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The purposes of this research were to 1. study the fundamental data to develop the exercises for English
reading comprehension skills 2. develop the exercises of English reading comprehension skills 3. implement of the
exercises to evaluate of English reading comprehension skills based on Kanchanaburi local information , desired
characteristics (Dedication and commitment to work) and study students’ opinion toward the exercises for English
reading comprehension exercises. The sample of this research consisted of 30 students of the eighth grade during the
second semester of academic year 2015 of Thepmongkhonrangsi school , Kanchanaburi. The duration of the
implementation covered 12 hours. The research design was one group pretest-posttest design. The research instruments
were the questionnaire needs of exercises, the interview form, the exercises, the lesson plans, the reading comprehension
skills pre-posttest , desired characteristics form, and the students’ opinion questionnaire. The obtained data were
analyzed by percentage, mean, standard deviation, dependent t-test and content analysis.
The results of this research were as follow:
1. The students and teachers would like the exercises that based on general information, special events and
festivals , famous people, local food and tourist attractions of Kanchanaburi. The exercises should use simple language ,
be variety of activities , begin with easy to difficult content, access the internet for information. 2. The exercises were
consisted of name, preface, the explanation of using the exercises, tables of content, standards , indicators, objectives,
pretest, lesson plans, exercises , posttest and answer keys. The exercises had 5 sets followed (1) Getting to know
general information (2) Getting to know great times (3) Getting to know famous people (4) Getting to know local
products (5) Getting to know tourist attractions . The efficiency of exercises was 82.33/80.56. 3. The exercise
implement found that The English reading comprehension posttest scores were higher than before pretest scores
significant at the 0.05 level. The desirable characteristics on the commitment in works feature at a good level.
Considering that the students’ opinions toward the exercises was found that the students had positive opinion toward the
exercises for English reading comprehension.
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บทนา
ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่คนจานวนมากในโลกใช้ในการติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ยนความรู ้
ความคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนใช้ในการแสวงหาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อ
น ามาพัฒ นาประเทศของตน คนไทยในยุ ค ข้อ มู ล ข่ า วสาร ยุ ค ที่ ป ระเทศต่ า งๆทั่ว โลก มี ก าร
ติ ดต่ อสื่ อสารกันอย่างรวดเร็ วนั้นจึ งต้องมี ท กั ษะและความรู ้ ใ นการติ ดต่ อกับต่ างประเทศ มี การ
เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจนถึงขั้นใช้ในการติดต่อสื่ อสาร ค้นคว้าความรู ้ในขณะที่เรี ยนและการดารงชี วิต
ที่พ่ ึงตนเองได้พร้อมที่จะแข่งขันและร่ วมมือในเวทีโลก การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญ
และจาเป็ นอย่างยิ่งในชี วิตประจาวัน เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร การศึกษา
การแสวงหาความรู ้ การประกอบอาชี พ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของ
ชุ มชนโลก และตระหนักถึ งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามาซึ่ ง
มิตรไมตรี และความร่ วมมือกับประเทศต่างๆ ช่ วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดี
ขึ้ น เรี ยนรู ้ และเข้าใจความแตกต่า งของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี การคิ ด
สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง มีเ จตคติที ่ดี ต ่อ การใช้ภ าษาต่า งประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารได้ รวมทั้งเข้าถึ ง องค์ความรู ้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมี
วิสั ย ทัศ น์ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต จะเห็ น ได้ว่ า ภาษาอัง กฤษ เป็ นอี ก ภาษาหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
