ที่ไดทําการศึกษาความเขาใจและแรงจูงใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนภาษาองักฤษโดยใชกจิกรรมภาษาจากเอกสารจริง  ผลการวิจัย
พบวา ความเขาใจและแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียน
การสอนโดยใชเอกสารจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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         2.2 แบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษแตละบทประกอบดวยเนือ้หาที่นํามาจาก
เอกสารจริงเกีย่วกับทองถ่ิน  ซ่ึงสนับสนุนความรูเดิมของนักเรียน  และความเขาใจในการอานของ
นักเรียน  และเปนการสรางแรงจูงใจใหนกัเรียนเกดิความสนใจในการอาน  จึงอาจจะสงผลให
ความสามารถในการอานพฒันาขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของสุวรีย  ยอดฉิม (2536 : 90) ที่ได
ศึกษาการสรางและพัฒนาสือ่การสอนอานเพิ่มเติมโดยใชขอมูลทางภาษาจากเอกสารจริง เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5  ผลการวิจัย
พบวา  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชขอมลูทางภาษาจาก
เอกสารจริงสูงกวากอนการเรยีนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   และสอดคลองกับงานวจิัย
ของณัฐกาญจน  อางทอง (Angthong 1992 : 2870-A)  ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเดิม 
และความเขาใจในการอานของนักศึกษาวทิยาลัยครูในประเทศไทย   ผลการวิจัยพบวา ความคุนเคย
ในหวัเร่ืองมีผลตอความเขาใจเปนอยางมาก  ผูมีความเขาใจในเรื่องที่คุนเคยมากกวาเรื่องที่ไมคุนเคย  
แสดงวา  ความรูเดิมและความเขาใจในการอานเรื่องที่หวัเร่ืองคุนเคยและไมคุนเคยมคีวามสัมพันธ
กัน  และจากงานวิจยัของสุจติรา  บุญแกว (2535) ที่ศึกษาองคประกอบของความรูเดมิตอความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวา 
ความคุนเคยในเนื้อหามีอิทธิพลตอความเขาใจในการอานอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยนักเรียนทาํคแนนจากการวัดความเขาใจในการอานในเรื่องที่ 
คุนเคยไดสูงกวาเรื่องที่ไมคุนเคย 
     3. จากผลการวิจัยขอ 3 ที่พบวา นกัเรียนมีความคิดเหน็ที่ดีตอแบบฝกเสริมทักษะอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน  โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง  กลาวคือ มี
คาเฉลี่ยอยูระหวาง  4.00-4.18   โดยคาเฉลี่ยมากที่สุด คอื บทที่  5  Important Persons 
(    = 4.18) อาจเนื่องมาจากกิจกรรมในแบบฝกนี้ เปนกจิกรรมที่นักเรยีนไดอานโดยมีวัตถุประสงค
ในการสื่อสารในสถานการณใกลตวัและสามารถเกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวนั กลาวคือ  การถายโอน
ขอมูล  การเติมขอความเพื่อสรุปความ  และตอบคําถามสั้น ๆ  ซ่ึงทําใหนักเรียนรูสึกวาการอานเปน
กิจกรรมที่มีความหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น สงผลใหนักเรียนมีความคดิเห็นตอแบบ
ฝกบทดังกลาวอยูในระดับสูงกวาบทอื่น ๆ   สวนบทที่ไดคาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด ไดแก บทที่ 1  Tourist 
Attractions (   = 4.00)  และบทที่ 9 Local Products (   = 4.00)  ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก 
เนื้อหาในแบบฝกทั้ง 2 บทนี้ เปนเนื้อหาที่มกีิจกรรมในแบบฝกสวนใหญเปนการตีความ สรุปความ
คิดเห็น และสรุปเรื่อง ซ่ึงนักเรียนยังไมคุนเคยตอกิจกรรมเหลานี้ จึงสงผลใหนักเรยีนมคีวามคิดเหน็
ตอแบบฝกบทดังกลาวอยูในระดับนอยกวาบทอื่น ๆ   อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับเกณฑคาระดับ
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เฉลี่ยที่กําหนดไวยังแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกทั้ง 2 บทอยูในระดับสูง ซ่ึงแสดงวา
นักเรียนมีความคิดเห็นทีด่ีตอแบบฝกและเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
     จากการศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอแบบฝกในดานเนื้อหา กิจกรรม และ 
คุณประโยชน สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
     3.1 ดานเนือ้หา  พบวานกัเรียนมีความคิดเห็นทีด่ีตอเนื้อหาของแบบฝกโดยภาพรวม
คาเฉลี่ยอยูในระดับสูง  (   = 4.15) โดยเรยีงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้  ใชขอมูลทางภาษาที่เปน
เอกสารจริง (   = 4.23)  ช่ือเร่ืองและเนื้อเร่ืองนาสนใจเหมาะสมกับทองถ่ิน (   = 4.20) และเนื้อหา
มีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน (   = 4.09)  จากการทีน่ักเรียนมีความคิดเห็นตอ
ประเด็นการใชขอมูลทางภาษาที่เปนเอกสารจริงสูงสุดนั้น อาจเนื่องมาจากการจดัทําแบบฝกมีการ
จัดพิมพคลายตนฉบับเดิม มช่ืีอเร่ืองและเนือ้เร่ืองนาสนใจในทองถ่ิน  ตลอดจนมีรูปภาพประกอบที่
มีความสัมพันธกบัเนื้อหา  ซ่ีงสอดคลองกับผลการวิจัยของ เกศินี  บูรณกิจ (2534 : 56-57) และ
สมใจ  สืบวัฒนพงษกุล (2537 : 98) ที่พบวา  แบบฝกทีม่ีการจัดพิมพตัวอักษร และรูปภาพอยาง
ชัดเจน  มกีารนําเสนอเนื้อหาแตละขั้นอยางเปนระบบ และมีรูปภาพประกอบสวยงาม เหมาะสมกบั
วัยและความสนใจของนกัเรยีน ตลอดจนเปนรูปภาพที่ชวยใหนกัเรียนสามารถเขาใจเนื้อเร่ือง เปน
ส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่สงเสริมใหนักเรยีนเกิดแรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทําแบบฝก
เพื่อพัฒนาทกัษะทางภาษาของตน 
       3.2 ดานกจิกรรม  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นทีด่ีกจิกรรมของแบบฝกโดยภาพรวม
คาเฉลี่ยอยูในระดับสูง (   = 3.92) โดยเรยีงลําดับตามคาเฉลี่ยดังนี้  กจิกรรมในขั้นฝกชวยให
นักเรียนไดฝกฝนทักษะอานอยางเหมาะสม  (   = 4.12)  กิจกรรมในแบบฝกชวยใหนักเรียนพัฒนา
ทักษะการอานของตนเอง  (   = 4.07)  รูปแบบกิจกรรมหลากหลาย นาสนใจ จูงใจในการเรียน  
(   = 3.86)  และกิจกรรมกอนอานกระตุนใหผูเรียนสนใจกิจกรรมตอไป (   = 3.82)  จากทีน่ักเรยีน
มีความคิดเหน็ตอประเด็นกิจกรรมกอนอานกระตุนใหผูเรียนสนใจกิจกรรมตอไปคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
อาจเนื่องมาจากกิจกรรมกอนอานในแบบฝกอาจใชเวลานาน  มีขอความยาว บางเนื้อหาอาจมีศัพท
ยาก บางบทไมมีภาพประกอบในกิจกรรมกอนอาน  อีกทั้งนักเรยีนทราบจากจุดประสงคที่ 
ครูแจงกอนเรยีนจึงไมใหความสําคัญเทาที่ควร สําหรับขอ 4 คาเฉลี่ย (   = 3.86) อาจเปนเพราะ 
รูปแบบกิจกรรมจากที่วิเคราะหออกมาจากจุดประสงคการอานโดยภาพรวมแตละบทมีลักษณะ
ใกลเคียงกัน เชน ตอบถูกผิด จับคู เติมคํา เขียนคําตอบ ถายโอนขอมูล พูดตอบคําถาม เดา
ความหมายศัพท ทําใหนกัเรียนคิดวารูปแบบกิจกรรมไมหลากหลายเพราะความคลายคลึงกันในแต
ละบท  ซ่ึงนักเรียนไดใหความสําคัญตอกิจกรรมในขั้นฝกและกจิกรรมในแบบฝกที่ชวยทําให
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นักเรียนพัฒนาทักษะอานมากกวากิจกรรมกอนอาน    อยางไรก็ตามนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอ
แบบฝกในดานกิจกรรมโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงและเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
        3.3 ดานคุณประโยชน พบวานกัเรียนมีความคิดเหน็ตอคุณประโยชนของแบบฝกโดย
ภาพรวมอยูในระดับสูง (   = 4.14) โดยเรยีงลําดับตามคาเฉลี่ยดังนี้  เนื้อหาทําใหนักเรยีนเพิ่มพูน
ความรูในทองถ่ิน (   = 4.27)  สงเสริมใหผูเรียนสนใจการอานมากขึ้น (   = 4.08) และ ฝกให
ผูเรียนนําความรูไปใชในชวีติจริงได (   = 4.08)  ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝกสรางจาก
เอกสารจริงเกีย่วกับทองถ่ิน เชน สถานที่ทองเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี งานประเพณีตาง ๆ  
สินคาพื้นเมืองของทองถ่ิน  เปนตน  ซ่ึงนักเรียนบางคนมพีื้นความรูเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาในแบบฝก 
ทําให 
นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นจากการอาน  บางคนสนใจเนื้อเร่ืองในแบบฝกเนื่องจากไมเคยทราบมากอน
จึงเปนการสงเสริมใหผูเรียนสนใจการอานมากขึ้น  อีกทัง้เปนเนื้อหาทีอ่ยูในสถานการณใกลตวั
ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในชวีิตจริงได  นักเรียนจงึใหความคดิเห็นตอแบบฝกในดานนี้อยูใน
ระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของรุงนภา  นุตราวงษ (2533) ไดทําการวิจยัเร่ือง การ
เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีพี้นความรูใน
เร่ืองที่อานและมีความสนใจในหวัเร่ืองแตกตางกนั  ปรากฏวา ความเขาใจในการอานของนักเรียน
ในเรื่องที่มีระดับพื้นความรูสูง แตกตางจากความเขาใจในการอานเรื่องที่มีระดับพื้นความรูต่ํา  และ
ความเขาใจในการอานของนกัเรียนในเรื่องที่มีระดับความสนใจในหวัเร่ืองสูง  แตกตางจากความ
เขาใจในการอานเรื่องที่มีระดับความสนใจในหัวเร่ืองต่าํ นอกจากนี้ มปีฏิกิริยารวมระหวางพื้น
ความรูในเรื่องที่อานและความสนใจในหวัเร่ืองตอความเขาใจในการอาน  อยางไรก็ตามนักเรียนมี
ความคิดเหน็ตอแบบฝกโดยภาพรวมอยูในระดับสูง ซ่ึงแสดงวานักเรียนมีความคิดเหน็ที่ดีตอแบบ
ฝก จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
ปญหาที่พบในการวิจัย 
        การดําเนนิวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยพบปญหาบางประการดงัตอไปนี ้
       1. ในการสรางแบบฝกเสริมทักษะอาน   และแบบทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู  ตองใชเวลาสรางและพัฒนาคณุภาพของแบบฝกนานพอสมควร เนื่องจากขอจํากัดของ
เนื้อหาของเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน ที่นํามาสรางแบบฝกและแบบทดสอบ ตองคํานึงถึงระดับ
ความยากงายของภาษาและเหมาะกับผูเรียน ซ่ึงตองใชเวลานานในการเลือกและรวบรวม 
       2. เวลาเรยีนในการทํากจิกรรมบางกิจกรรมในแบบฝก ตองใชเวลาในการปฏิบัตนิาน
กวาที่ประเมินเวลาไว โดยเฉพาะกจิกรรมขั้นการอานและขั้นฝก เนื่องจากเนื้อหาในแบบฝกบาง 
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บทมีเนื้อหายาว มีคําศัพทยาก ซ่ึงนักเรียนตองใชเวลาในการอานหรือรวบรวมขอมูล ผูวิจัยตอง
มอบหมายใหนักเรียนไปอานตอนอกเวลาเรียน  แลวมาชวยกันทบทวนและตรวจคําตอบใน 
ช้ันเรียน 
     3. ในการทํากิจกรรมคูหรือกิจกรรมกลุม  โดยเฉพาะกิจกรรมที่ใหแสดงความคิดเห็น
หรือสรุปความจากการอาน  นักเรียนสวนใหญใหความรวมมือดี  แตปญหาที่พบคือ นักเรียนสวน
ใหญมักจะปรกึษาขามกลุมกนั หรือเวลาใหทํากิจกรรมคูกท็ําเปนกลุม  นอกจากนีใ้นการตอบ 
คําถามบางคําถามหรือบางกิจกรรม นักเรยีนขอตอบเปนภาษาไทยแทนภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยตอง
พยายามใหคําแนะนําในเรื่องของคําศัพท เพื่อใหนกัเรียนฝกใชภาษาอังกฤษทั้งในการพูดและการ
เขียนตอบ 
      4. ในการทํากิจกรรมขัน้ทบทวน บางกิจกรรมเปนการเขียนสรุปความหรือแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่อาน  ปญหาคือนักเรียนบางคนไมใหความสนใจในการเขียนตอบ  เนื่องจากไม
คุนเคยกับการเขียนบรรยาย  จึงตองใหนักเรียนชวยกนัทําทั้งหอง โดยครูคอยชวยแกไขเพิ่มเติมแลว
เขียนบนกระดาน 
      5. ภาษาของสื่อหรือเอกสารจริงเกี่ยวกบัทองถ่ินในบางหัวเร่ือง มีการใชภาษาทีไ่ม 
ถูกตองในดานของคําศัพท และไวยากรณ แตเนื่องจากตองการเนนใหเห็นวา ในชวีิตจริงนักเรียน
ตองพบกับเอกสารจริงที่ไมถูกดัดแปลงแกไข  จึงตองชี้แจงและทําความเขาใจกับนักเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
      จากการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจยัมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรบัปรุงแบบฝกเสริม
ทักษะอาน  และกิจกรรมการเรียนการสอนในแบบฝก และการวิจยัในครั้งตอไป ดังนี้ 
    1. ขอเสนอแนะในการปรบัปรุงแบบฝกเสริมทักษะอาน 
         1.1 ควรปรับปรุงกิจกรรมในแบบฝกใหมีความหลากหลาย นาสนใจยิ่งขึน้ เพื่อ
กระตุนและจูงใจในการเรียน และไดรับความเพลิดเพลินจากการทําแบบฝกมากขึ้น  เชน  เพิ่ม 
กิจกรรมแผนภูมิความหมาย  การถายโอนขอมูล  การเติมขอมูลส้ัน ๆ เปนตน 
             1.2  ควรแทรกความหมายของคําศพัทยากในเนื้อหาแตละบท เพือ่ลดปญหาการ 
ไมเขาใจเนื้อหาที่อาน  เนื่องจากแบบฝกสรางขึ้นจากเอกสารจริงโดยไมมีการดัดแปลง และคํานึงถึง
ความยากงายของภาษาและความสนใจของผูเรียน  
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                   1.3  ควรใสภาพประกอบแบบฝกใหไดทุกบท  และรูปภาพควรชัดเจนเห็นชัด เพื่อเพิม่
รูปแบบของแบบฝกใหนาสนใจและปรับตัวหนงัสือใหมีความหลากหลายนาอาน   ควรเลือกเนื้อหา
ที่มีความยาวพอเหมาะ เนื้อหาที่ยาวเกินไปทําใหนกัเรียนเบื่อในการอาน 
 
      2. ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน 
        2.1 ควรสอนอานโดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย  เพือ่ใหนกัเรียนมคีวามสามารถ
ทางการใชภาษาอยางเพยีงพอในการทํากจิกรรมการอานเพื่อการสื่อสาร  เชน กิจกรรมการถายโอน 
ขอมูล  กิจกรรมแสดงความคดิเห็นโดยการแลกเปลี่ยนขอมูล และกิจกรรมแผนภูมิความหมาย  เปน
ตน 
        2.2 ควรสอนทักษะอานใหควบคูไปกับทักษะอื่น ๆ เพื่อใหนกัเรยีนมีโอกาสฝกใช
ภาษาในทักษะตาง ๆ ตามธรรมชาติของการสอนภาษาเพือ่การสื่อสาร ซ่ึงกิจกรรมที่จดัใหนักเรยีน
ควรเปนกจิกรรมที่นักเรียนไดพูดสรุป  เขียนหรือส่ือความในรูปแผนผงั  ตาราง  หรือการถอดความ
จากแผนผัง ตาราง หรือรูปภาพเปนขอความ  ใหนกัเรยีนคํานึงถึงจุดประสงคในการอาน 
        2.3 ควรสงเสริมใหนักเรียนทําภาระงานเปนคูหรืองานกลุม เพื่อเปนการสนับสนนุให 
นักเรียนเกงชวยเหลือนกัเรียนออน  และทาํใหนกัเรียนไดปรับปรุงการอานจากขอดแีละขอดอยของ
เพื่อน  ซ่ึงเปนการเพิ่มความมั่นใจใหกับนกัเรียนในการทํากิจกรรม  รวมทั้งครูควรเขมงวดกวดขนั
ตอการทํากิจกรรมของนักเรียนทุกคน 
                2.4 ควรนําเอกสาร ขอมูล หรือส่ือในทองถ่ินที่ใกลตัวนักเรียน มาใชหรือปรับปรุงใน
การจัดการเรยีนการสอน หรือจัดกิจกรรมกรรมเสริมใหกบันักเรียน  เพือ่ชวยกระตุนความสนใจ
ของนักเรียน อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสบการณดานคําศัพท และประสบการณในชีวิตจริง 
 
    3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
         3.1 ควรมีการวิจยัการสรางแบบฝกเสริมทักษะอานโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับ 
ทองถ่ินกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อหาประสิทธภิาพของแบบฝก  และเปรยีบเทียบ
ความสามารถในการอานของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝก 
         3.2 ควรมีการวิจยัการสรางแบบฝกเสริมทักษะอานโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับ 
ทองถ่ินกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถแตกตางกนั  เพื่อศึกษาวาแบบฝกจะใชไดผลดีกับ 
นักเรียนที่มีความสามารถระดับใดมากที่สุด 
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         3.3 ควรมีการวิจยัการสรางแบบฝกเสริมทักษะอานโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับ 
ทองถ่ินจากหลากหลายภูมภิาค  เพื่อศึกษาวาแบบฝกจะใชไดผลดีกับนกัเรียนที่อยูจํากัดในทองถ่ิน
ใดหรือไม 
          3.4 ควรมีการวิจยัการสรางแบบฝกเสริมทักษะอื่น ๆ โดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกบั 
ทองถ่ิน เพื่อศึกษาวาการใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ินสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของ 
นักเรียนไดดีในทักษะใด 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสรางเนือ้หา 

ในการสรางแบบฝกเสริมทักษะอาน 
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แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับโครงสรางเนื้อหาทีเ่หมาะสมในการสราง 
แบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจรงิเกี่ยวกับทองถิ่น 

ในรายวิชา อ 0112  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่6 
 

คําชี้แจง  กรุณาเติม เลข 1, 0 หรือ –1 ลงในชองความคิดเห็น 
-1 หมายถงึ  แนใจวาไมเปนเนือ้หาทักษะอานในชัน้ ม.6 

   0  หมายถงึ  ไมแนใจวาเปนเนือ้หาทักษะอานในชัน้ ม.6 
1 หมายถงึ  แนใจวาเปนเนื้อหาทักษะอานในชั้น ม. 6 
  

Unit Objective Topic Reading Skill  Activity ความคิดเหน็ 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

- To summarize 
   and express 
   opinions 
 
 
ขอเสนอแนะ  
 
- To identify 
   main idea and 
   details 
 
 
 
ขอเสนอแนะ 

Tourist Attractions 
 
 
 
 
 
 
Local Ancient 
Places 

- Identifying the meaning  
   of words 
- Identifying main idea and 
   details 
- Making conclusion 
 
 
- Identifying the meaning  
  of words 
- Scanning and skimming    
   for main idea and  
  details 
- Making conclusion 

- Asking / answering questions 
- Matching information 
- Transferring information into  
   a semantic map 
 
 
 
- Asking / answering questions 
- Matching information 
- Completing exercises 
- Checking  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

-To express  
  opinions 
 
  
 
 ขอเสนอแนะ 
 
-To identify 
  main idea and 
  details 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 

Folktales 
 
 
 
 
 
 
Legends & 
Histories 
 
 
 
 
 

- Identifying the meaning  
   of words 
- Stating inference, moods  
   and personalities of  
   characters 
 
 
- Identifying the meaning  
   of words 
- Identifying main idea and 
   details 
- Identifying facts and 
   expressing  opinions  
 

- Asking / answering questions 
- Jigsaw Reading 
- Completing exercises 
- Reordering statement 
 
 
 
- Matching 
- Discussing 
- Asking / answering 
- Reordering statements 
- Writing opinions 
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Unit 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 

Objective 
 
- To interpret 
   meaning of 
   passage and 
   summarize 
 
 
ขอเสนอแนะ 

Topic 
 
Important Persons 
 
 
 
  

Reading Skill 
 
 - Finding information  
    about people 
- Interpreting inference,  
  moods and personalities  
  of characters 
- Making conclusion 

Activity 
 
- Asking / answering questions 
- Information gap 
- Interviewing 
- Matching 
 

  ความคิดเหน็ 

6 -  To interpret  
    meaning of  
    passage and 
    summarize 
 
 
 
ขอเสนอแนะ 
 

Customs and 
Traditions 

- Identifying the meaning  
   of words 
- Scanning and skimming    
   for main idea and  
  details 
- Interpreting the meaning 
  of passage 
 

- Matching 
- Asking / answering questions 
- Reordering statements 
- Filling out a form 
 
 
 

 
 

7  - To express 
   opinions  
    
  
ขอเสนอแนะ 
  

Thai Cooking Poems/ 
Thai Lullabies 

- Identifying the meaning  
   of words 
- Identifying the author’s  
  purpose 

- Asking / answering questions 
- Ordering 
- Completing exercises 
- Information transferring 
  

 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 

 
- To express  
  opinions 
  
  
  
ขอเสนอแนะ 
 
 

- To express  
  opinions 
 
 
 
ขอเสนอแนะ 

 

 
Location 
 
 
 
 
 
 
 
Local Products 
 
 
 
 
 
 

 
- Identifying the meaning  
   of words 
- Scanning and skimming    
   for main idea and  
  details 
 
 
 
- Differentiating main  
   idea, details and topic 
- Guessing the meaning 
   of the unknown words  
 
 
 

 
- Asking / answering questions 
-  Discussing 
- Completing exercises 
- Drawing semantic map 
 
 
 
 
- Asking / answering questions 
- Matching 
- Transferring information into 
   a semantic map 
- Completing exercises 
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Unit 
 

10 

Objective 
 
- To summarize 
   and express 
   opinions 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะ 
 

Topic 
 
Major Festivals 
and Events 

Reading Skill 
 
- Identifying the main  
   purpose 
- Recognizing details and 
   supporting details  
- Transferring  information 
   into tables 

Activity 
 
- Asking / answering questions 
- Checking true or false 
- Transferring information            
- Concluding information into   
   the form  
 

ความคิดเหน็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คาดัชนีความสอดคลองของโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะอาน 

จากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 
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คาดัชนีความสอดคลองของโครงสรางแบบฝกเสริมทกัษะอานจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

 
 คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ชื่อเร่ือง 
1 2 3 4 5 

รวม IC 

1. Tourist Attractions 
2. Local Ancient Places 
3. Folktales 
4. Legends & Histories 
5. Important Persons 
6. Customs and Traditions 
7. Thai Cooking Poem / Thai Lullabies 
8. Location 
9. Local Products 
10. Major Festivals and Events 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
หมายเหต ุ คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตรของสุโขทัยธรรมาธิราช (2535 : 456)  ดังนี ้
 
    IC    =        ∑R 
             N 
 
   เมื่อ  IC แทน  คาดัชนีของความสอดคลอง 
    R แทน  คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
    N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะอาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 117
 

Table of Reading Exercises Specification 
 

unit Objective Text Type Topic Reading skill Activity 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

- To summarize 
   and express 
   opinions 
 
 
 
- To identify 
   main idea and 
   details 

Guidebook 
 
 
 
 
 
Book 
Brochure 

Tourist Attractions 
 
 
 
 
 
Local Ancient 
Places 

- Identifying the meaning  
   of words 
- Identifying main idea and 
   details 
- Making conclusion 
 
- Identifying the meaning  
  of words 
- Scanning and skimming    
   for main idea and  
  details 
- Making conclusion 

- Asking / answering questions 
- Matching information 
- Transferring information into  
   a semantic map 
 
 
- Asking / answering questions 
- Matching information 
- Completing exercises 
- Checking  
 

3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

-To express  
  opinions 
 
  
  
-To identify 
  main idea and 
  details 
 
 
 
- To interpret 
   meaning of 
   passage and 
   summarize 

Short story 
Magazine 
 
 
 
Legend 
Magazine 
 
 
 
 
Brochure 
Book 
Magazine 

Folktales 
 
 
 
 
Legends & 
Histories 
 
 
 
 
Important Persons 
 
 
 
  

- Identifying the meaning  
   of words 
- Stating inference, moods  
   and personalities of  
   characters 
- Identifying the meaning  
   of words 
- Identifying main idea and 
   details 
- Identifying facts and 
   expressing  opinion  
 - Finding information  
    about people 
- Interpreting inference,  
  moods and personalities  
  of characters 
- Making conclusion 

- Asking / answering questions 
- Jigsaw Reading 
- Completing exercises 
- Reordering statement 
 
- Matching 
- Discussing 
- Asking / answering 
- Reordering statements 
- Writing opinions 
 
- Asking / answering questions 
- Information gap 
- Interviewing 
- Matching 
 

6 -  To interpret  
    meaning of  
    passage and 
    summarize 

Guidebook 
Leaflet 
Magazine 

Customs and 
Traditions 

- Identifying the meaning  
   of words 
- Scanning and skimming    
   for main idea and  
  details 
- Interpreting the meaning 

- Matching 
- Asking / answering questions 
- Reordering statements 
- Filling out a form 
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  of passage  

 Unit Objective Text Type Topic Reading skill Activity 
7  - To express 

   opinions  
    
  
  

Poem Thai Cooking Poem/ 
Thai Lullabies 

- Identifying the meaning  
   of words 
- Identifying the author’s  
  purpose 

-  Asking / answering questions 
- Ordering 
- Completing exercises 
- Information transferring 
  

8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 

10 

- To express  
  opinions 
  
  
  
 
- To express  
  opinions 
 
 
 
 
- To summarize 
   and express 
   opinions 

Guidebook 
 
 
 
 
 
Guidebook 
 
 
 
 
 
Brochure 
Guidebook 

Location 
 
 
 
 
 
Local Products 
 
 
 
 
 
Major Festivals 
and Events 

- Identifying the meaning  
   of words 
- Scanning and skimming    
   for main idea and  
  details 
 
- Differentiating main  
   idea, details and topic 
- Guessing the meaning 
   of the unknown words  
 
 
- Identifying the main  
   purpose 
- Recognizing details and 
   supporting details  
- Transferring  information 
   into tables 

-  Asking / answering questions 
-  Discussing 
- Completing exercises 
- Drawing semantic map 
 
 
- Asking / answering questions 
- Matching 
- Transferring information into 
   a semantic map 
- Completing exercises 
 
-  Asking / answering questions 
- Checking true or false 
- Transferring information                  
- Concluding information into the  
   form  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตัวอยางแบบฝกเสริมทักษะอาน 
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Unit 1  
Tourist Attractions 

 
1. Which province do you live in now? 
2. Do you know anything about the interesting places in your province? 
3. Write the names of places that you know.  
 
A. Have you ever heard about these places?  What provinces are they in? 
 
1. Phra Narai Ratchaniwet Palace  _________________________ 
2. Sunflowers Fields    _________________________ 
3. Khai Bang Rachan Heroes Memorial _________________________ 
4. Wat Phra Phutthabat   _________________________ 
5. Chai Nat Bird Park    _________________________ 
 

B. Write the names of these places under the pictures. 
      1.       2. 
 
 
 
        
 
          ____________________       ____________________ 
 
        3.       4. 
 
 
 
 
 
  ____________________       ____________________ 

Pre-reading 
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Tourist Spots in Amphoe Ban Mee 
 
 Amphoe Ban Mee is famous for making Mat Mee silk. Most locals here are the  
Thai Phuan people who migrated from Hua Phan Thang Ha Hua Phan Thang Hok in Laos 
around 135 years ago. They named this locality after their old village Laos. 
 Wat Thammikaram or Wat Khang Khao is an old temple on the west bank of  
Bang Kham canal near the entrance of Wat Lai (Amphoe Tha Wung). Numerous bats used to 
live here. The most interesting aspect of the temple is wall painting on the life of Lord Buddha 
on all 4 sides of the temple wall. Some parts of the painting have Western influence like the 
shading of trees. The work is from the reign of King Rama IV and is a truly beautiful piece of 
local art. 
 To get there, take High-way No. 311 (Lop Buri-Sing Buri), then turn right onto  
Highway No. 3028 at km. 18 (the same route as to Wat Lai). 
 Wat Thong Khung is in Tambon Ban Phung. The item of interest is the assembly hall 
on a junk on water on Bang Kam canal. There is also the Thammasangwet pavilion that is in 
the modern form of a bus. 
 To get there, take the same route as Wat Thamikaram. The Lop Buri-Ban Mee bus 
runs past the temple. 
 Wat Nong Tao (Wat Phanit Thammikaram) is in Tambon Nong Tao. The building that 
is unique to the temple is the assembly hall on a turtle’s back that is the symbol of the area. 
H.M. the King presided over the opening on 11 March 1974. 
 To get there take the same route as Wat Thong Khung. The Lop Buri-Ban Mee bus 
runs past the temple. 
 Wat Khao Wongkot is at the foot of Khao Sanam Chaeng, around 4 km. from  
Ban Mee. The place to see here is Khang Khao Cave on the slope north of the assembly hall. 
This is the largest bat cave in Lop Buri, with millions of bats inhabiting the cave. Each year the 
temple earns substantial revenue from the sale of bat droppings. Bats will fly out of the cave 
in a black stream at around 18.00 hrs. to feed. The phenomenon is similar to black smoke 
from a smokestack. This lasts for 1-2 hours.            

Reading 
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 To get there, take Highway No. 311 (Lop Buri-Sing Buri) on the same way as Wat 
thong Khung. The temple is around 4 km. before reaching Ban Mi. The Lop Buri-Ban Mee bus 
runs nearby. Get off at Ban Mee terminal and hire a car from Ban Mee market into the temple. 
        (Guidebook of Lop Buri) 

    
 
A. Answer these questions. 
      1.   What is this passage about? 
 2.   Where are the local people in Ban Mee from? 
      3.   What is the interesting thing to see at Wat Thong Khung? 
      4.  Where is the largest bat cave in Lop Buri? 
 5. How can you go to Amphoe Ban Mee? 
 

B. Match the place with the relevant information. 
 
     ………..1. Amphoe Ban Mee  a. Take the Lop Buri-Ban Mee bus 
     ………..2. Wat Khao Wongkot   b. Wat Phanit Thammikaram 
     ………..3. Wat Thong Khung  c. Famous for Mat Mee silk and most locals  
     ………..4. Wat Khang Khao       are Thai Phuan 
     ………..5. Wat Nong Tao   d. People earn their living from the sale  

    of bat droppings 
       e. Wat Thammikaram 
 
C. Complete the semantic map with correct information. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tourist spots in Amphoe Ban Mee 

 Wat Khang Khao Wat Thong Khung  Wat Nong Tao  Wat Khao Wongkot 

Practice 
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D. Fill in the passage with the right information 
 

 In the conclusion, Amphoe Ban Mee is in  (1)………………. . It’s (2)…………….. for 
Mat Mee silk. Most  (3)…………….. are Thai Phuan. There are 4  (4)…………………. temples 
in Ban Mee; (5)……..………..…….., (6)………………………, (7)…………….…..…… and  
(8) …………………..…… . We can get there by (9)…….……………. . 
 
E. Identify the meaning of these words with the definitions. 
 
 migrate  pavilion assembly-hall      preside      route 
____________1. a course or road for travel or shipping 
____________2. a large room or building for public gatherings 
____________3. to exercise management or control 
____________4. a light usually open building used for  shelter exhibits, etc. 
____________5. to go from one country  region to another, esp. repeatedly and  

 in a large group 
 

 
 
 Sunflower Fields is a highlight of Lop Buri. The province in the country’s leading 
grower of sunflowers, about 320-480 square kilometers. The flowers are in full bloom during 
November-January. Sunflowers are resistant to dry climate and farmers like to grow them to 
replace corn. Sunflower seeds have nutritional value and are used to make sunflower oil, 
dried snacks or as an ingredient in cosmetics. Moreover. they can be used to feed bees, 
producing delicious honey. 
 There are fields throughout Amphoe Muang, Amphoe Phatthana Nikhom and Amphoe 
Chai Badan. Numerous fields are at Khao Chin Lae near Wat Weruwan, Tambon Khok Tum, 
Amphoe Muang. From Lop Buri, take Phahon Yotin Road (Lop Buit-Saraburi) to km. 4,. then 
turn left onto Highway No. 3017 (to Tambon Khok Tum) for 8 km. to the temple entrance  
(on the left). Another 2 km. and you will reach the fields. There are Lop Buri-Wang Muang 
mini-buses going through Wat Weruwan. They leave from Lop Buri terminal during 06.00-
17.30 hrs. 

 Review     
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 Furthermore, there are sunflower fields scattered all along Amphoe Phathana Nikhom 
around Chong Sarika (through Wat Mani Si Sophon) on Highway No. 21.      (Guidebook of  Lop Buri) 
 

A.  Choose the best answer from the right column. 
Questions            Answers 

1. What is the first paragraph about? _______________      a.  Situation of sunflower fields 
2. What is paragraph two about? _______________      b.  Other sunflower fields 
3. What about paragraph three? _______________      c.  Description of sunflower fields 
 

 
B. Draw semantic map. (Work in pairs) 
 
    What is the passage about? 
 
 
 
 
 
 
 
      Amphoe Muang             dry climate                       made oil                    by car 
                                             Full bloom…… 
                                             …………………    
 
 
 
 
 
 
 
 

   Location   Description of 
Sunflower field 

     Usefulness 
of Sunflower Seeds 

   How to get there 

Test 
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Test 1 
 
 Pa Sak Chonlasit Dam is part of the Pa Sak River Development Project that is a result 
of H.M. the King’s initiative. The dam is an earth-filled dam with a clay core. It is used 
primarily for irrigation. The dam is 4,860 meters long and has a water capacity of 785 million 
cubic meters at 42 meters above sea level. The dam has parts in Amphoe Phatthana Nikhom, 
Amphoe Tha Luang and Amphoe Chai Badan in Lop Buri and Amphoe Wang Muang in 
Saraburi. The dam began operations in June 1998.  
 The tourist spots are the scenic point on the dam and the Pa Sak River Museum that 
is devoted to natural and cultural resources around the reservoir. A railway cuts through the 
reservoir in some areas. Visitors can take trains to view the fine scenery of the area. For more 
information, contact the dam at tel. 9036) 494-031, 434034. 
 To get there from Lop Buri, take the Lop Buri-Khok Tum-Phatthana Nikhom 
route(Highway No. 3017) for 48 km. The Lop Buri-Wang Muang mini-bus runs past the dam 
and leaves Lop Buri during 06.00-17.30 hrs. 
 Furthermore, there is a special Bangkok-Pa Sak Chonlasit Dam return train service on 
weekends and holidays. It departs from Bangkok Railway Station at 07.30 hrs. and arrives at 
the dam at 12.00 hrs. The return trip departs the dam at 14.40 hrs. and arrives in Bangkok at 
18.00 hrs. The fee is 200 baht per person. For more information, contact tel. (02) 220-4334 
and the express line 1690. Tourists can also take the train to view the dam’s scenery. Contact 
Lop Buri Railway Station at tel. (036) 411.022 for information.    (Guidebook of Lop Buri) 
 

 
Answer these questions. 
 