ประชาชนทั่วโลกในด้า นความรู ้ และการดาเนิ นชี วิต สอดคล้องกับ ความมุ่ ง หวัง ของหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1)
หลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศได้ระบุถึง ความสาคัญ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั สาระเรี ยนรู ้แกนกลาง
ตลอดจนคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนไว้ว่า มุ่งหวังให้ผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู ้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ ประชาคม
โลก สามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ หลักสู ตร
ดังกล่าวนี้ นอกจากมุ่งเน้นการสอนภาษาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาทักษะทั้งทางด้านการฟั ง การ
พูด การอ่าน และการเขียนแล้ว เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถว้ นจะพบว่า ในหลักสู ตร ได้กาหนดสมรรถนะ
1

2
สาคัญ 5 ประการ เพื่อมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้าน ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ส่ วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษา
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรื อภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุ ลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทารายวิชาและ
จัด การเรี ยนรู ้ ต ามความเหมาะสม ซึ่ งในหลั ก สู ต รแกนกลางนี้ ในส่ ว นของกลุ่ ม สาระ
ภาษาต่างประเทศประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้ สาระแรก คือ ภาษาเพื่อการสื่ อสาร เปป นการใช้
ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่านและเขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู ้สึกและ
ความคิดเหปน ตีความ นาเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเหปนในเรื่ องต่างๆ และสร้าง
ความสั มพันธ์ ระหว่างบุ ค คลอย่า งเหมาะสม สาระที่ สอง คื อ ภาษาและวัฒนธรรม เปป นการใช้
ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรม
ไทย และนาไปใช้อย่างเหมาะสม สาระที่สาม คือ ภาษากับความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
เปป นการใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่ อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น เปป นพื้นฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน และสาระสุ ดท้าย คือ ภาษากับความสัมพันธ์กบั
ชุมชนและโลก เปป นการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรี ยนและนอก
ห้องเรี ย น ชุ ม ชน และสัง คมโลก เปป นเครื่ องมื อพื้นฐานในการศึ ก ษาต่อ ประกอบอาชี พ และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 3) ซึ่ งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 24 ข้อ (3) ได้เน้นให้จดั กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทา
ได้ คิดเปป น ทาเปป น รักการอ่าน และการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 51)
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ 2542 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2556 : 8-9 )ได้
เปิ ดโอกาสให้ ท ้อ งถิ่ น สามารถพัฒ นาเนื้ อ หาจากหลัก สู ต รแกนกลางได้ต ามความเหมาะสม
กาหนดให้มีการกระจายอานาจการจัดการศึกษาสู่ ทอ้ งถิ่นและยังกาหนดไว้ชดั เจนในมาตรา 27 วรรค
2 ว่าให้สถานศึ กษาขั้นพื้นฐานจัดทาหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องสอดคล้องกับสภาพปั ญหา และความ
ต้องการของชุ มชนสังคมในท้องถิ่นตลอดจนรู ้เรื่ องการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ย นรู ้ ท ้องถิ่ นของตนมากขึ้ น สถาบันการศึ ก ษาในฐานะที่ รับ ผิ ดชอบการจัดการศึ ก ษา จึ ง ต้อ ง
พยายามปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง และดาเนิ นการสนองนโยบาย โดยนาหลักการ
ของหลักสู ตรแกนกลางที่เปิ ดโอกาสให้ทอ้ งถิ่นสามารถพัฒนาหลักสู ตร หรื อนาหลักสู ตรแกนกลาง
ที่พฒั นาจากส่ วนกลางมาปรับ ขยาย หรื อเพิ่ม หรื อสร้ างหลักสู ตรย่อยขึ้นมาใหม่ ให้เหมาะสมกับ
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สภาพชีวติ ความเปป นอยู่ และการอนุรักษ์วฒั นธรรมของท้องถิ่น เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้เรื่ องของท้องถิ่น ได้
พัฒนาตนเองด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสู ตรแกนกลางฯ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551 : 4)ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญนี้ จึงได้จดั ให้มีการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษขึ้นในโรงเรี ยน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับอุดมศึกษา เป้ าหมายในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ
ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้สามารถนาทักษะเหล่านี้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เพราะผูเ้ รี ยนต้องใช้ทกั ษะการอ่านในการสื่ อสารและการ