1. What kind of Pa Sak Chonlasit Dam ? _________________________________ 
2. What is its water capacity?   _________________________________ 
3. What is it used for?    _________________________________ 
4. When was the dam operated?   _________________________________   
5. How can you travel to the dam?  _________________________________ 
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Fill in the semantic map with the following words. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   has parts in 
        ____                              ____                              ____                           ____ 
        ____                                                                   ____                           ____ 
        ____                                                                   ____                           ____ 
        ____                                                                   ____                           ____ 
              ____ 
 
 
 
a. used for irrigation    h. 785 million cubic meters 
b. an earth-filled dam     i. highway no.3017 
c. special train    j. Operated in June 1998 
d. 4,860 meters long    k. Phatthana Nikhom 
e. Chai Badan    l. mini-bus 
f. car      m. Wang Muang 
g. Tha luang     n. the Lop Buri-Wang Muang route 

o. 42 meters above sea level 
 
 
 
 

Pa Sak Chonlasit Dam 

   Description of 
       the dam 

      Location      Usefulness 
     of the dam 

 How to get there 
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Unit 2 
Local Ancient Places 

 
 
 Check these places; old or new. And is it in Lop Buri? 
 

Places old new yes/no 
1. San Phra Kan    
2. Sunflowers fields    
3. Phra Prang Sam Yot    
4. Wat Mani Chonlakhan    
5. Yen Throne Hall (Phra Thi-nang Yen)    

 

  What is the oldest place in Lop Buri? 
  We’re going to learn about ancient places. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Phra Narai Ratchaniwet Palace was built by King Narai the Great in 1666 as his 
residence in Lop Buri. The place is divided into the outer, middle and inner courts. The 
palace wall is made of plaster-covered bricks. Heart-shaped boundary markers are on the 
wall. There are 11 doorways altogether. Each has a pointed top, a four-sided roof and gable 
with plaster designs that evolved from lotuses. The doorways and walls of the middle and 
inner courts have about 2,000 small lotus-shaped holes in rows for placing lanterns. King 
Rama IV renovated the palace in 1856 to make it an alternate inner capital and made the 
palace “Phra Narai Ratchaniwet.”      (Guidebook of Lop Buri) 
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A. Answer these questions.  
1. Who built Phra Narai Ratchaniwet Palace? 
2. When was the palace built? 
3. How many parts of the palace is divided? 
4. Who named the palace? 
 

B. Match the words into the correct meaning. 
1. residence  a. to bring back to a better and an earlier condition 
2. evolve  b. to develop 
3. lantern  c. the place, usually a house, in which a person resides  
4. renovate  d. a transparent or translucent case that encloses a light and    
                                         protects it from  wind and rain. 
 

C. Making Conclusion 
 Phra Narai Ratchaniwet Palace (1)__________ (2)__________ in 1666 by 
(3)___________________ . There are (4)_________ parts; (5)____________, (6)___________ and 
(7)__________in the palace and 11 (8)___________ together. Some doorways and walls have 
small lotus-shaped holes in rows for (9)____________ lanterns. King Rama IV (10)__________  
the palace in 1856 and named the palace “(11)______________________________________”. 
 

D. Read about Chantharaphisan Throne Hall and find information. 
 
           
 
 

 
 
 
Chantharaphisan Throne Hall was built in 1665 as the residence of King Narai the 

Great. It was built over an older foundation of the hall that was built by King Ramesuan, the  
eldest son of King Uthong, when he ruled Lop Buri. This hall has a purely Thai style. The front 
has a balcony. When Suttha Sawan Throne Hall was completed, King Narai the Great moved  
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his residence there and converted Chantharaphisan Throne Hall into a hall for noblemen. This 
correlates to what was recorded by a Frenchman that said the building was for meetings of 
privy councilors. King Rama IV renovated the building according to its original style.      

(Guidebook of Lop Buri) 
 
E. Complete this table with the above information. 
 

Items Details 
Name of place  
Year of construction  
Founder of place  
Style of place  
Renovation  

 
F. Matching each definition with one of the following words. 
1. correlate  a. a railed platform projecting from the wall of  a building 
2. foundation  b. a board or select body of personal advisers, to a sovereign 
3. balcony  c. to change into a different form, etc. 
4. convert  d. the prepared ground or base on which a structure rests 
5. privy councilor  e. to be in, or to bring into, mutual or reciprocal relation 
 
 
 
Work in groups. Complete these sentences and then rewrite in conclusion. 
 

1. Chantharaphisan Throne Hall was the …………………….. of King Narai the Great . 
2. The hall has a ……………… style. 
3. King Narai the Great used the hall for ………………………….. . 
4. It was  …………………….. by King Rama IV. 

 
 

 
 

Review 

Test 
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Test 2 
 

 
 

 
 
 

Phra Prang Sam Yot is on a mound west of the railway near the Phra Kan Shrine. The 
3 pagodas are connected to one another. The middle one is about 21.5 meters high. They 
represent Khmer art of the Bayon style and date from the 18th Buddhist century. Each is made 
of laterite and decorated with lovely plaster designs. The site was probably a Khmer Buddhist 
temple of the Mahayana sect. It was later altered into a temple with a Siwalinga base in all 3 
pagodas. King Narai the Great renovated it into a Buddhist temple and built a brick assembly 
hall. The architectural style of Aytthaya mixed with European style can be seen in the 
doorways and windows here. Inside the hall is a sandstone Buddha image in the Man Wichai 
posture in the early Ayutthaya art style. The site is open daily during 07.00-17.00 hrs. except 
Monday and Tuesday. The fee is 10 baht for Thais and 30 baht for foreigners.  

 (Guidebook of Lop Buri) 
  

Answer these questions. 
1. Where is Phra Prang Sam Yot located? 
2. What is its date of construction ? 
3. Which is original kind of style of Phra Prang Sam Yot? 
4. What was this place used for in those day? 
5. What about the fee and the opening times? 
 

Checking.  True or false. 
………. 6. Phra Prang Sam Yot is to the west of the railway near Phra Kan Shrine. 
………. 7. There are 3 pagodas  separated from each other.  
………. 8. The highest pagoda is the middle one. 
………. 9. There is a Siwalinga base to each pagoda. 
………. 10. Prang Sam Yot was built on top of an earlier Buddhist temple. 
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  Unit 3 
Folktales 

 
                
 

1. What’s in the picture? 
2. What do you know about it? 
3. What pet have you got at your house? 
4. Have you ever heard something in a folk tale ? 
 
                           Reading the disordered folk tale and reorder. 
 

Why Some Cats Have Kinked Tails? 
 
A. and to make doubly sure that the ring would not slip off,  
            she would twist the tail into a knot. 
 

B. Some of the early Siamese cats are said to have had a kinked tail,  
            but they are rarely seen   now.  
 

C. In the course of time, the tail of the cat became curly,  
            and its offspring all got a kinked tail, as a hereditary mark. 
 
D. She kept a Siamese cat which was very attached to her and followed her every time  
            she went to have a bath in the garden pool.  
 

E. Before bathing, the princess would take off her ring and put it  
            on the tail of her cat,  
 

F. There is a charming legend about the origin of the curly tail. 
 

G. Once there was a princess in the ancient kingdom of Siam.    (Thaiways) 

  
                     Answer    ………………..……………………. 
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A. What are the meanings of the underlined words? 
 

1. Some of the early Siamese cats are said to ……………..  . 
a. Thailand   b. Thai   c. Siam 

2. Siamese cats are said to have a kinked tail.  
a. straight   b. curly   c. knot 

3. The ring would not slip off. 
a. lose   b. go away  c. slide 

4. Its offspring all got a kinked tail. 
a. descendant  b. children  c. ancester 

 

B. Put the number to order these sentences according to the tale. 
 

_____ a. Siamese cats are rarely seen now. 
______ b. The tail was twisted into a knot. 
______ c. It  followed her every time she had a bath. 
______ d. and subsequent generations all got a kinked tails   
______ e. Once a Thai princess, in the ancient times, had a Simese cat. 
______ f. She took off her ring and put it on her cat’s tail. 
______ g. So the tail of the cat became curly, 
 

C. Answer these questions .   
 

1. From the story what is the cause of the kinked tails of the cats?________________________ 
2. What do you think about the character of the princess and the cat?____________________ 
3. Do you believe it or not?  Why/ Why not?  Give your viewpoint._________________________ 
 

 
 
 

A. Read these disordered paragraphs and then put them in order. 

Practice 

Review 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 133
The Origin of The Rainbow 

                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           (Thaiways 1999) 
 
            

 
 

A.  Soon after the princess disappearance, Khun Lang went to the forest in scarch of her, only to find 
the lifeless body of his beloved woman. Greatly shocked, the man suffered a heart attack and died 
there. Prince Khulu, when learning about the tragedy from the birds, was in deep grief. Not knowing 
what he would live for, he drew his sword and cut his throat, dying in his palace following his 
sweetheart. 

B.  Once upon a time there were two kings, Thao Phromsi and Thao Puttalat, who were very close 
friends. They and their queens – Phimphakasi of the former and Chantha of the latter, often exchanged 
visits since their countries were next to each other. Yet the cordial relationship did not last long. One 
day while the two queens, both pregnant, stayed together during such a visit, Chantha asked 
Phimphakasi for an orange. The fruit being out of season at that time, the request was not met. Thus 
the incident ended the good relationship between the two countries. 

C.   Because of the power of love that the couple had for each other, a rainbow rose across the sky, 
connecting the forest and the palace and forming a path of love which, once separated, was now 
joined together. 

D.   Among the men who cherished a love for the Princess was Khun Lang, a middle-aged flirtatious 
high-ranking official, who had gained the favour of the queen. The princess thus was forced by her 
mother to marry Khun Lang. In great sorrow, the princess fled to the forest and decided to commit 
suicide. Before doing so, she talked to herself tearfully about her love for Prince Khulu and said 
goodbye to him. A pair of birds seeking food around there accidentally heard all the words and saw the 
poor princess hanging herself. So they decided to go to tell Prince Khulu. 

E.    Later, Phimphakasi gave birth to Prince Khulu and Chantha got a lovely Princess Ua. Soon, the 
princess grew up to become a great beauty, causing several young princes and noblemen to fall in 
love with her. But no one could win her heart which she had already  given to Prince Khulu. The love 
between them  was kept secret for they knew very well that it would be unacceptable to their parents. 

Answer          …………………………………….…. 
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B. Answer these question. 
 

1. What caused an end of the good relationships that had existed  
between the two countries? 

2. Why did Princess Ua and Prince Khulu keep their love secretly? 
3. Who was Khun Lang? 
4. What did the princess decide to do after she was forced to marry Khun lang? 
5. Who saw the princess hang herself? 
6. Did Khun Lang die in the same way as the princess? 
7. How did the prince die? 
8. How do you feel after reading this tale? 
9. What do you get from the tale? 
 

C. Complete these statements. 
 

1. Prince Khulu was a ……….... of ……..…………….…. and …………………………… . 
He fell in love with ………………….……….. . 

2. Princess Ua was a great ………….…… , a daughter of …………………………….  
and ……..…………….….. . 

3. ……………………... was a middle-aged high ranking …………………, who the princess’ 
mother forced her to  ………………..… him. 

4. The princess decided to commit  ……………..….. by ………………… herself. 
5. A pair of birds saw her ………..………, then they …………………. the prince. 
6. Khun Lang ……………..…. her with great shock, and ……………….. there. 
7. The prince got the news from the ………………… So he committed suicide with his 

…………………… in  his palace. 
 

************************************** 
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Test 3 
  

 Direction : Read this folk tale, then find the best answers. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
The Origin of the Seven Chick Stars 

 If you like to watch stars in the sky at night you may have observed a loose cluster of 
seven stars, which are called Pleiades. According to Greek mythology, the name refers to the 
seven daughters of Atlas turned into the star group. Unlike this myth, the Thais have their own 
tale giving an account of the origin of the star group which is in Thai called dao luk kai or the 
chick stars. Here is the story. 
 Once upon a time, there was a poor old couple who lived at the foot of a hill. They had 
a hen with seven small chicks. They raised them with love and care. One day, an itinerant 
Buddhist monk came to dwell near the couple’s house. They were very glad when seeing the 
monk for this would be a chance for them to make merit by giving food offerings to the monk. 
But since they had no money to buy food, they found it inevitable to kill the hen to be cooked 
for the monk. 
 The hen heard their conversation and knew her fate. She did not fear death but was 
willing to sacrifice her life to pay a debt of gratitude to the couple. She then went to say good-
bye to her seven little chicks. The hen also taught the chicks to be grateful to the couple for 
feeding them. This made all the chicks so sad. 
 The next morning, the couple killed the hen and roasted it. Without their mother, the 
seven chicks did not know what they would live for. They all agreed to jump into the fire 
burning their mother’s body. The great love that they had for their mother made the seven  
chicks to be reborn the group of seven beautiful glittering stars. Since then the seven stars 
have shone brightly together at night when the sky is clear.       (Thaiways 1999) 
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Put the right number that order these sentences according to the tale. 
 

……… a. One day they wanted to offer food to the monk, but they had no money. 
……… b. Next morning the seven chicks jumped into the fire following their mother. 
……… c. There was a poor old couple who had a hen with seven small chicks. 
……… d. The hen heard that and said good-bye to her little chicks. 
……… e. The thought to kill the hen and cooked for the monk. 
 
Complete these sentences with the suitable words. 
 
1. The group of seven stars that is called in Thai  …………………….. or …………………..  . 
2. ………………. is the name that refers to the seven daughters of Atlas in the Greek myth. 
3. From the tale, you learn that you should be ………………… to the person who does the 

best for you. 
4. An itinerant Buddhist monk came to dwell near the couple’s house.  
      The underlined words mean in Thai ……………………………. . 
5. This would be a chance for them to make merit by giving food offerings to the monk. 

The underlined words mean in Thai ……………………………. 
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Unit 4 
Legends & Histories 

 
 
 

1. Do you know a legend about something or some places in your province or your neighbor’s? 
2. Look at these names and think of some legends or history about them. 

The Buddha’s Footprint Saen Pom Sao Hai          Tao Kokhanak        Bang Pa-In 
3.     Where are they? 
Now  enjoy about  reading them . 

 
                                                                

  
 

  It was in the year 1623 (according to one historian) that the Governor of Saraburi 
Province sent a dramatic message to the King. He said that a hunter named Boon had 
discovered a huge footprint on a rock near the foot of a hill known as Golden Hill. Boon had 
shot and wounded a deer, which ran away and disappeared in thick undergrowth. Shortly 
afterwards the deer reappeared, apparently completely unhurt. 
 The astonished Boon crawled under the thick scrub and found a hole in a rock filled 
with clear, pure water. He drank some, and was immediately and miraculously cured of a 
painful skin disease from which he had been suffering. 
 Boon slowly and painstakingly emptied all the water out of the hollow in the rock, and 
found it was shaped in the likeness of a huge footprint. Knowing the King’s urgent desire to 
find the Buddha’s Footprint, Boon immediately reported his discovery to the Governor of 
Saraburi. 
 When the King received the Governor’s message, he was overjoyed. The miraculous 
healing powers of the footprint on the hill proved without doubt that this was the sacred 
Buddha’s Footprint of which the Sri Lankan monks had spoken. 
  King Songtam at once set out in state from Ayutthaya to see the Footprint for himself. 
He made the first part of the journey by river, landing at a spot now known as Ta Rua or 
“boat-landing.” From there he continued overland, with the hunter Boon as guide. 
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 The King’s delight on seeing the Footprint knew no bounds. He lit a great many 
candles and joss-sticks, and saluted the holy relic over and over again. 
 King Songtam dedicated to the Footprint all the surrounding land within a 10 mile-
radius. He ordered a big temple built on the site, as well as a 20 –metre-wide road covering 
the 14 miles from Ta Rua to Golden Hill. On the river itself a royal pavilion was built at a spot 
which was named Ta Chao Sanuk, or “the landing stage of royal enjoyment.” 
 King Rama I, Founder of the Chakri Dynasty, ordered the Temple rebuilt and 
requested his younger brother, the Deputy King, to supervise its construction. The Deputy 
King went to Golden Hill with an army including artists, craftsmen and artisans. Being a 
devout man with a deep veneration for the Footprint, he walked the entire 14 miles from 
 Ta Rua, carrying on his shoulder a piece of timber to be used for the new timber never 
touched the ground. 
 The new “mondop” or shrine has since seen many alterations. Today Phra Putta Baht 
and its surroundings present a wonderful sight, especially if one knows something of the 
history of this most sacred  shrine with its Footprint, to which every year on the full moon of 
the third lunar month – Makha Bucha Day – thousands of devout Buddhists travel to pay 
homage to the memory of the Lord Buddha.   (Thaiways,1979) 
 

 
 
 
 
A. Match the related sentences in Column A and B correctly. 
 
  A      B 
_____ 1. The story is about     a. King Rama I 
_____ 2. The place that is mentioned in the legend  b. Boon 
_____ 3. The hunter who discovered the footprint  c. The Buddha’s Footprint 
_____ 4. The King who was in 1623 or Ayutthaya   d. Saraburi Province 
                 period 
______ 5. The King  who ordered the temple to be rebuilt e. King Songtam 
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B. Choose the best answer. 
 

1. This story is about __________ . 
a. the legend of Boon hunter  b. The legend of Golden Hill 
c. the legend of the Buddha’s Footprint d. The legend of Saraburi Province 

2. How did Boon cure his painful skin disease? 
a. He crawled under the thick scrub. b. He jumped over the huge footprint. 
c. He drank some water from the hole. d. He did the same way of the deer. 

3. Put the events in order. 
1. He reported his discovery to the Governor of Saraburi. 
2. King Songtam went to see the Footprint by river. 
3. He discovered the huge footprint. 
4. Boon had shot a deer and followed it in the forest. 
a. 3,1,2,4  b. 3,4,1,2        c. 4,1,3,2  d. 4,3,1,2 

4.   At what spot by the rivew did King Songtam land ? 
      a. Ta Rua  b. Ta Chao Sanuk  c. Golden Hill  d. Saraburi 
5.   Who didn’t cooperate in the Temple rebuilt by King Rama I? 
      a. artists  b. craftsmen  c. artisans  d. architect 
 

C. Discussing 
 

     Have a group discussion and express the member’s points of view on the passage. 
     Do you believe the legend?  
 
 

Bang Pa-In 
 
 Near Ayutthaya is the former summer royal palace of Bang Pa-In. Here is the legend 
of how it got its name. 
 Many years ago a certain king who liked to travel incognito among his subjects visited 
Ayutthaya Province disguised as a local man. The King’s boat overturned, and he swam to an 
island. He spent the night in a villager’s hut with a girl called “In,” the villager’s daughter. Next  
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morning he took his leave of her, but first he gave her a ring. “If ever you need my help,” he 
said, “you may come to the Royal Palace. Show this ring to the guard at the gate, and he will 
bring you to see me.” 
 A year later, the girl named In followed the King’s suggestion. She now had a tiny 
baby on her arm, and needed money to rear him. Showing her baby to the King, she 
discreetly indicated that the King was its father, whereupon he gave her some money but told 
her she could not stay in the Palace. 
 After In and her baby had gone, the King pondered long over what she had told him. 
He found it very hard to believe that the child was really his. He asked one of his courtiers 
how he could father a child after spending only one night with the girl. Afraid of giving 
offence, the courtier resorted to an old Thai proverb. “Your Majesty,” he said, “if the tree is 
strong it can indeed bear fruit after only one pollination.” 
 The King was impressed by this diplomatic answer: moreover, it convinced him that In 
had told the truth. So he gave orders that henceforth the place where he had met her should 
be called “The Village where I Met In” – or in Thai, “Bang Pa-In.” 
 As for the baby boy, he eventually became King Prasart Thong, who founded the 
Palace at Bang Pa-In.      (Thaiways, 1979) 
 
D. Choose the right answer. 
1. In paragraph one you know the story is saying about __________  . 

a. the man name In   b. how the royal palace got its name 
c. how Ayutthya got its name  d. love between a king and a woman 

2. The statements that shows the king had the baby with In are stated in ___________ . 
a. paragraph 1 and 2   b. paragraph 2 and 3 
c. paragraph 2 and 4   d. paragraph 1 and 4 

3. In conclusion, Bang Pa-In is the name of ____________.  
a. a village where the King met In  b. the summer royal palace 
c. the place that the King’s boat overturned    d. a and b are correct 
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4. How did the King believe that the child with In was his son? 
a. He consulted with his courtier.  b. Because of the ring he gave her. 
c. He recognized the night that he spent with her.   d. He proved himself. 

5. Which is the right statement from the story? 
a. The King didn’t believe and gave her no money. 
b. The King accepted his child immediately when he saw the ring. 
c. The place that the King met In was in Ayutthaya Province. 
d. The King ordered the girl with the baby to stay beside the palace. 

 
E. Discuss these questions with your classmates. 
 
1. Give the reason why the king in those days had to disguise himself.___________________ 
2. In your opinion, do you believe that the baby was the King’s son, why?________________ 
3. How do you think about the King’s character?            _____________________ 
 
F. Give the meaning of these words in Thai. 
 
1. incognito  ……………….. 
2. discreetly  ………………. 
3. ponder  ………………. 
4. courtier  ………………. 
5. diplomatic  ………………. 
6. pollination  ……………… 
 
 
 

************************************ 
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Test 4 
 

Chao Mae Sao Hai 
 

 The local legend is that one day a log came floating along the klong and came to rest  
in the village of Sao Hai. At first no one paid it any attention, but that night the villagers heard 
a woman’s voice crying “Help!” The voice seemed to be coming from the direction of the log. 
 Next day a group of the strongest men in the village tried to pull the log out of the 
water; but they couldn’t budge it an inch. 
 A few nights later one of the villagers dreamt that a woman came to see him, pleading 
for his help. She said she was imprisoned in the klong and badly wanted to get out. If he 
could help her, she said, she would bring him great wealth. 
 Next morning that villager tied a sacred white “sai sin” cord round the log. After 
prostrating himself and worshipping, the villager found to his great delight that he was able to 
pull the log out of the klong by means of the white cord with no effort at all. 
 The goddess who dwelt inside the log kept the promise she had made in the villager’s 
dream. Before long he became rich, Chao Mae Sao Hai is still worshipped in the village of 
that name near Saraburi.    (Thaiways, 1979) 

 
 
Choose the best answer. 
1. What is the legend about? 

a. Chao Mae b. The log      c. The village’s name  d. Thai worship 
2. ………. a log came floating along the klong and came to rest in the village of Sao Hai.  
      It means …………………..  . 
     a. The log was floating at the village           b. The log didn’t move when it came to Sao Hai. 
     c. The log sunk when it arrived at Sao Hai   d. The log didn’t float along the klong. 
3.  The main idea of paragraph 3 is stated about _________ . 
     a. the pleading for help.   b. the way to help 
     c. the woman was kept in the klong  d. the villager’s dream 
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4.  From the legend what exactly did the villager help? 
     a. The log in the klong   b. The woman in the log. 
     c. A female spirit in the log.   d. His goddess. 
5.  Which statement is right? 

a. Only one villager heard a woman’s voice crying. 
b. The strongest men can pull the log out of the water. 
c. Everyone worships the log will be rich? 
d. The white cord was used to pull the log. 

 
Write the meaning of the following words in Thai. 
 
6. budge   ______________ 
7. pleading   ______________ 
8. a white cord   ______________ 
9. worship   ______________ 
10. imprisoned   ______________ 
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Unit 5 

Important Persons 
 
 
A. Look at the people in these pictures and write their names. 

 
1. 2.           
 
 
 
 
 
 
 
 
3.      4. 
 
 
 
 
 
 
 
B. Questions. 

1. What do you know about the persons in the pictures? 
2. Were they important persons in Thailand?     Why? 

 
C. Match the monument of these important persons with the right province. 
………1. King Narai the Great                           a. Bangkok 
………2. Sunthon Phu      b. Chanthaburi 
………3. Prince Mahidol of Songkhla    c. Rayong 
………4. King Taksin the Great    d. Lop Buri 
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  Of the 34 kings who ruled Thailand successively during the 417 years (1350-1767)  
when Ayutthaya was the capital, only two have been given the title Maharat (Great King) and  
Narai is one of them. Narai was also the most widely known Siamese king in the world,  
especially in the Western world, before the mid-19th century when Thailand opened its door 
to Western material civilization. 
 Unlike most other great Thai kings in ancient times, Narai did not distinguish himself 
by military exploits, but by his successes in developing foreign trade and diplomatic relations 
with European countries, making Ayutthaya one of the most prosperous metropolises in the 
world. 
 It is true that Narai was a good warrior, too. A few years after ascending the throne in 
1656, he fought first with Chiang Mai and then Burma, both with limited success. Although 
neither campaign gave Siam lasting benefit, Siam was able to enjoy peace until after the end 
of Narai’s reign in 1688, making it possible for Narai to concentrate on the development of 
foreign relations.      (Thaiways, 1993) 
 
 
 
A. Answer these questions. 
1. How many kings with the title “Maharat” were there? 
2. When did King Narai rule Thailand? 
3. Why has King Narai been given the title “Maharat”? 
4. What was King Narai most important role? 
 
B. Fill in the blanks with suitable answer. 

Paragraph one says that King Narai was the person who  ……………………….…….. 
………………………… in order to bring civilization to Thailand. 

Paragraph two says that King Narai was very good at military with European 
countries foreign trade and diplomatic relations with European countries. 

Paragraph three “A few years after ascending the throne in 1656”,  the underlined 
words mean that King Narai ………………………………………. .       

Reading 
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146 C. Complete to make conclusion. 
  In conclusion, Narai was the king in (1)…………………..period, who 
developed (2)……………   ………………. (3) ………………..   ………………….. with European 
countries. He made Ayutthaya a (4)……………………….. metropolies in the world, so he was 
given the tittle “Makarat”. 
   

D. Read the passage about King Narai the Great. 
 

    King Narai the Great, the Founder of Phra Narai Ratchanivet Palace 

 
 King Narai, the son of King Prasat Thong,  was born in 1632.  He was named Narai because he 
was seen at the time of his birth by his relatives that he had four arms like the Hindu God Narai or Vishnu. 
 Upon his death, King Prasat Thong was succeeded by his eldest son, to which Prince Narai 
objected strongly. With the help of his uncle Prince Phra Sri Suthammaracha, Narai conceived an intrigue. 
He arrested his brother and condemned him to death. The throne was then offered to his uncle. The new 
king, however, made the mistake of taking as a wife Princess Phra Ratcha Kalayani, the younger sister of 
Prince Narai. The Prince disapproved of it so strongly that he overthrew his uncle and installed himself on 
the throne in 1656. 
KIng Narai was a wise and able monarch, so much  that his numerous accomplishments earned him the 
title of the Great. He brought progress to his kingdom in many areas. He expanded his territory, patronized 
literary and artistic creations, and further established friendly relations with many foreign nations with his 
talent in diplomacy.       (Thaiways, 1993) 
 

E. Match the questions with the correct answers. 
……..1. When was King Narai born?  a. King Prasat Thong 
……..2. Who was his father?   b.  King Narai’s sister 
……..3. Who was his uncle?   c. King Narai 
……..4. Who was the king after king   d. Prince Phra Sri Suthammaracha 
             name Prasat Thong?     e. In 1632 
……..5. Who was Prince Phra Ratcha Kalayani? 
 

F. Write about the personalities of characters in the passage. 
1. King Prasat Thong …………………………………………………………………….. 
2. Prince Narai ……………………………………………………………………………. 
3. Princess Phra Ratch Kalayani………………………………………………………… 
4. Prince Phra Sri Suthamaracha………………………………………………………... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



147  
 
 
 
 
 Complete the family tree of King Narai. 
 
    The Family Tree 
 
 
 
 
 
 
 Rearrange the following in the right order. 
 

a. He was born in 1632.     ______ 
b. He arrested his brother and condemned him to death. ______ 
c. King Narai was a son of King prasat Thong.   ______ 
d.  He installed himself on the throne in 1656.   ______ 
e. His uncle was the new king.     ______ 
f. His younger sister was his uncle’s wife.   ______ 
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148 Test 5 
 
Read this passage then choose the best answers. 

  
Prince Mahidol of Songkhla was the son of King Chulalongkorn (Rama V)  

and the father of both King Rama VIII (1935-1946) and King Rama IX (1946-  ). 
 On his 100th birthday anniversary in 1991, the late Prince was nominated by  
the united Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as  
a great personality of the world in the field of culture. After that, the Thai 
government designated the date of the Prince’s death, 24 September, as Mahidol 
Day, in commemoration of this extraordinary man, whose contributions to the 
development of medical education in Thailand and whose selfless devotion to the 
well-being of the whole nation will be briefly described below.        (Thaiways, 1995) 
   

1. Who was Prince Mahidol of Songkhla? 
a. The father of King Rama VIII.  b. The son of King Chulalongkorn. 
c. The father of King Rama IX.   d. All of these are right. 

2. What was he most famous for? 
a. He was the present King’s father.    
b.  He produced new medicine for Thailand. 
c.  He contributed the development of medical education in Thailand. 
d. He was a great person. 

3. Why was the Prince nominated by UNESCO? 
a. He has a great personality of the world in the field of culture. 
b. He was a great person of Thailand. 
c. He was selfless devotion. 
d. He was a great king of Thailand 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



149  
4. When is Mahidol Day? 

a. It’s on September 24.   b. It was the date of the Prince’s death. 
c. It was 100th birthday anniversary of the prince. d. It’s was the king’s 
birthday. 

5. After that, the Thai government designated the date of …….  . The underlined 
word means ___________ . 
a. remembered  b. chose  c. made  d. realized 

 
Complete these sentences according to the passage. 
 

 In conclusion, Prince Mahidol of Songkhla was a/an (1)_____________ 
person of (2)__________ . He was a great personality of the world in the field of  
(3)________ .  Thai government (4)___________ September 24 to be 
(5)_______________ to commemorate him in development of medical education in 
Thailand.     
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Unit6 
Customs and Traditions 

 
 
Match these customs and traditions of the central region with the right 
information. 
 

____1. The tradition of throwing lotuses a. It’s held in Phra Buddha Bat, Saraburi. 
____2. Tak Bat Dok Mai   b. The ceremony of parading a female cat   
____3. Tak Bat Thewo       to pray for rain. 
____4. Freeing Fishes & Birds  c. Every year at the end of Buddhist Lent. 
____5. Praying for Rain       (Ok Phansa) 
      d. On many occasions, such as a merit making 
          on one’s birthday and on other Buddhist holy  

    days. 
e. It comes one day after the end of the 3 
month  
    retreat. 

    
                                                             Thai Traditions  
                                          Praying For Rain 

 
 Thailand is an agricultural country. Most Thai people in the rural areas grow crops 
especially rice for a living. Their fate inevitably depends on the falling of rain that will give life 
and freshness to their crops. The farmers will greatly suffer if there is drought. So they turn to 
have faith in beliefs that can alleviate their worry, prolong their hope and give inspiration to 
them. That is why there are various kinds of ceremonies of praying for plenty of rainfall, 
different in forms from region to region. 
 The central region has the ceremony of parading a female cat to pray for rain. 
According to an ancient belief, the cries of a female cat could draw a rainfall. So the heart of 
the ceremony is when people throw water at the cat to make it cry a lot. In preparing for this 
tradition, a selected beautiful female cat is put into a thinly woven bamboo basket. The 
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colourfull dressed farmers in a village will form a procession to parade the cat around the 
village. When walking, they will joyfully dance and sing a song with the lyrics asking for a 
rainfall enough for feeding their crops. The procession will pass from one house to another. 
Villagers staying in their houses when hearing the approaching procession will prepare a 
bowl of water and then splash it on the cat while the members of the procession will express 
their gladness as if it were really raining and say, “Rain is falling. Rain is falling. A lot of 
rainfall. Our rice fields and the grass are all green now.” 
 It is believed that if any house owner whose house the parade passes by fails to throw 
water at the cat, the cat will get angry and instead of calling rain for the farmers will use 
magic powers to prolong the drought. The ceremony ends after the procession has passed 
every house in the village.      (Thaiways, 1999) 
 
 
 
A. Choose the best answer. 
1. Which is right? 

a. Praying for rain is  to celebrate about growing crops 
b. Farmers pray for rain to make their crops grow. 
c. A female cat will be killed in procession, so it cries to ask for its life. 
d. A female cat is the farmers’ heroine. 

2. The main idea of the first paragraph is ………..………….   . 
a. Thailand is an agricultural country. 
b. The farmers will greatly suffer if there is a drought. 
c. There are various kinds of ceremonies for praying for plenty of rainfall. 
d. The farmers have faith and believe in praying for rain. 

3. The main idea of the second paragraph is stated in …….…………  . 
a.  sentence 1 b. sentence 2  c. sentence 3  d. sentence 4 

4. Why do the farmers throw water at the cat during the ceremony? 
a. To make the cat cry a lot. b. To make the cat clean during the procession. 
c. To clean the cat before the procession. d. To make the cat dance for the parade. 
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5. Which is the first step in preparing for this tradition? 

a. Farmers dress in colourful clothes. b. Parade the cat around the village. 
c. Select a beautiful female cat.  d. Splash water on the cat. 
 

B. Match these words to the right meaning from the passage. 
………1. procession  a.  to walk in a public procession 
………2. alleviate  b.  a line of people, vehicles moving forward in an orderly way 
………3. parade  c.  to make longer 
………4. prolong  d.  which always happens or is always present 
………5. drought  e.  to reduce pain, suffering, difficulties 
…....…6. inevitably  f. a long period of dry weather when there is not enough water 
 
C. Put these statements in order. 
……....a. The member of the procession will express gladness and say good words. 
…..…..b. They dance and sing a song to ask for a rainfall during the parade . 
…1…..c. Select a beautiful female cat and put it into a woven bamboo basket. 
…..…..d. The villagers that the procession pass will splash water on the cat. 
…..…..e. Farmers dress colorfully and form the procession around the village. 
 
D. Discuss with your friends and fill in the form. 
 
Tradition Participants Purpose Main material Belief Heart of the 

Ceremony 
Where 
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A. Read two passages and fill in the form.                                  
   

Freeing Fishes & Birds 
                    

 In the past, it was performed on Songkran Day only, but now it is done on many 
occasions, for example, as a merit making on one’s birthday, in the homage-paying fair of a 
local temple and on other Buddhist holy days. In some places such as Phra Pradaeng where 
the Songkran Festival is celebrated in a grand form, this activity is even performed by a large 
group of beautifully clad women who walk to the waterfront in procession. 
 Thai people who are devout Buddhists usually free fishes and birds on their birthdays 
or when they are seriously ill, believing that this meritorious act will prolong their lives.    
         (Thaiways, 2001)   
 
     Kathin Festival 
  

Kathin is a ceremony performed by a group of Buddhist followers at a 
Buddhist wat to present yellow robes and some other necessities to Buddhist monks 
during a one-month period after the end of the Rains Retreat, i.e. from the 1st day of 
the 11th waning moon to the 15th day of the 12th waxing moon, rough corresponding to 
mid-October to mid November.  
 Today kathin is a very popular activity among Thai Buddhists. Numerous kathin 
ceremonies are organized each year by people who are rich or otherwise influential in 
their communities. Through the neighbours, relatives and friends, they each invite 
lots of people to make merit by joining the trip to the wat or by donating money 
towards their funds. Even His Majesty the King himself makes one trip year to a 
well-known temple to present the royal kathin. There are also kathin ceremonies 
performed by a dignitary or an organization in the name of the King.     (Thaiways, 1996) 
      
 

 Freeing Fishes & Birds Kathin Festival 
Who   
Purpose   
When   
Where   
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Test 6 
 

Read about the following Thai tradition carefully. 
      