แสวงหาความรู ้ ต่างๆ ทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจจึงต้องอาศัยการฝึ กฝนเปป นอย่างดี
สอดคล้องกับความเหปนที่วา่ การอ่านเปป นทักษะที่จาเปป นอย่างยิง่ ต่อการศึกษาหาความรู ้ และพัฒนา
ชี วิต ทาให้เกิ ดความรู ้ และพัฒนาทักษะชี วิต ทาให้เกิ ดความรู ้ แล้วยังก่อให้เกิ ดความสนุ กสนาน
เพลิดเพลิน และส่ งเสริ มให้มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ได้แนวทางในการดาเนิ นชี วิต การอ่านจึงเปป น
หัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเปป นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้เรื่ องต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว
การอ่านช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆอีกด้วย (ภาทิพย์ ศรี สุทธิ์ , 2549) การอ่านช่วย
ให้คนเราฉลาดรอบรู ้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และเปป นกุญแจไขไปสู่ ความสาเรป จ ดังนั้นผูท้ ี่มีทกั ษะใน
การอ่านย่อมมีโอกาสในชีวติ มากกว่าผูท้ ี่ขาดทักษะในการอ่าน ด้วยเหตุน้ ีทกั ษะการอ่านจึงมีบทบาท
สาคัญในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ (พิมพ์พธู สุ ตานันท์, 2550)
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการสอนทักษะฟัง พูด
อ่านและเขียน ยังไม่สอดคล้องสัมพันธ์กนั การสอนอ่านยังนิยมใช้การแปล ครู ไม่ปรับเปลี่ยนคาถาม
หรื อวิธีการฝึ กทักษะตามความสามารถของผูเ้ รี ยน ครู ไม่ใช้อุปกรณ์การสอนและครู บางส่ วนไม่เคย
ผ่านการอบรมเกี่ ยวกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษมาก่อน โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการสอน
อ่าน และพบว่าครู ยงั คงใช้วิธีการสอนแบบอ่านเรี ยงลาดับความสาคัญ คือให้นกั เรี ยนผลัดกันอ่าน
ออกเสี ยงทีละประโยค ทีละตอนแล้วตอบคาถาม ครู อธิ บายศัพท์และโครงสร้างหรื อให้นกั เรี ยนอ่าน
ในใจแล้วท าแบบฝึ กหัดท้า ยบท ท าให้นัก เรี ย นไม่ ส ามารถจับ ใจความหรื อวิเคราะห์ หรื อยัง ไม่
สามารถเกปบใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านได้ (ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์,2540 : 8) กล่าวว่า การ
อ่านเพื่อความเข้าใจในปั จจุบนั จาแนกประเภททักษะของ Bloom คือ ความรู ้ความจา (Knowledge)
ความเข้าใจ (Comprehension) การนาไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์
(Synthesis) และการประเมิ น ผล (Evaluation) โดย Bloom จะจ าแนกตามระดับ ของการใช้
ความสามารถของสมองโดยทัว่ ไป นอกจากนี้ ยงั มีการใช้คาถามเพื่อนาไปสู่ ความเข้าใจในการอ่าน
โดยแบ่งชนิ ดของคาถามเพื่อเข้าใจคือ คาถามประเภทความจา คาถามประเภทการแปลความ การ
ตีความ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผลตามลาดับ (Wilhelm ,2011)

4
ได้อธิ บายไว้วา่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ กระบวนการที่ผอู ้ ่านสร้างความหมายจากการอ่าน อย่าง
กระตือรื อร้น (Active constructor of meaning) กล่าวคือ เปป นการอ่านที่ผอู ้ ่านไม่ได้มีฐานะเปป นฝ่ าย
รับ ความหมายในตัวบท (text) หรื อข้อความที่ อ่าน แต่ ผูอ้ ่ า นนั้นเองที่ จะเปป นผูส้ ร้ า งความหมาย
ระหว่างการอ่าน ซึ่ งเรี ยกว่ากระบวนการสร้ างปฏิสัมพันธ์ส่งผ่านระหว่างกันระหว่างผูอ้ ่านและตัว
บท (transaction) ผูอ้ ่านจะต้องนาประสบการณ์ในชีวิตความรู ้เดิม อารมณ์ ความรู ้สึก ความต้องการ
เป้ า หมาย ณ ขณะที่ น้ ัน เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการสร้ า งความหมาย (meaning-making
process) นัน่ จึงเปป นที่มาว่า เหตุใดเมื่อเราอ่านข้อความหรื อตัวบทใดบทหนึ่ ง ในเวลาที่แตกต่างหรื อ
ในบริ บทที่ ต่างกัน เช่ น เคยอ่า นเรื่ องในวัย เดป กและมาอ่ า นซ้ า ในวัย ผูใ้ หญ่ ความหมายและสิ่ ง ที่
เกิดขึ้นภายในความคิดของเราจึงแตกต่างกัน ที่เปป นเช่นนี้ กปดว้ ยเรามีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจาก
เดิม อันเปป นปั จจัยสาคัญที่ทาให้การสร้างความหมายและความเข้าใจนั้นแตกต่างจากการอ่านในครั้ง
แรก ทักษะการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จึงนับว่ามีความสาคัญที่ผสู ้ อนจะต้องเน้นย้ า
หรื อให้ความสาคัญเปป นอย่างยิ่ง โดยใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะทาให้ นักเรี ยนเกิดทักษะการ
เรี ยนรู ้ สามารถคิดวิเคราะห์ จับใจความหรื อสรุ ปเรื่ องที่อ่าน มีความคิดสร้ างสรรค์และรักการอ่าน
ตลอดจนสามารถใช้ภาษอังกฤษเปป นเครื่ องมือในการหาความรู ้และศึกษาต่อ
จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่ งชาติ (สานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2553) พบว่า คนไทย
อายุ 6 ปี ขึ้นไปอ่านหนังสื อน้อยลงนัน่ คือ จากปี พ.ศ. 2548 มีการอ่านร้อยละ 69.1 แต่ในปี พ.ศ.
2551 กลับอ่านลดลงเหลือร้อยละ 66.3 ส่ วนในด้านของเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสื อ พบว่า ในปี
พ.ศ. 2548 คนไทยอ่านหนังสื อโดยเฉลี่ย 51 นาทีต่อวัน แต่ในปี พ.ศ. 2551 ลดลงเหลือเพียง 39 นาที
ต่อวัน ซึ่ งสอดคล้องกับการสารวจการอ่าน พบว่า ประเทศไทยมีผูท้ ี่ไม่อ่านหนังสื อ 22.4 ล้านคน
หรื อประมาณร้อยละ 40 ของประชากรทั้งประเทศ ในขณะที่เดปกอายุ 10-14 ปี ร้อยละ 60 ให้เหตุผล
ว่า ไม่ชอบอ่าน ไม่สนใจที่จะอ่าน และอ่านหนังสื อไม่ออก ส่ งผลให้จินตนาการของเดปกและคนไทย
ทัว่ ไปลดลง รวมทั้งเกิ ดปั ญหาต่อผลการเรี ยนของเดปกไทย และพบว่าทักษะการอ่านของนักเรี ยน
ไทยส่ วนใหญ่อยู่ในระดับ 2 จากทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้ 1. อ่านแล้วรู ้ รู ้ ว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน
เมื่อไหร่ อย่างไร 2. อ่านแล้วแล้วเข้าใจ เข้าใจว่าผูเ้ ขียน ต้องการสื่ ออะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไร
3. อ่านแล้ววิเคราะห์ วิเคราะห์ได้วา่ อะไรเปป นข้อเทปจจริ ง อะไรเปป นข้อคิดเหปน 4. อ่านแล้วสังเคราะห์
หลังจากวิเคราะห์ แล้ว รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการอ่านใหม่และสุ ดท้าย 5. อ่านแล้วประเมินค่า
ประเมินค่าได้วา่ เรื่ องนี้ดีหรื อไม่ดีอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร
แม้ทกั ษะการอ่านภาษาอังกฤษจะมีความสาคัญและได้ถูกกาหนดให้เปป นวิชาหนึ่ งในการ
เรี ยนการสอน อย่างไรกปตามการที่ผเู ้ รี ยนจะเรี ยนภาษาอังกฤษได้ผลดีเพียงใดย่อมขึ้นอยูก่ บั แรงจูงใจ
ความสนใจ และความพร้อมของผูเ้ รี ยนเปป นสาคัญ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรี ยน
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี ตามหลักสู ตรสถานศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ประจาปี การศึกษา 2557 พบว่า นักเรี ยนมีระดับคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับดี จนถึ งระดับดีเยี่ยม
เฉลี่ย 2 ภาคเรี ยน คิดเปป นร้อยละ 24.6 ซึ่ งถื อว่าผลการประเมินอยู่ในระดับต่ า อีกทั้งการจัดการ
ทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2557 ที่ผา่ นมา
อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าปี การศึกษาก่อน 3.07 คะแนน (งานบริ หารวิชาการโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี,
2557) จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรี ยนในรายวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อสรุ ป
สาเหตุที่อาจส่ งผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษไม่ประสบความสาเรป จมีหลายประการ
ทั้งด้านตัวครู ผูส้ อน ด้านนักเรี ยน และด้านสื่ ออุปกรณ์ หรื อแบบฝึ กทักษะต่างๆ(อุ ษา มะหะหมัด,
2548) กล่าวว่า สาเหตุที่ทาให้ผลการเรี ยนโดยเฉพาะด้านทักษะการอ่านนั้นอาจจะเนื่ องด้วยสาเหตุ
หลายประการ ดังนี้ 1. วิธีการที่ยึดตัวครู เปป นศูนย์กลาง 2. ครู ใช้วิธีการสอนเดิมๆ เช่น อ่านตามครู ที