Tak Bat Dok Mai 
  Tak Bat Dok Mai means making merit by presenting flowers to Buddhist monks. It 
originated from a Buddhistic legend about a man named Malakan in Ratchkhrue town, who 
made merit by presenting jasmines instead of food as usual to the Lord Buddha. So this is a 
very old tradition of the Buddhists everywhere, but only those in Phra Buddha Bat have 
observed it as a festival. 
 In former times, Phra Buddha Bat people would go to present food to the monks at 
the temple on the early morning of Khao Phansa Day. Later on, they also went to pick Khao 
Phansa flowers, which blossom only in the early Buddhist Lent month, in the mountains of the 
province, and offered these flowers with incense to procession of monks, who then ascended 
to the Shrine of the Holy Footprint where they presented the offerings as tribute. 
 Nowadays, not only Buddhists in Saraburi province, but those from other parts of 
Thailand also go to perform Tak Bat Dok Mai at the Holy Footprint on and around Khao 
Phansa Day. As a result, there are not enough Khao Phansa flowers to meet the demand. And 
so some other kinds of flowers are also used for making merit on this occasion.  (Thaiways, 1992) 
 

Answer these questions. 
1. What is Tak Bat Dok Mai?     ………………………………………………………. 
2. What thing do the Buddhists use for making merit?    ……………………………….. 
3. When is Tak Bat Dok Mai held?    …………………………. 
4. And where is it held?      ………………………………. 
5. Is there Tak Bat Dok Mai festival in Lop Buri?       …………………. 
True or False 
……..6. Tak Bat Dok Mai is held in many provinces where there are mountains. 
……..7. Khao Phansa flowers blossom only in the early Buddhist Lent month. 
……..8. Nowadays people in Saraburi offer flowers instead of food. 
……..9. Today we use other kinds of flowers for making merit . 
…….10. If you want to enjoy Tak Bat Dok Mai, you have to go to Saraburi province. 
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Unit 7  
 

Thai Cooking Poems / Thai Lullabies 
 
 
 

A. Look at the pictures and then match them with the relevant words. 

    1.                                            2. 
         Bua Loi 
         Nam Phrik Pla Thu 
         Tom Kha Kai 
         Thong Yot 
         Foi Thong 
 
3.                                    4.                                   5. 
 
 
 
 
 
 
B. Can you write the names of Thai foods in English ?   

     Match these Thai food with the suitable words. 
1. Thong Yot  =   _______________________ a. Golden Threads 
2. Foi Thong =    _______________________ b. Pla Thu with Spicy Paste 
3. Bua Loi  =       _______________________ c. Chicken in Sour Coconut Soup 
4. Tom  Kha Kai = ______________________ d. Floating Lotus 
5. Nam Phrik  Pla Thu = _______b___________ e. Golden Drops 

Pre-reading 
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Read some parts of King Rama II’s poems in Boat Songs. 

 
 

1. O my love was like Golden Drop,       2. The Moslem curry she cooked, 
    Fully wrapped in Golden Roll:   Heavily spiced and so hot; 
    For two years we kept a secret,   Whoever tasted it once, 
    Known to just the two of us.   Will look for it as his life. 
  

3.  Fish soup with a piece of stomach       4.  Baked cookie feels hot 
     Floating rich and fragrant,   With the fire in my heart 
     Inviting me to take spoonfuls   It burns when you are gone, 
     Of that heavenly dish.    And cools off when you come back. 
 

      5.  Floating Lotus looks like real; 
I think of the lotuses of love 
Both in buds unbloomed 
On your breast, lovelier than lotuses. 

(Facets of Thai Cultural Life, 1984) 
 
 

A. Underline the words that are the names of food. 
B. Classify the answers from A. into Thai dishes or Thai desserts. 

 
Thai dishes    Thai dessert 

 _______________________  _________________________ 
 _______________________  _________________________ 
 _______________________  _________________________ 
 _______________________  _________________________ 
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C. What do we call them in Thai? 

For example Baked Cookie  Khanom Phing 
Golden Drop   ______________   
Golden Roll   ______________   
The Moslem Curry  ______________   
Fish Soup   ______________   
Floating Lotus  ______________   
 

D. Now think about the poet’s purpose?  Discuss in groups. You can use the guide 
sentences. 

No.1    Complete these sentences. 
 I think the poet wanted to write about (1)……………………. because  he 

couldn’t tell anyone. From the poem it seems he loved her very much.  
He compared his love, which was so sweet, to (2)…………………. and 
(3)………………..…. . 
 
No.2    Answer these questions. 

       1. What is the poem about?  ………………………  
       2. Who made the curry?   ……………………… 
       3. What is the Moslem curry like?  ……………………… 
       4. What is the poet’s purpose about the poem?     

          I think ………………………………………………….  
           ………………………………………………………… 

       

No. 3  What do you think about this poem?  Give your point. 
  _______________________________________________________ 
      _______________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 
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E. Thai lullabies have come from different parts of the country, in particular the Central 

plains, the Northeast, and the South. 
 

The Dove (Nok Khao)   The Yellow Bird (Nok Khamin) 
O dove,     O light yellow bird, 

 You sing from morning till noon.  At night where will you sleep? 
 The sun has reached its prime:  Oh, you can sleep anywhere: 
 It’s noon and time to sleep in the cradle. On trees and in bushes. 
       Where the wind softly blows, 
       There, you make your nest. 
        (Facets of Thai Cultural Life, 1984) 

From “The Dove”. Complete these sentences 
1. “O dove” refers to ………….……   . 
2. “You sing from morning till noon” means ……………………………….  . 
3. Line 4 means …………… …….. ………..  . 
4. The word “cradle” means ………………………..…..  . 
5. Mother sings this lullaby when …………………………….………………………… . 
 
From “The Yellow Bird”.  What do you think about it? 
 It shows ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

Work in groups.   Read Thai cooking/lullabies again, then discuss and summarize. 
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Test 7  
 

 Read this poem and choose the best answer. 
 
  Thinking of a durian named Golden Pillow 
  And the mango called Split Breast, so sweet: 
  I remember sleeping 
  With my breast pressed close to yours. 
  And pomegranate, just for the look of it: 
  Pomegranate seeds glitter brightly, 
  Like precious stones on a dish; 
  Some are fully red 
  And inviting as your little rings. 
      (Facets of Thai Cultural Life, 1984) 
 
1. How many kinds of fruit did the poet mention? 

a. one  b. two  c. three  d. four 
2. The poet writes that pomegranate seeds are like ……………. . 

a. rings  b. pillow c. precious stones d. glitter 
3. What is Split Breast called in Thai? 

a. Mon Thong b. Kheaw Sawoey c. Nam Dokmai d. Ok Rong 
4. Which is right from the poem? 

a. A ring can be made of pomegranate seeds. 
b. The author showed that he used to sleep with his love. 
c. Pomegranate seeds cost as much as precious stones. 
d. Split Breast is sweeter than Golden Pillow. 

 
 

Rambutan looks rugged outside, 
The inside is all very fine;    
This was probably why Rotchana 
Loved the savage man for his inner form. 

(Facets of Thai Cultural Life, 1984)                                                                          
 
     * savage = an uncivilized or undeveloped person 
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5. What can we learn from this poem? 

a. We can’t look inside of person.  
b. We can decide who is a good person from their physical appearance. 
c. We shouldn’t decide if a person is good or bad from their physical appearance. 
d. The good man should be good inside and outside. 

 

Read the following poems then match the suitable author’s purpose or the 
implications to the poems. 
6.        Sprig of Purple has a lovely smell, (Cho Muang)      9.  Cluck the Hen (Kuk-Kuk-Kai) 
 Spreading around like a lotus,    Cluck the hen,  
 I see your breast cloth     She brings up her children, 
 Resting purple on the flowers.    Giving them no suck. 
        When they cry chick-chick, 
7.         Setting up an Egg (Thang Khai)    She has them peck and pick 
 I set up an egg: if it falls,     And live the day 
              I will boil it to eat:      In the chicken way. 
 If it falls to the ground,  
 Please nobody eat my egg   10. The Mon Hides a Cloth (Mon son Pha) 
        The Mon hides a cloth: 
8.      Catch a Black Crab (Chap Pu Dum)   The doll is behind you! 

Catch a black crab,     Dropped here, dropped there, 
Squeeze a field crab,     I’ll snack your bottom! 
Catch a striped crab, 
Throw a sea crab.    (Facets of Thai Cultural Life, 1984) 

 
______a. It’s the song that teaches people to be aware and alert at all times. 
_____ b. It’s about a Thai sweet that is purple with a lovely smell and is like a lotus. 
_____c. It’s about the lesson mother teaches her children to practice with their hands. 
_____d. It’s the child’s lesson in how to balance himself before walking. 
_____e. It’s the lesson that mother teaches her children to live by themselves. 
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Unit 8 
Location 

 
 
Answer these questions. 
1. Which province do you live in now? 
2. Where is it? 
3. What are its neighboring provinces? 
4. How far is it from Bangkok? 
 
                               
 
Read the passage from the guidebook then complete the exercises. 

 
Lop Buri is in the central part of Thailand, about 153 kilometers north of Bangkok on 

Phahon Yothin Road, or 133 kilomerters on the northern railway line. It has a total area of 
6,586.67 square kilometers, comprising 30% plains and 70% plains and hills. It borders the 
following provinces: 

North  borders Phetchabun and Nakhon Sawan 
South borders Saraburi and Phra Nakhon Sri Ayutthaya 
East borders Nakhon Ratchasima and Chaiyaphum 
West borders Sing Buri, Ang Thong and Nakhon Sawan 

 

 Getting There  
 By Car 1. From Bangkok, take Highway No.1 (Phahon Yothin Road) past                      

Saraburi and Amphoe Phra Phutthabat into Lop Buri. The total 
distance is 153 kilometers. 

2. From Bangkok, take Highway No. 32 that branches out from         
    Highway No.1 past Phra Nakhon Sri Ayutthaya. There are 3    
    entrances into the province: 

       2.1 Through Amphoe Bang Pahan past Amphoe Nakhon Luang to  
                                               Highway No.3196, past Amphoe Ban Phraek into Lop Buri. 

Pre-reading 
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             2.2 Get on the elevated road at Ang Thong to Amphoe Tha Rua    
                                               and turn left onto Highway No.3196 to Amphoe Ban Phraek into 
                                               Lop Buri. 
       2.3 Go past Ang Thong and Sing Buri, then take Highway No.311  

          (Sing Buri-Lop Buri) to Amphoe Tha Wung into Lop Buri. 
 By Bus There are several regular and air-conditioned buses running daily  
       from 05.00-20.00 hrs. For more information, contact the Northern Bus  

Terminal 9 (Mo Chit), tel. (02) 271-0101-5 (regular) and (02) 2794484  
(air-conditioned). 

 By Train A number of trains of the northern line on the Bangkok-Chiangmai  
route stop at Lop Buri. For more information, contact the Advance  
Booking  Office, Railways Authority of Thailand, tel. (02) 223-0344 ext.  
4200-3,   223-3762 and 224-7788.                  (Guidebook of Lop Buri) 

 
                            
A.  Read the above passage again and then answer these questions. 

1. What is the passage about? 
2. Which way is the nearest to Bangkok? By car on Phahon Yothin Road or by train? 
3. How much the total area is there in Lop Buri? 
 
B. Fill in the semantic map. 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 

Practice 

Lop Buri 

Borders   Location 

Transportation Area 
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C. Discuss and answer the question in groups. 
      If you lived at Amphoe Tha Wung, Which way would you choose to go to Bangkok? Why? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

  
 
A. Read about the location of your neighboring province, Singburi. 
 

 Singburi is situated about 142 kms from Bangkok on the west bank of the Chao 
Phraya. The terrain is mainly alluvial plain with undulating landscape and it fed by three rivers 
the Chao Phraya, Noi and the Lopburi, thus the nickname “the town of three rivers.” 

• North : bordering Chai Nat and Nakhon Sawan provinces 
• South : bordering Ang Thong province 
• East  : bordering Lopburi province 
• West  : bordering Chai Nat and Suphanburi provinces 
With a total area of some 842 sq.kms, it is administratively divided into 6 Amphoe  

(districts), Muang, Bang Rachan, Khai Bang Rachan, Intburi, Promburi and Tha Chang. 
Distances from Muang to other districts. 
 Getting There 
 By road 
 Route I - On Highway 1 turn onto Highway 32 (Asian Highway), passing through 
Ayutthaya then onto Highway 309 through the town of Ang Thong ans Singburi (total distance 
135 kms.) 
 Route II - From Highway 1 into Highway 32 (Asian Highway) through Ayutthaya-
Saraburi-Lopburi then onto Highway 311 at Tha Wung district (179 kms.) 
 Route III - Also using Highway 1 go through Wang Noi District to Singburi (179 kms.) 
 By Bus : There are several, both air conditioned and non air conditioned, bus 
services operating between Bangkok and Singburi dialy between 5.0 a.m. – 8.00 p.m. Details 
at Northern Bus Terminal (02) 271-0101-5 (non air conditioned service) and (02) 279-4484-7 
(air conditioned service). 
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         (Guidebook of Singburi) 
B. Complete the semantic map and fill it in with the information about Singburi. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Discuss in group and complete this paragragh about Singburi and Lop Buri. 
 Lop Buri is ……………….. than Singuri, so it borders with many …………………… .  
      Most of Lop Buri’s landscape consists of plains and hills, but Singburi’s is mainly ……. 
     ……….………. landscape. Singburi is called “…………….…………………………” because     
     three rivers run through it. So I think it’s good for people in Singburi to……………………... . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Singburi 

     Area Transportatio

Location 
Border 
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Test 8 
 

Read the location of Chainat  then draw the semantic map. 
 Chainat Province, situated on the left bank of Chao Phraya River about 194 kms north 
of Bangkok with a total area of 2,635 square kms. It borders with the following provinces : 
 - To the North : Nakhonsawan and Uthai Thani 
 - To the South : Singburi and Suphanburi 
 - To the East : Nakhonsawan and Singburi 
 -To the West  : Suphanburi and Uthai Thani 
  How to get there 
 By own automobile, you may travel from Bangkok to Chainat by either :- 

1) Taking Highway I (Phaholyothing road) then entering Route 32 (Asia Routed), 
passing through Ayutthaya, Angthong, Singburi and into Chainat, a total distance 
of 194 kms. 

2) Taking Highway 1 then entering Route 32 passing through Ayutthaya then 
Highway 309 passing Angthong, Singburi into Chainat 

By public buses, available both air conditioned and non-air-conditioned buses. 
Information about departures (from 0.55 to 20.00 hrs.) can be obtained from Northern 
Public Buses Terminal at telephone numbers (02) 271-0101-5 (non A/C) or (02) 279-
4484-7 (A/C) or at Chainat public Terminal at number (056) 411-140 
        (Guidebook of Chainat) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Location 2)…………………. 

1)………………………… 

3)……………. Area 4)…………………. Public buses 
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Complete these sentences. 
 
 Chainat Province is (5)…………..…….. in the north of Bangkok, about (6)………..… 
kms. from Bangkok, you can go to Chainat by two ways:- by (7)….………………..…and 
(8)....……….………… in both (9)………………....…… and (10)………..…………………buses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 167 

Unit 9 
Local Products 

  
 
 
A. Look at these pictures and guess what they are ? 
 
A. B. 
 
 
 
 
                 ---------------------------------                       ------------------------------ 
C.                                                              D. 
 
 
 
 
                  ---------------------------------                       ------------------------------ 
E.  
 
 
 
 
                   ------------------------------   
 

B. Which of these products are from Lop Buri? Do you know your local products  
    more than these?  What can you tell me about them? 
 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pre-reading 
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C. What do you know about the above local products?  Which provinces  
    Are these products from? 
 
  
 
Read the article about local products from the guidebook of Lop Buri. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    (Guidebook of Lob Buri) 

 
                                                                                                 
                                                                                                     

  
A. Guess the meaning of these words from the passages by matching them with  

the suitable definitions.  

……..1. fermenting  a. to mix together  thoroughly 
……..2. crush  b. a strong usual pleasant smell 
……..3. pickle  c. to change chemical and became filled with 
……..4. blending  d. to break into a powder 
……...5. aroma  e. to preserve 
 

B. Choose the best answer. 
1. Which kind of fish is good for making Som Fak? 

a. golden giant carp   b. gutted silver barb 
c. Scaled silver barb   d. catfish 

Pla Chon Mae La Aranyik knives 

Court Dolls Marble Products 

Khanom Pia 

Khanom Sali 

Reading 

Practice 

        Som Fak is food made by fermenting fish 
with salt, crushed rice and pickled garlic, and 
then blending all of them into one. The fish 
used must have fine, white meat like clown 
featherback, snke-skin gourami and golden 
giant carp. The fish is fermented for 3 days 
before it it sour enouth to eat. It is eaten as a 
side dish. The production center is in Amphoe 
Ban Mi. 

      Pla Som is a popular dish. Scaled and 
gutted silver barb is used. The fish is coated 
with salt all over and is then filled with rice 
mixed with garlic and fermented. To eat the 
fish, the fish should be fried as it gives out a 
pleasant aroma. The fish is somewhat sour. 
The production center is in Amphoe Ban Mi. 
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2. Which of the following sentences is about Pla Som? 

a. The fish is fermented with salt and rice.  
b. Snake-skin gourami has white meat that is used  to make Pla Som. 
c. Garlic, salt and rice are main ingredient. 
d. Fish is mixed inside banana leaves. 

3. Which is not true from the passage? 
a. The fish used for Som Fak must have fine and white meat. 
b. Pla Som is the fish coated with salt, garlic and rice then be fermented 
c. Pla Som and Som Fak are the locals products in Amphoe Ban Mi. 
d. The ingredient for Som Fak and pla som is different 

 
C. Draw a semantic map with information from the passage follow by these 

questions. 
  
1. What’s the main topic of two passages? 
2. Can you find sub topics in different details? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kind of fish 

Ingredient 

Cooking 

Production 
    centre 

 

 

  

 

 

 

 

Local Products 
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D. Read this passage and complete the paragraph. 

 
White Clay Salted is famous souvenir of Lop Buri.  

White clay cake are mixed with salt and water, 
then covered over eggs that are later mixed with 
ashes. After a certain period, the eggs are packed  
for sale. These salted eggs are not too salty and  
can be made into sweet, fried or boiled eggs, as  
well as used in cooking such as salted egg stir  
fried with ginger. 
      Production centers are at: 
*Psychological Operations Battalion Housewives Club,                                                     (Guidebook of Lob Buri) 
  Narai Maha Rat Road, tel. (036) 611-099. 
  

 The first product is about food, but the second is about …1………………… . Both of 
them are famous …2…………….. of …3………….. . The people who make white clay salted 
eggs are …4……..…………. but metal works are made by people in Ban Tha Krayang 
…5……………. . Tourists can buy them in …6………….……….. of Lop Buri. 

 
 

  
 

 
Work in groups. Express your opinion about your local products. 

What thing can you think of to support and introduce local products to tourists  
in  Lop Buri  ? 
            I think _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
  
 
 

Review 

     Metal Works (brass) are done at 
Ban Tha Krayang community. This has 
been the center of skilled brass 
artisans for many generations. The 
people here make brass Buddha 
images, ornaments and antique 
replicas. The Ban Tha Krayang Brass 
Artisans Club is at 168, Mu 1, Tambon 
Thale Chup Son, Amphoe Muang, tel. 
(036) 421-469. 

Test 
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Test 9 

 
Read the following information about two local products. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                           
                                                                                   (Guidebook of Lop Buri) 
 
          

 
A. Complete these statements. 
 Mat Mi Silk and Coconut Juice Jelly are ……..1……….. of Lop Buri in 
different ………..2…………. . Both of them are famous and popular 
………3………… for………4…………. . especially Mat Mi Silk. They are  
….….5………. as one of the country’s finest producers of quality souvenirs. 

 
 

Amphoe Tha Wung 
      □ Coconut Juice Jelly is a famous 
souvenir of Lop Buri and is widely 
popular among tourists. It is made in 
the form of sweets and eaten with ice. 
The jelly is made by fermenting 
vinegar with coconut juice and acidic 
microorganisms. Jelly floats to the 
surface of the fermented vinegar. It is 
white like a mushroom and will 
propagate as the fermentation goes on. 
It is normally called “Coconut Juice 
Jelly Mushroom” or “Coconut Juice 
jelly.” The jelly is then mixed with 
assorted syrup and bottled. 
           The production centers are at: 
           *Worachai Factory, 131, Mu 8, 
Tambon Pa Tan, Amphoe Muang, tel. 
(036) 413-087, 420-925. 
            *Amphoe Tha Wung. 

Amphoe Ban Mi 
 

  □ Mat Mi Silk Weaving Village 
is a native fabric weaving center of 
the Thai Phuan People. The silk 
fabrics nowadays have modern 
designs and colors. This is regarded 
as one of the country’s finest 
producers of quality Mat Mi silk. 
There are several communities 
weaving groups in villages in 
Tambon Ban Kluai, Tambon Ban 
Sai and Tambon Hin Pak. 
       * Ban Mi Weaving Group, 80, 
Mu 1, Tambon Ban Kluai, Amphoe 
Ban Mi, tel. (036) 471-904 
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B. Complete the following semantic mapping. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

     Local Products of 
           Lop Buri 

kind of products handicraft 

Production 
      centers 
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Unit 10  
Major Festivals and Events 

 
 
A. Read the following titles of major festivals and events, and then write their 
    names next to the province that has them. 

 
 

     Boat Races  Straw Birds Fair  King Narai Reign Fair 
 
 Chinese Banquet for Monkeys          Tak Bat Dok Mai 
 

    Chak Phra Si Ari Fair   Lop Buri Sunflowers Fair 
 
Don Chedi Memorial Fair  The Singburi Fish-Eating and Red Cross 
Fair 

   
  

Province Festivals and Events 
Lop Buri  
Singburi  
Chainat  
Saraburi  
Supanburi  
 
 
 

B. What are the above festivals and events about?  Complete the table with     
Your background knowledge. 

 
 

Festivals and Events Purpose of holding 
Boat Races  
Straw Birds Fair  
King Narai Reign Fair  
Chak Phra Si Ari Fair  
Chinese Banquet for 
Monkeys 

 

 

Pre-reading 
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Read the following festivals and events.        
 

 King Narai the Great Fair is held every 
February to commemorate the substantial  
benevolence of King Narai the Great that he had  
towards Lop Buri and the nation. The stayed in Lop Buri     
nearly throughout the year, except in the rainy season 
when he stayed in Ayutthaya. Therefore, Lop Buri  
was like a second capital at that time. The fair features  
various activities like a light-and-sound show,               
demonstrations of Thai life, the Wang Narai Night,         
folk plays of Thai children (Chuk, Klae, Ko, and Pia),  
local entertainment, and shops and stalls. 

                                    (Guidebook of Lop Buri) 
 
 
 
 
A. Read the passage again and notice the information about: 

Subject >   ___________________ 
Time     >    ___________________ 
Place    >    ___________________ 

B. Work in pairs. Ask and answer the questions given. 
1. Where is King Narai the Great Fair held? ______________________________ 
2. For what purpose is it held? ______________________________ 
3. When is the festival held? ______________________________ 
4. What activities are there on that day? ______________________________ 
5. From the article write down when  King Narai the Great didn’t stay in Lop Buri? 

______________________________ 

Reading 

Practice 
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C. Read the passage from the tour guidebook below. Then look at each  

of the following statements and check whether they are true or false. 

  
      Lob Buri Sunflower Fair is held around  

December every year, as it is when sunflowers         
are in full bloom. Lop Buri currently has thousands  
of rai of sunflower fields. Before harvesting, the  
yellow flowers can be seen in bloom all over the fields.  
They are one of Lop Buri’s primary tourist attractions.  
Events include a floral floats procession, sunflower  
products on sale and many types of rallies. 
       (Guidebook of Lop Buri) 
 

 True False 
1. The fair is held in December every year.   
2. The sunflowers are fully grown  before the fair.   
3. Lop Buri sunflowers are in full bloom in December.   
4. The sunflower fields in Lop Buri are the most interesting tourist  
     attractions. 

  

5. If you want to go there, you should go there by car.   
 

D. Read about the fair and then complete the table.  
 
 

The Singburi Fish – Eating and Red Cross Fair, being close to many natural 
water ways, Singburi is not surprisingly well known for its food fish, particularly the Mae Lah 
Catfish. It is also where Mae Krua Hua – Pah recipe originated. The Fair features some of 
Singburi’s best culinary creation, usually held in late December each year.                   

                                                                    (Guidebook of Singburi) 
             

 Vocabulary 
Culinary = connected with or used in the kitchen or cooking 
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E. Complete the sentences with the information above. 
 

     The fair is held at ………1…….. in ……..2………… each year. The main  
     feature of the fair is about Singburi’s best ……..3……  ……..4…..…. because     
     Singburi is ………5………. for fish. 
 
                     
 

Work in pairs. Discuss each festivals and summarize or express your opinion 
with your own idea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subject  …………………………………………………………… 
Purpose ……………………………………………………..…... 
Place    …………………………………………………………… 
Time    ……………………………………………..……………. 

Review 

Test 
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Test 10 
 

Read about the festival carefully and complete the sentences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 International Straw Birds Festivals; to be held annually during Chinese New 
Year around the month of February. The Festival features straw-birds exhibition, 
parade and straw-birds contest taking place at the city hall. After the parade, all 
contested straw-bird would be exhibited at the Birds Park where a bazaar fun fair 
held. Products and varieties of goods are on sales at the Fair. 
                                                                                                                                   (Guidebook of Chainat, 2002)  
     bazaar = a market place or a group of shops 

 
1. We can visit the International Straw Birds festivals annually in  ………………... . 
2. There are straw-bird exhibition, ………………and ……………. at the festival. 
3. All contested straw birds will be showed at the ………………….. . 
4. You can buy several goods at the ………….… . . 
5. The fair takes place at the …………….…. . 
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Read the fair and find the information to complete the table. 

  
Chainat’s Pomeloes Fair; Chainat is one of several provinces famous for 

producing pomeloes. The best know one from the province are of Kao Tang Kwa 
family with special characteristics for having thin and smooth skins and of well-
rounded shape with crisp bitterless slightly sweet and sour taste. Pomeloes have 
become Chainat’s popular fruits with the support in promoting by provincial 
authorities concerned. Pomeloes Fair is held annually during late August to early 
September. Activities in the fair include pomeloes contest, varieties of exhibitions 
by provincial authorities, fruits/plants products sales etc. 
                       (Guidebook of Chainat, 2002) 

 

Subject  ____________________________ 
Place     ____________________________ 
Time      ____________________________ 
Purpose ____________________________ 
Highlight ___________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตัวอยางคูมือครู 
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Unit 1  
Tourist Attractions 

 
Objective Read the guide book, then try to summarize the main idea of the text 
Behavioral objectives  1. answer questions about  the text 
   2. identify the meaning of the words 
   3. find out supporting details of the text 
 
 
A. Students look at the names of different tourist attractions and answer where they are. 
     Key:  1. Lop Buri  2 Lop Buri  3. Singburi 
  4. Saraburi  5. Chainat 
B. Students look at the pictures of tourist attractions and then write the answer where    
    they are. 
    Key:  1. Chainat Bird Park  2. San Pra Kan 
  3. Sunflowers Field  4. Monumen of Bang Rachan Heroes 
 
 

Introduce the topic and background knowledge about Lop Buri by asking 
students to say something about Ban Mee and give them more information. Students 
read the text about tourist spots in Amphoe Ban Mee. Students may need help with 
some words : 

migrate : to go from one country region to another, esp. repeatedly and in  
a large group 

assembly hall : a large room or building for public gatherings 
pavilion : a light usually open building used for shelter exhibits, etc. 

 preside : to exercise management or control 
 substantial :  large enough to be satisfactory: a substantial meal/salary 
 
 

Pre - reading 

Reading 
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A. Students write short answers. 
     Key:  1. Tourist Spots in Amphoe Ban Mee 
  2. Laos 
  3. The assembly hall on a junk in Ban Kam canal 
  4. At Wat Khao Wongkot 
  5. By car/ bus 
B. Students work in pair to match the place with the right information. 
     Key:  1. c       2. d  3. a       4. e   5. b 
C. Introduce the method to complete the semantic map 
    Students work in pair complete the semantic map. 
    Key : 

 
 
 
 

                
             numerous bats            assembly hall                  the assembly hall on     largest 
             wall painting                 Thammasangwet           a turtle’s back                bat cave 
                                                  in modern form of 
     a bus 
 

D. Students in pairs or groups concluding the text by completing words in the passage. 
     Key:  1. Lop Buri 2. famous 3. locals             4. interesting 
  5. Wat Khao Wong Kot    6. Wat Thong Khung   7. Wat Khang Khao 
  8. Wat Nong Tao     9. bus / car 
E. Students work in pairs to match the words with the definitions. 
     Key:  1. route  2. assembly-hall 3. preside 
  4. pavillion  5. migrate 

Practice 

Tourist spots in Amphoe Ban Mee 

Wat Khan Khao Wat Thong Khung Wat Nong Wat Khao Wongkot 
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A. Students work in pairs reading the text about Sunflower Fields then answer  
      the questions.  
      Key:   1. c.  2. a  3. b 
B.   Students work in pairs to complete the semantic map. 
       Key : 

 
 
 
 
 
 
      Amphoe Muang             dry climate                       made oil                    by car 
       Pattananikom                 full bloom during             dried snacks             by bus 
      Chaibadan                      Nov. – Jan.                      an ingredient in         by mini-bus 
                    cosmetics 
                 feed bees 
  
 

Students have a test of five questions for 5 points and complete the semantic 
map for 5 points: total 10 points. 
 Key :    1. Earth-filled dam   2. 785 million cubic meters 
  3. irrigation    4. In June 1998 
  5. by car/ mini bus / special train 
 
 
 
 

Test 

Review 

   Location   Description of 
Sunflower field 

     Usefulness 
of Sunflower Seeds 

   How to get there 

Sunflower Fields 
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Key : 
 
 
 
 
 
                                                                                        has parts in 
   __b   __a   __k   __i 
 __d      __e   __c 
 __h      __g   __f 
 __j      __m   __l 
 __o         __n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pa Sak Chonlasit Dam 

   Description of 
       the dam 

      Location      Usefulness 
     of the dam 

 How to get there 
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Unit 2   
Local Ancient Places 

 
Objective Read the text then find out the main idea or details 
Behavioral objectives 1. identify the meaning of words 
   2. answer questions about the text 
   3. summarize the main idea of the text 
    
  
 Students read the name of different places then put the mark √ into the table if 
they’re in Lop Buri and they’re old or new. 
 Key: 1. old – yes  2. new – yes 
  3. old – yes   4. old – yes  5. old – yes 
 
 

Introduce the ancient places in Lop Buri and give students some background  
knowledge. Students read the passage about Phra Narai Ratchaniwet Palace. Ask 
students to explain the meaning of some words or help them: 

evolve:    to develop 
residence : the place, usually a house, in which a person resides 
lantern : a transparent or translucent case that encloses a light and  

protects it from wind and rain. 
renovate : to bring back to a better and an earlier condition 
balcony: a railed platform projection from the wall of a building 
foundation : the prepared ground or base on which a structure rests 
correlate : to be in, or to bring into, mutual or reciprocal relation 
privy councilor :    a board or select body of personal advisers, to a sovereign 
 
 

Pre - reading 

Reading 
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A. Students work in pairs to answer the questions. 
     Key:  1. King Narai the Great 
  2. in 1999 
  3. three parts 
  4. King Rama IV 
B. Students match the words with the correct meaning. 
     Key:  1. c  2. b.  3. d  4. a 
C. Students work in pairs or groups to complete the sentences.  
     Key:  1. was  2. built  3. King Narai the Great 
  4. three  5. the outer 6. middle 7. inner 
  8. doorways 9. placing 10. renovated   
  11. Phar Narai Ratchaniwet 
D. Students work in pairs to read about Chantharaphisan Throne Hall. Ask them the    
     guess the meaning of words or help them. 
E. Students transfer information into the table. 
     Key:  Name of place   - Chantharaphisan 
  Year of construction  - 1665 
  Founder of place  - King narai the Great 
  Style of place   - Thai style 
  Renovation   - King Rama IV 
F. Students match the words with the right definitions. 
     Key:  1. e      2. d      3. a      4. c          5. b 
 
 
 
 
 

Practice 
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Students work in groups to complete the word in sentences and then write into 
paragraph. 
 Key: 1. residence  2. (purely) Thai 
  3. meeting  4. renovated 
 
 
 Students have a reading test, then answer questions and check the statement 
are true of false. Each item is worth a point : total 10 points. 
Key for questions : 
 1. West of the railway near the railway near the Phra Kan Shine 
 2. in 18th Buddhist century 
 3. Khmer art of the Bayon style 
 4. a Khmer Buddhist temple 
 5. 10 baht for Thais, 30 baht for foreigners/ open 7.00-17.00 hrs. except Monday  
                 and Tuesday 
Key for checking true of false:        1. T      2. F       3. T      4. T       5. F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test 

Review 
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Unit 3   
Folktales 

 
Objective Read the passage from magazine then express opinion 
Behavioral objectives 1. identify the meaning of words 
   2. answer questions about the story 
   3. reorder the events after reading the story 
 
 

Students look at the picture of a cat and answer questions. 
 Key: 1. a cat   

2. e.g. It’s got four legs, likes a rat, likes to be close to people 
  3. e.g. a cat, a dog, a bird, etc.  

4. Yes/No 
 
 
 In groups, students read a jigsaw story and reorder the events. Help them to 
guess the meaning of words. 
 Key:   B, F, G, D, E, A, C 
 
 
A. Students identify the meaning of words by choosing the right words. 
    Key:   1. b        2. b  3. c  4.a 
B. Students work in pairs or groups to reorder the story. 
     Key:  1, a 2, e 3. c 4. f 5. b 6. g 7. d 
C. Students answer the questions. 
     Key:  1. Its tail was twisted into a knot. 
  2. the character of the princess e.g. kind, friendly, loves cat  
       the character of the cat e.g.  lazy, lovely,  
  3. free style answer 

Pre-reading 

Reading 

Practice 
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A. Students work in pairs to practice jigsaw reading then reorder . 
     Key:  B, E, D, A, C 
B. Students answer these questions. 
     Key:  1. Phimphakasi didn’t give Chanta an orange. 
  2. their love would be unacceptable to their parents 
  3. a high – ranking official 
  4. decided to commit suicide 
  5. Khun Lang 
  6. Yes. 
  7. cut his throat 
  8. sad 
  9. open ended answer 
C. Students work in pairs to complete the words in the sentences. 
     Key:  1. son, Thao Phromsri, Phimphakasri, Princess Ua 
  2. beauty, Thao Puttalat, Chantha 
  3. Khun Lang, official, marry 
  4. suicide, hanging 
  5. action, told 
  6. found, died 
  7. birds, sword 
 
  
  

Students have two sections of test: reorder statements from the story and 
complete the sentences.  (5 points per each) 
  

 
 

Test 

Review 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 189

Unit 4  
 Legend & Histories 

 
Objection  Read the story or legend and identify the main idea and supporting  

details 
Behavioral objectives 1. identify the meaning of words 
   2. answer questions about the reading material 
   3. reorder the events from the story 
   4. express an opinion about the story 
 
 
 Ask students some questions about some places to lead into the story. 
 Key:  1. Yes/no 
  2. Free style answer (open ended) 
  3. The Buddha’s Footprint  = Saraburi 
      Saen Pom =  Ayutthaya 
      Sao Hai  =   Saraburi 
      Tao Kokhanak =   Lop Buri 
      Bang Pa-in =  Ayutthaya 
 
    
 Students read the story about the Buddha’s footprint. Maybe introduce 
something to recognize their background knowledge and help them with some words: 
 painstakingly: very careful and thorough 
 dedicate: to give to a holy purpose, often with a solemn ceremony 

incognito :  hiding one’s identity 
 discreetly : careful and sensible, careful to avoid causing difficulty or discomfort 
 ponder : to spend time in carefully considering 
 courtier : a noble who attends at the court of a king or other ruler 
  diplomatic: concerning diplomacy or diplomats 

Pre- reading 

Reading 
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 pollination:: to cause, to be able to produce seeds by adding  
 veneration: to treat with great respect and honour, and sometimes worship 
 alteration:  a change , something changed 
 
 
A. Students match the information with the characters. 
     Key:  1. c    2. d          3. b   4. e    5. a 
B. Students choose the alternatives. 
     Key:  1. b    2. c           3. d 4. a 5. d 
C. Work in groups, students discuss and express opinions. 
     Key:  free answer 
 
 
 
D. Students read the legend of Bang Pa-In then answer the questions. 
     Key : 1. b 2. c 3. d 4. a 5. c 
E. Work in groups to discuss the answers to the questions. 
F. Students identify the meaning of words in Thai. 
    Key:  1. ไมเปดเผย  2. อยางรอบคอบ 3. พิจารณา 
  4. ขุนนาง, มหาดเล็ก 5. ฉลาด  6. การผสมเกสร 
 
 
 
 Students have an alternative test for 5 points and identify the meaning of words 
for 5 points. 
 Key:  1. a 2. d. 3. d. 4. c 5. d 
  6. ขยับเขยื้อน / เคลื่อนไหว 7. ออนวอน   
  8. สายสินธุ   9. เคารพ / บูชา / กราบไหว 

10. จองจาํ / ถูกกักขงั 

Practice 

Review 

Test 
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Unit 5 
 Important Persons 

 
Objective Students read the passage about a person then interpret and conclude  

the main idea 
Behavioral objectives 1. Answer questions about the passage 

2. identify the personalities of the characters 
   3. summarize the passage by writing 
  
 
A. Students look at the pictures and write their names. 

Key: 1. d 2. c 3. a 4. b 
B. Students answer questions about the people in the pictures. 
C. Students match the monuments with the right provinces. 
 
 

Students read the passage about the important person. And they may need help 
with some vocabulary:    

prosperous:   successful and rich 
exploits : a brave and successful act 

 
 

A. Students answer questions about the reading story 
Key: 1. 2 kings 
  2. in 1656 
  3. Because he was also the most widely known Siamese king  
                       in the world. 
  4. developing foreign trade 

B. Students work in pairs to complete the paragraphs 
Key : Paragraph one –   began to contact the Western world 

Pre- reading 

Reading 

Practice 
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  Paragraph three –     ruled Thailand in 1656 
C. Students summarize the passage by completing the words. 

Key : 1. Ayutthaya   2. foreign trade   
3. diplomatic relation  4. Prosperous 

D. Students read the passage. 
E. Students match the questions with the answers. 

Key : 1. e 2. a 3. d 4. c 5. b 
F. Students describe about the personalities of the characters from the reading 

passage in their opinion. 
Key :    Free answer 

 
 

Students fill the family tree and reorder the events 
Key : Prince Phra Sri Suthammaracha  King Prasat Thong 
 
   Eldest brother  Narai       Princess Phra Ratcha Kalayani 

      Key :  a.  2 b. 3 c. 1 d. 6 e. 4 f. 5 
 
 
 Students have a test  worth 10 points; they will answer questions and complete 
the words. 
 Key; 1. d        2. c        3. a         4.a        5. b 

Key for completing:     1. important / extraordinary 
   2. Thailand 
   3. culture 
   4. designated / chose 
   5. Mahidol Day 

 
 

Review 

Test 
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Unit 6   
Customs and Traditions 

 
Objective Read the passages then interpret and identify the main idea 
Behavioral objectives 1. Identify the meaning of words 
   2. answer questions about the passage 

3. identify the main idea and details from the reading passage
 4. write the summarize about the passage 

  
 
 Students match the customs and traditions with the right information. 
 Key : 1. c 2. a 3. e 4. d 5. b 
 
 
 Identify background knowledge by asking some questions about Praying for 
Rain and give more information. Students read about Praying For Rain. Help them for 
some words: 
 procession : a line of people, vehicles moving forward in an orderly way 
 alleviate : to reduce pain, suffering, difficulties 
 prolong : to make longer 
 drought : a long period of dry weather when there is not enough water 
 inevitably : which always happens or is always present 
 
 
A. Students answer questions by choosing the right answer. 

Key : 1. b 2. a 3. a 4. a 5. c 
B. Students match the words and definitions. 

Key : 1. b 2. e 3. a 4. c 5. f 6. D 
C. Students reorder the events from the passage. 

Key : a, 5 b. 3 c. 1 d. 4 e. 2 

Pre- reading 

Reading 

Practice 
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D. Students work in groups to discuss and transfer information into the table. 
Key : Tradition   : Praying for Rain 
  Participants : Farmers, cat, villagers 
  Purpose : Asking for rain 
  Main material  : cat, colourful dress, bamboo basket 
  Belief  : If the cat cries (loudly), it will rain. 
  Heart of the Ceremony    :  Making the cat cry by throwing water 
  Where  : In the central of Thailand 
 
  

 Students read about Freeing Fishes & Birds and Kathin Festival and transfer 
information in topics into the table. 
Key :   Freeing Fishes & Birds  Kathin Festival 

 Who     : Thai people   Thai Buddhist 
 Purpose   : To prolong one’s life  To make merit 
 When       : Many occasions  After the Rain Retreat 
 Where      : Many places   At a Buddhist wat 

 
 
 Students have a test  10 items : 10 points ; answer questions and true or false. 
 Key : 1. making merit by presenting flowers to Buddhist monks 
  2. Khao Phansa flowers/ flowers 
  3. on Khao Phansa Day 
  4. in Saraburi/ Phra Buddha Bat 
  5. No. 
  6. false 
  7. true 
  8. false 
  9. true 
  10. true 

Review 

Test 
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Unit 7 
Thai Cooking Poem / Thai Lullabies 

 
Objective Read poem and lullabies and express opinions 
Behavioral objectives 1. Identify the meaning of words 
   2. answer questions about the poem or lullabies 

3. identify the purpose of each text 
      
 
A. Students look at the pictures and match them with the right name. 

Key : 1. Thong Yod  2. Bua Loi  3. Foi Thong 
  4. Tom Kha Kai  5. Nam Phrik Pla Thu 

B. Students match Thai food names with English names. 
Key : 1. e 2. a 3. d 4. c 5. b 

 
 
 Students read King Rama II’s poems. Give or make them realize background 
knowledge and help them to understand the meaning of new words : 
 fragrant :  having a sweet or pleasant smell 
 cradle   :  a small bed for a baby 
 
 
A. Students underline the words that are Thai dishs. 

Key : 1. Golden Drop, Golden Roll  2. Moslem curry 
  3. Fish soup  4. Baked cookie 5. Floating Lotus 

B. Students classify the answers in A. into Thai dishes group and Thai desserts group. 
Key : Thai dishes  : Moslem curry, Fish soup 
  Thai dessert : Golden Drop, Golden Roll, Baked cookie, Floating Lotus 

C. Students write Thai food name in English  
Key : Golden Drop    =  Thong Yod 

Pre- reading 

Reading 

Practice 
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  Golden Roll  =  Thong Muan 
  The Moslem curry =  Masaman 
  Fish Soup  =  Tom Yam Pla 
  Floating Lotus  =  Bua Loi 

D. Students discuss in groups to express opinion about the author’s purpose. 
Key :  No. 1 1. his love  2. Golden Drop 3. Golden Roll 
     No. 2 1. The Moslem curry 2. The poet’s love 3. spicy and hot 

4. e.g. I think he wanted someone to taste the Moslem curry    
    which was made by his girlfriend.  /  he wanted to tell that his   
    girlfriend     
    could make the curry very well 

     No. 3  Free answer  
E. Students red lullabies then complete the sentences and express opinion. 

Key :  1. baby 
  2. the baby cried half a day 
  3. now it’s time to sleep 
  4. a little bed for an infant / a baby 
  5. she wants her baby to sleep and stop crying 

 
 
 Students work in groups, read poems and lullabies then discuss and conclude. 
 
 

 Students have a test  10 items with alternatives and matching for 10 points. 
 Key :  1. c. 2.c 3. d 4. b 5. c  
  6. b. 7. d 8. c 9. e 10. a 
 
 
 

Review 

Test 
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Unit 8   
Location 

 
Objective Read the passage then express an opinion 
Behavioral objectives 1. Identify the meaning of words 

2. answer questions about the passage  
   3. identify the main idea and details about the passage  
  
 

Students  answer the questions about themselves. 
 Key : e.g. 1. Lob Buri  2. In the central region 
   3. Singburi, Saraburi, Ang Thong 4. About 150 kms. 
 
 
 Students read the passage in the guidebook. 
 
 
A. Students answer questions about the passage. 

Key : 1. Lop Buri 
  2. by train 
  3. 6,586.67 square kilometers 

B. Students complete the semantic map 
Key : Borders : North – Phetchabun and Nakhon Sawan 
       South – Saraburi and Phra Nakhon Sri Ayuthaya 
       East – Nakhon Ratchasima and Chaiyaphum 
       West – Sing buri, Ang Thong and Nakhon Sawan 

  Location : - in the central of Thailand 
    about 153 kms from Bangkokby road 
    about 133 kms by rail 
   

Pre- reading 

Reading 

Practice 
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Transportation :   from Bangkok  -: by train 
by bus 

    by car -  take Highway No.1 
        -  take Highway No.32        

            Highway No.3196 
                 Highway No.311 

      Area  :     6,586067 square kilometers 
       30% plains, 70% plains and hills 
C. Students discuss in groups and express opinion then write the answer.  
 
 
 
A. Students read the passage from the guidebook. 
B. Work in pair, students fill in the semantic map 

Key : Border : north - Chai Nat and Nakhon Sawan 
     south – Ang Thong 
     east – Lop Buri  
     west – Chai Nat and Suphanburi 
  Location : - in the central of Thailand 
      - about 142 kms. From Bangkok 
    - on the west bank of the Chao Phraya 
  Area :  - 842 sq.kms  
    - mainly plain with wavy landscape 
  Transportation :    - by car 
         - by bus  

C. Students discuss in groups about Singburi and Lop Buri then complete the 
paragraph. 
Key : bigger, provinces, hilly, the town of three rivers, (open-ended) 

 

 

Review 
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Students complete a test by filling in a semantic map and sentences for 10 points. 
      Key:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Key:  5. Situated 

6. 194 
 7. own automobiles 
 8. buses/ public buses 

9 air conditioned 
10 non-air conditioned 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Test 

Location 2)   Transportation 

1)    Chainat 

3)    Border Area 
4)     Own 

automobile 

Public buses 
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Unit 9 
Local Products 

 
Objective Read the passage then express an opinion about it  
Behavioral objectives 1. identify the meaning of words 
   2. answer questions about the passage 

3. identify the main idea and details about the passage 
     
  
A. Students look at the pictures and identify the names. 

Key : A. Pomeloes   B. Metal Works (Brass) 
  C. White Clay Salted Eggs D. Pla Chon Mae La 
  E. Mat Mi Silk  

B. Students answer questions. 
Key : Metal Works, White Clay Salted Eggs, Mat Mi Silk 

C. Students answer questions. 
Key : Pla Chon Mae La  - Singburi 
  Aranyik knives   - Ayutthanya 
  Khanom Pia  - Singburi 
  Court Dolls  - Ang Thong  
  Marble Products  - Saraburi  
  Khanom Sali  - Suphan Buri 

 
 
 Students read the passage about local products of Lop Buri. Ask them about 
background knowledge and help them to guess the meaning of words. 
 ferment : to change chemical and became filled with gas by the action  
                           of certain living substances such as yeast 
 crush: to break into a powder 
 pickle : to preserve 

Pre- reading 

Reading 
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 blending : to mix together thoroughly 
 aroma : a strong usual pleasant smell 
 
 
A. Students match the words with the definition. 

Key : 1. c 2. d 3. e 4. a 5. b 
B. Students answer questions by choosing the best altrnative.  

Key ; 1. a 2. a 3. D 
C. Students complete the semantic map. 

Key : Som Fak    Pla Som 
- golden giant carp   - silver barb 
- salt, crushed rice, picked garlic - salt, rice mixed with garlic  
- fermented for 3 days before  - fermented, should be fried 

  - it is sour enough to eat , a side dish 
  - Ban Mi    - Ban Mi 
D. Students read more about local products and complete the paragraph. 

Key: 1. handicrafts  2. souvenirs   3. Lop Buri 
  4. housewives club 5. community  6. Amphoe Muang 

 
 
 Student work in groups to express opinion and write sentences. 

 
 
 

 Students have a test  with completing the word and completing the semantic 
map for 10 points. 
 Key :  1. Products/ souvenirs  2. Amphoe/ place/ local 
  3.  souvenirs   4. Tourists 
  5. regarded/ considered 

Practice 

Review 

Test 
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     Local Products of 
           Lop Buri 

kind of products handicraft 

Production 
      centers 

Mat Mi silk Coconut juice Jelly 

dessert 

Tambon Patan 
A. Muang/Tha-Wung 
Worachai factory 

Tambon Ban Kluai 
A. Ban Mi 
Ban Mi Weaving Group 
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Unit 10   
Major Festivals and Events 

 
Objective Read the passage then summarize and express opinion 
Behavioral objectives 1. Answer questions about the passage 
   2. identify the topic and the supporting details  
  
 
A. Students read festivals and events then write them into the right province. 

Key : Lop Buri King Narai Reign Fair, Chinese Banquet for Monkeys, 
    Lop Buri Sunflowers Fair, Chak Phra Si Ari Fair 
  Singburi Boat Races, The Singburi Fish-Eating and Red Cross Fair 
  Chainat Straw Birds Fair 
  Saraburi Tak Bat Dok Mai 
  Supanburi Don Chedi Memorial Fair 

B. Students complete the table using their background knowledge. 
Key : Boat Races  : to race long-tailed boat 
  Straw Birds Fair : to contest straw birds 
  King Narai Reign Fair : to commemorate King Narai the Great 

  Chak Phra Si Ari Fair : to worship and bathe the Buddha image 
  Chinese Banquet for Monkeys : to feed the monkeys 
 
 

 
 Students read the passage to find out details. Help them for some words: 
 benevolence : having or showing a with to do good and help others  
 demonstration : an act of showing or proving something 
 
 
 

Pre- reading 

Reading 
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A. Students read the passage again and transfer information into the given topic. 
Key : Subject   :   King Narai the Great Fair 
  Time   :   every  February 
  Place     :   Lop Buri 

B. Work in pairs, students ask and answer questions. 
Key : 1. At Lop Buri 
  2. to commemorate King Narai the Great 
  3. every February 
  4. a light and sound show, demonstration of Thai life 
  5. In the rainy season 

C. Students read the passage about Lob Buri Sunfloweer Fair and check true or false. 
Key : 1. True  2. False 3. True  
  4. False 5. False 

D. Students read the passage then complete the topic. 
Key : Subject  : The Singburi Fish-Eating and Red Cross Fair 
  Purpose : To show some of Singburi’s best culinary 
  Place  : Singburi province 
  Time    :  late December 

E. Students work in pairs to complete the sentences. 
Key : 1. Singburi  2. December  3. culinary 
  4. creation  5. well known 

 
 
 Students work in pairs to discuss (King Narai the Great Fair / Lop Buri  
Sun Flowers Fair) then conclude and express opinions.  
 
 

Practice 

Review 
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 Students have a test with completing the words and transfer into topics 
 for 10 points. 
 Key:  1. February 
  2. parade and straw birds contest 
  3. Birds Park / fair 
  4. fair/ bazaar fun fair/ Birds Park 
  5. Birds Park 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Test 

Subject       Chainat’s Pomeloes Fair 
Place          Chainat 
Time           late August to early September 
Purpose      pomelo promotion 
Highlight     pomeloes / pomeloes contest 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ 
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 Table of Test Specification 
 

Reading Skills Mode Text 
Types 

Cog. 
lev. 

Item 
type 

Total No 
of Items 

Weight 
% 

Scoring Time 
60 mns. 

Main Idea 
- Identify the main idea  
   
 
Detail 
- Identify the specific details 
  
  
 Word meaning 
- Tell the meaning of the  
   words 
Inference 
- Draw a logical conclusion 
- Interpret the meaning in  
  contexts 
- Identify the author’s purpose 
 
Reference  
- Identify the pronoun 
   reference in contexts    
    
  
 
 
 
 

R 
 
 
 
R 
 
 
 
R 
 
 
R 
 
 
 
 
 
R 
 
 

 
Magazine 
Leaflet 
Guidebook 
 
Guidebook 
Leaflet 
Magazines 
 
Magazines 
Poem 
 
 
Magazines 
Guidebook 
Leaflet 
Poem 
 
Magazine 
Poem 

 
Com. 
 
 
 
Know 
Com 
 
 
Know 
 
 
 
Com. 
Trans 
 
 
 
Trans
. 

 
M/C 
 
 
 
M/C 
 
 
 
M/C 
 
 
 
M/C 
 
 
 
 
M/C 
 
 
 

 
3 
2 
2 
 
2 
4 

14 
 
3 
1 
 
 
2 
1 
1 
1 
 
3 
1 

 
7.5 
5 
5 
 

5 
10 
35 

 
7.5 
2.5 

 
 

5 
2.5 
2.5 
2.5 

 
7.5 
2.5 

 
 
 
 

 
1-0 

 
 
 

1-0 
 
 
 

1-0 
 
 
 

1-0 
 
 
 
 

1-0 
 
 

 
10.5 

 
 
 

30 
 
 
 
6 
 
 
 

7.5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

Note :    R          =  Reading       Com.  = Communication 
              Know.   =  Knowledge                          Trans. = Transfer 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน 
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Reading Test 
Read the following tour advertisement carefully and answer the questions. (items 1-4) 
 
   No. 1                                                              No.2 
 
 
 
 
 
 
                                                               (Leaflet : TAT-Region7) 
 

1. What is the advertisement No.1 about? 
a. accommodation     b. festival           c. products          d. location 

2. If you want to stay in tent on Sunday, how much do you have to pay each night? 
a. 200 baht  b.  180 baht  c. 150 baht  d. 100 baht 

3. If you’ll sail a boat for two hours, you must pay __________. 
a. 60 baht   b. 40 baht  c. 30 baht  d. 42 baht 

4. What is the advertisement No. 2 about? 
a. accommodation b. festival c. Rua Taam Roy Phrathep     d. tour program 

 

Look at this information then choose the best answer.(items 5 –6) 
 

Name Product Address 
Mat Mi Silk Center Mat Mi silk and all types of local goods Chaloem Phra Kiat Building,  

Narai Maha Rat Road, near Lop Buri 
Provincial Hall 

Darani Thai Silk  Mat Mi silk 201-203 Surasongkhram Road, 
Amphoe Muang 
tel (036) 411-736, 411-262 

Mae Som Phon Som 
Fak  

Fermented fish 33/11, Bon Muang Market,  
Amphoe Muang, 
tel (036) 420-457, 618-605 

Worachai Factory Coconut juice jelly, fried chili paste,  
white clay cakes salted eggs,  
Lop Buri souvenirs 

131, Mu 8, Tambon Pa Tan,  
Amphoe Muang,  
tel. (036) 413-087, 420-925           (Guidebook of Lop Buri) 

PASAK HILLSIDE RESORT 
Room Rates 

Lakeside Villa                   1,800 baht 
Lakeside Bungalow A       1,600 baht 
Lakeside Bungalow B       1,400 baht 
Tent                                      200 baht 
Boat / hour                             30 baht 
Mountain bike / hour              30 baht 
       Room Rates Special Discount 
        Sun – Thu                  50% 
        Fri – Sat                     20% 
           Service & Vat Include 

Cruising along the Noi River with 
“Rua Taam Roy Phrathep” 

Singburi Province 
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5. What is this information  about? 

a. accommodation    b. restaurants  
c. entertainment    d. local products sales 

6. You are a tourist going to Lop Buri and you want to buy some food souvenirs ,but  
you can not stay there very long. From the guide book which is the best one for you? 
a. Mat Mi Silk Center    b. Darani Thai Silk 
c. Mae Som Phon Som Fak   d. Warachai Factory 

 

Read the following information. Then answer the questions. (items 7-9) 
 

  Activities in King Narai Reign Fair 2002 (14-18 February) 
 

Activities Time 14 
 

15 
 

16 17 
 

18 
 

Place/Location 

Opening Ceremony 1600 hrs /     Central Stage 
Alms Offering Ceremony 1700 hrs   /   Narai Palace 
Light and Sound Presentation 2100 hrs / / / / / Phra Sri Rattana Maha 

That Temple 
Narai Palace Night 1830-2030 hrs / / / / / In front of Pimarn Mongkut 

Pavilion 
Grand Procession 1400 hrs /     Beginning at Sri Suriyothai 

Roundabout 
Khon-“Thai Classical Dance 
Drama” & Student Shows 

1900-2300 hrs  /    Central Stage 

          (Leaflet  : TAT, 2002) 

7. Which activity showed every night? 
a. Light and Sound Presentation  b. Grand Procession 
c. Khon & Student Shows   d. Opening Ceremony 

8. If your friend visits you on 16th of February at 10 p.m. What activity can he see? 
a. Light and Sound Presentation  b. Grand Procession 
c. Khon & Student Shows   d. Opening Ceremony 

9. What can you see on February 15th  at 8 p.m. at Central Stage? 
a. Light and Sound Presentation  b. Grand Procession 
c. Khon & Student Shows   d. Opening Ceremony 
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Read the passage carefully, then choose the best answer. ( items 10-16) 
 
 

  Thailand’s only bird park is located in Chai Nat province, 195 km. north of 
Bangkok. A small province with a population of less than 350,000 and an area of 2,365 sq.km., 
Chai Nat is full of waterways and produces plenty of fish and rice. However, until a few years 
ago, it was seldom visited by people outside because of lack of tourist spots. 
  Then, early in 1983, the former governor, Mr. Kuson Santitham, started building 
a bird park at the foot of Khao Phlong on the suburbs of the provincial town, modelled on the 
Jurong Bird park of Singapore, which was considered a successful project for promoting 
tourism. 
  After governor Kuson finished his term in 1985, the new governor, Dr. Phairat 
Techarin, carried on the plan. He intended to complete the project by December 1987 to be 
dedicated to King Bhumibol on the occasion of His Majesty’s 60th birthday, but was able to 
finish only 80 percent of the Park. Now the completion of the project is rescheduled for 1992. 
           (Thaiways, 1989) 
 

10. This passage is mainly about ________________ . 
a. Chai Nat province   b. Tourist spots     c. Bird park   d. Tourist 

11. Chai Nat province has a lot of ___________ . 
a. birds  b. population  c. tourist spots         d. waterways 

12. People outside seldom visited Chai Nat because of ___________ . 
a. full of waterways                b. a small province   
c. population    d. lack of tourist spots 

13. What is the main point of this passage?  
a. To invite people to visit Chai Nat.  b. To promote the governor of Chai Nat. 
c. to complete the project of bird park.              d. To dedicate to King Bhumibol. 

14. The reason for building the bird park is _____________ . 
a. to celebrate His Majesty’s 60th birthday b. to promote Tourism 
c. to complete the project   d. dedicate to King Bhumibol 

15. Dr. Phairat Techarin, carried on the plan. The underlined word means ______. 
a. understood  b. continued  c. completed  d. repeated 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 212
16. According to the passage, which one of the following is not true? 

a. The bird park took nine years to complete the project. 
b. The Jurong Bird Park of Singapore is modelled on Chai Nat Bird Park. 
c. This project took 3 governor terms. 
d. Now Chai Nat province has got a tourist spot. 

 

Read the poem and choose the best answer. 
   

Chinaman, 
  Come and see a sleeping child. 
  Get him in your basket 
  And close the lid!      (Facets of Thai Cultural Life, 1984) 
                                                                                                                          
17. The word “him” in line 3 means ___________. 

a. a Chainaman  b. a basket  c. a child  d. the author 

 

 
Read the article then choose the suitable answer. (items 18-19) 
  

  In July 1999, the Office of the National Culture Commission announced the top 
ten Thai dishes best liked by foreigners. In co-operation with the Ministry of Foreign Affairs, the 
Office had conducted a survey of Thai restaurants all over the world to find out ten favourite 
That dishes of foreigners. In the survey 1,000 Thai restaurants around the world were asked to 
fill in a questionnaire. However, only 500 restaurants, which have Thai chefs and offer 
authentic Thai food, were qualified for being taken into consideration. (Thaiways, 2000) 
   
  

18. This article is mainly about ______________. 
a. Foreigners of Thai restaurants        b. Top ten Thai dishes    
c. Ministry of Foreign Affairs   d. Thai restaurants 

19. How did the Office of the National Culture Commission survey for this? 
a. Tasted food from Thai restaurants. b. Chose Thai restaurants with Thai chefs. 
b. Asked them to apply directly.  d. Asked them to fill in the questionnaire. 
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Read this conversation then choose the appropriate answer. (items 20- 22) 
 
 
 

The Buddha’s Footprints 
Q : There is a footprint of the Buddha in Saraburi province which is a well-known place of 
worship for Thai Buddhists. Is that a true image of the Buddha’s foot? 
A : The Buddha did not travel very far from present-day Nepal in his life-time. But according to 
legend, after his Nirvana the Buddha appeared in many places in Asia. In some cases big 
footprints were left as evidence. One such footprint was found by a hunter in Saraburi province 
in 1623 during the reign of King Songtham. Of course the sculptured footprint kept in a shrine 
today is a man-made object as are several others enshrined elsewhere in Thailand. 
 All these footprints have one thing in common: the five toes are of equal length, as you 
can see from the large Reclining Buddha next to the Grand Palace in Bangkok The only 
exception are a pair of carved footprints excavated in 1986 in an archaeological site in Prachin 
Buri. In this case, the toes are not of equal length and there is a wheel of the law in the middle 
of each sole. They are believed to be older in age, perhaps produced in the Dvaravati period 
(flourishing in 7th –9th c.)                                                                    (Thaiways,2001) 
  
20. Who found the Buddha’s footprint in Saraburi? 

a. a hunter       b. Nirvana     c. King Songtham     d. archaeologist 
21. How old is the Buddha’s Footprint in Saraburi from the first finding? 

a. more than 500 years    b. about 500 years 
c. more than 300 years    d. less than 300 years 

22. “They are believed to be older in age, perhaps produced in the _______.” The word “They” 
refers to _________ . 
a. archaeological site b. Buddhists        c. the footprints         d. places 
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Read the Thai  history then choose the appropriate answer. (items 23-28) 
 
 

  King Sanphet VIII, popularly known as King Tiger for his cruelty, once felt pity 
for his steersman, Norasing. The king was being rowed along the Mahachai canal  
in his royal barge in the flood season when the boat hit the bank at a narrow bend in the canal, 
breaking the bow and causing alarm to the king. According to the Palace Law,  
the steersman was punishable by death. Norasing insisted that the law should take its course 
despite the king’s pardon. His wishes were granted with reluctance and a shrine was erected 
on the bank of the canal to his memory.  (Thaiways, 1991) 
 
23. Why was King Sanphet VIII given the nickname : King Tiger? 

a. His pity  b. His cruelty  c. His honesty  d. His law 
24. What was  Narasing’s guilty of? 

a. He broke the tree on the bank of the river. 
b. He didn’t row the boat for the king. 
c. He couldn’t row the boat in the canal. 
d. He broke the bow of the royal barge and caused the king to be alarmed. 

25. What was Mahachai the name of ? 
a. a canal   b. a steersman    c. a palace  d. a boat 

26. ‘…… a shrine was erected on the bank…….” . The underlined word means ______. 
a. created   b. imaged  c. made  d. built 

27. Why did Norasing fail to do his duty? 
a. It was in the flood season.  b. There was a narrow bend in the canal. 
c. The royal barge was very big.  d. Both a, and b.  

28. How do you think about King Tiger felt toward this accident?  I think ___________ . 
a. he felt angry and pity    b. he felt happy and angry. 
c. he felt sad and pity.    d. he felt angry and sad 
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Read the article and then choose the suitable answer. (items29-33) 
 

 

The traditional hair styles of the Thai children can be divided into four types;  
         Chuk, Klae, Ko and Pia. There is no evidence to show when each was first adopted, but 
         these hair styles are mentioned in Thai literature and can be seen in the murals of some  
         old Budhist temples, and even in a drawing in a book written by Monsieur De la Loubere,  
         Frence ambassador accredited to Thailand in the 17th century. 

It is believed that these styles were popular before the 17th century and had 
         originated from the Brahmins whose traditions were spread to southeast Asia, including     
         Thailand, in the Sukhothai Era (13th century). Therefore, these hair styles have appeared 
         not only in Thailand, but also in Myanma, Laos, Malaysia and India.    
                                                                                                    (Thaiways, 1990) 
 
29.  What is the passage about? 

a. Thai hair styles    b. The traditional hair styles of Thai children 
c. Hair styles in ancient time.  d. Chuk, Klae, Ko and Pia 

30. There is no evidence to show when each was first adopted, but they are mentioned  
      in.  Which one of the following is not mentioned? 
      a. Thai literature             b. The murals of some old Buddhist temples 
      c. A book written by Monsieur De la Loubere.  d. Brahmins 
31. There is no evidence to show when each was first adopted. The underlined word  refers to 

__________ . 
a. Hair styles   b Thai temples  c. Thai literatures   d. Thai children 

32. “………, French ambassador accredited to Thailand…… .”The underlined word refers to 
______.  
a. Monsieur De La Loubere  b. Buddhists temples 
c. Thai literature    d. Brahmins 

33. “It is believed …… and had originated from the Brahmins….. .” The underlined word 
means ____________. 
a. finished  b. used  c. begun  d. ended 
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Read the passage then choose the best answer. (items 34-38) 
 
 

Called a “top” in English, a luk khang is a toy commonly played by children in many 
countries of the world. It is made of different materials in various shapes. 

Those usually seen in Thailand are made of tamarind, guava or some other hard wood 
in conical shape about 5-6 cm in diameter, with a sharp point, usually a nail fixed to its 
tapering bottom. A cotton string about a meter long is needed in playing the luk khang, and 
often a bottle cap, too. A hole is first made at the centre of the cap, then put the string through 
the hole, and knot it outside the cap. This is to make it easier for the player to keep a firm hold 
on the string when playing. The top won’t spin properly if the string is allowed to slip off the 
hand.                                                                                                                        (Thaiways, 1998) 
             
                                  
34. Which does not describe Thai tops? 

a. They are made of hard wood.   b. Their shapes are in conical. 
c. They are about 5-6 cm in diameter  d. They have a pin point. 

35. Which material is needed when playing ‘luk khang”? 
a. a cotton string  b. a tamarind  c. a guava  d. a nail 

36. What material make it easier for the player? 
a. a cotton string  b. a nail  c. a bottle cap d. a shape 

37. “ ……, guava or some other hard wood in conical shape …..” The underlined words mean 
_________.  
a. shaped like a cone b. shaped like a triangle 
c. shaped like a circle   d. shaped like a cylinder 

38. According to the passage, we can conclude that ____________ . 
a. A top is a toy for children in England. 
b. We can find a top in many countries not in Thailand. 
c. A top in Thailand is called luk khang, and is made of hard wood. 
d. We can make a top in only conical shape. 
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Look at this information then choose the best answer. (items 39-40) 
 
Program 1    Lop Buri City Tour-Amphoe Khok Samrong 

Morning  Leave for Khao Wong Phra Chan to test your fitness by climbing 
   the stairs to pay homage to Lord Buddha’s footprint at the peak 
Afternoon  Visit Khao Phra Ngam and buy Khao Phra Ngam diamonds as        

souvenirs/return to Lop Buri 
Program 2    Lop Buri City Tour-Amphoe Chai Badan-Amphoe Phatthana Nikhom 
      Morning  Take a jungle trek to study nature, see flora and fauna in Khao  
   Somphot Non-hunting Area/lunch at Wang Kan Luang waterfall  

and relax 
      Afternoon  See the making of reed mats at Tha Din Dam Village/Pa Sak Chonlasit  

Dam/see the sunset at Sap Lek Reservoir/return to Lop Buri 
Program 3    Lop Buri City Tour-Sap Lanka Forest  
       Day 1   Travel to Sap Lanka Wildlife Reserve/attend a briefing/select desired  

jungle trail 
       Day 2  Enjoy the morning atmosphere in the Sap Lanka jungle and start on  

the nature trail/return to Lop Buri 
Program 4   Tour Activities in Military Areas 
      Morning   Depart for the Special Warfare School and see jungle survival  

demonstrations/test your courage by jumping off a 34-foot tower 
      Afternoon  Test your marksmanship by shooting guns at different ranges/cliff  

climbing/see the development of the Special Warfare headquarters  
at the Special Warfare Museum (Pa Wai Camp) (Guidebook of Lop Buri,) 

 
39. What are these about? 

a. Restaurants      b. Tour Program          c. Location           d. Accommodation 
40. If you want to test your ability in shooting and jumping off a tower, which program will you 

choose? 
a. program 1      b. program 2   c. program 3                 d. program 4 
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Key 
 
 
 1. a  2. d  3. a  4. d  5. d 
 6. d  7. a  8. a  9. c  10. c 
 11. d  12. d  13. a  14. b  15. b 
 16. c  17. c  18. b  19. d  20. a 
 21. c  22. c  23. b  24. d  25. a 
 26. d  27. d  28. c  29. b  30. d 
 31. a  32. a  33. c  34. d  35. a 
 36. c  37. a  38. c  39. b  40. d 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรยีนที่มีตอแบฝกเสริมทักษะอาน 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน 
ที่มีตอแบบฝกเสรมิทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถิ่น 

 
คําชี้แจง   จงทาํเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักเรียน  

และในแตละขอใหตอบเพียงชองเดียวเทานั้น 
 

 
เกณฑการประเมินแบบฝก 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

(5) 

เห็นดวย 
 

(4) 

ไมแนใจ 
 

(3) 

ไมเห็น
ดวย 
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(1) 
ดานเนื้อหา 
1. ชื่อเร่ืองและเนื้อเร่ืองนาสนใจเหมาะสมกับทองถิ่น 
2. เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น 
    ของผูเรียน 
3. ใชขอมูลทางภาษาที่เปนเอกสารจริง 

 
………. 
……… 

 
……… 

 
….….. 
……… 

 
……… 

 
……… 
……… 

 
……… 

 
………. 
……….. 

 
………. 

 
……….. 
……….. 

 
………. 

 
 ดานกิจกรรม 
4. รูปแบบกิจกรรมหลากหลาย นาสนใจ จูงใจใน 
    การเรียน 
5. กิจกรรมกอนอานกระตุนใหผูเรียนสนใจกิจกรรม 
    ตอไป 
6. กิจกรรมในขั้นฝกชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทกัษะ 
    อานอยางเหมาะสม 
7. กิจกรรมในแบบฝกชวยใหนกัเรียนพัฒนาทักษะ 
    การอานของตนเอง 

 
………. 
 
………. 
 
………. 
 
……….. 

 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
……… 

 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
 

 
……….. 
 
………. 
 
………. 
 
……….. 

 
………… 
 
………… 
 
………… 
 
………… 

 ดานคุณประโยชน 
8. สงเสริมใหผูเรียนสนใจการอานมากขึน้ 
9.  ฝกใหผูเรียนนาํความรูไปใชในชีวิตจริงได 
10. เนื้อหาทําใหนักเรียนเพิม่พูนความรูในทองถิน่ 

 
……….. 
………. 
………. 

 
……… 
……… 
……… 

 
……… 
……… 
……… 

 
……….. 
………. 
………. 

 
…………. 
…………. 
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ภาคผนวก ฌ 
หนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือวิจัย  

และหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ   นางวิไลรัตน  วสุริย 
 
ที่อยู   101/28  หมู 7  ตําบลทาศาลา  อําเภอเมอืง   จงัหวัดลพบุรี 
 
ประวัติการศึกษา  
         พ.ศ. 2525 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนพบูิลวิทยาลัย  

จังหวัดลพบุรี 
         พ.ศ. 2529 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ.) วชิาเอกภาษาอังกฤษ 
   จากวทิยาลัยครูเทพสตรี 
         พ.ศ. 2541 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใน 

ฐานะภาษาตางประเทศ  ภาควิชาหลักสตูรและวิธีสอน 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 
ประวัติการทํางาน 
          พ.ศ. 2529 ตําแหนงอาจารยอัตราจาง  โรงเรียนเทคนคิพาณิชยการลพบุรี 
          พ.ศ. 2530 อาจารย 1 ระดับ 3  โรงเรียนกุดดูพทิยาคม  จงัหวัดอดุรธาน ี
          พ.ศ. 2537 อาจารย 2 ระดับ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวทิยา จังหวัดนครปฐม 
          พ.ศ. 2544 อาจารย 2 ระดับ 6  โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั  จงัหวัดลพบุรี 
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