ละประโยค หรื อทีละตอนแล้วแปล 3. นักเรี ยนไม่เข้าใจความหมายของคาศัพท์ในข้อความนั้น ทา
ให้ไม่สามารถทาความเข้าใจกับบทอ่านได้ชดั เจน 4. นักเรี ยนขาดความรู ้เดิมเกี่ยวกับเรื่ องที่จะอ่าน
5) นักเรี ยนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ไม่กล้าแสดงออก เหปนว่ายากเกินไป 6. นักเรี ยนไม่
เหปนความสาคัญในการเรี ยนภาษาอังกฤษ ถือว่าเรี ยนแล้วไม่มีโอกาสนาไปใช้ 7. แบบเรี ยนการอ่าน
ภาษาอัง กฤษไม่เอื้ อต่อการอ่าน มุ่งเน้นแต่ไวยากรณ์ เปป นหลัก สอดคล้องกับ 1. ปั ญหาจากตัว
ครู ผสู ้ อนเอง 2. นักเรี ยนมาจากสังคมที่แตกต่างกัน และมีระดับความสามารถในการอ่านที่แตกต่าง
กันด้วย เมื่อมาเรี ยนอยู่ในห้องเรี ยนเดี ยวกัน ระดับความสามารถในการอ่านและประสบการณ์ทาง
ภาษาจึงย่อมแตกต่างกัน และ 3. โรงเรี ยนมีวสั ดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาการอ่านไม่เพียงพอ และ
จากการศึกษาแบบเรี ยนและสื่ อการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย พบว่ายัง ไม่มีเนื้ อหา
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น หนังสื อเรี ยนภาษาอังกฤษสาหรับนักเรี ยนไทยนั้น มีเนื้ อหายากเกินกว่าระดับ
ความสามารถของนัก เรี ย น ทั้ง นี้ จากระบุ ข อง (Cunningsworth, 1984) เปป นผลสื บ เนื่ อ งมาจาก
นักวิชาการยังคงแต่ง หรื อดัดแปลงเนื้ อหาแบบเรี ยนที่ มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ โดยยึดความ
ต้อ งการ ความสนใจ และความสามารถทางภาษาของนัก เรี ย นในกลุ่ ม ที่ ใ ช้ภ าษาอัง กฤษเปป น
แกนกลาง จึงไม่สามารถสนองความต้องการของนักเรี ยนเฉพาะกลุ่มที่มีความแตกต่างกันในด้าน
พื้นฐานทางภาษาและวัฒนธรรมได้ และหนังสื อแบบเรี ยนยังคงมีเนื้ อหาน้อยไม่เพียงพอที่ จะให้
นักเรี ยนฝึ ก ซึ่ งหากจะฝึ กทักษะทางภาษาให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลนั้น การอาศัยแบบฝึ กหัดแต่เพียงใน
บทเรี ยนยังไม่เพียงพอ จึงจาเปป นที่ครู ผสู ้ อนจะต้องสร้างแบบฝึ กหัดการอ่านเพิ่มเติม (ธียาน์พร
ขาวสะอาด, 2549)
“ แบบฝึ ก ” หรื อ “ แบบฝึ กเสริ มทักษะ ” จึงเปป นสื่ อที่จาเปป นอย่างหนึ่ งที่จะทาให้การเรี ยนการ
สอนบรรลุผล อีกทั้งยังสามารถช่วยในการฝึ กทักษะผูเ้ รี ยนได้ดี ดังที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2544) ให้
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ความหมายของแบบฝึ กว่า เปป นสิ่ งที่นักเรี ยนต้องใช้ควบคู่ไปกั บ การเรี ยนมีลกั ษณะครอบคลุ ม
กิจกรรมที่นกั เรี ยนพึ ง จะกระทา อาจกาหนดแยกเปป นหน่ ว ยหรื อเล่ ม กป ไ ด้ และ สุ รเชษฐ์ เหล่า
จันตา (2551 : 23) ให้ความหมายสอดคล้องกันด้วยว่า แบบฝึ กเสริ มทักษะมีไว้ให้ผูเ้ รี ยน ได้ฝึก
ปฏิ บตั ิเพื่อช่ วยเสริ มให้เกิ ดทักษะและความแตกฉานในบทเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ (สุ ริยา ต่อพล,
2541 : 89) ได้กล่าวถึ ง ความสาคัญของแบบฝึ ก ช่ ว ยฝึ กกระบวนการคิดให้แม่นยาในเนื้ อหาและ
ทบทวนบทเรี ยนที่ เรี ยนมาแล้ว ส่ วน นฤดี ผิวงาม (2545 : 19)ได้กล่าวทานองเดียวกันว่า แบบฝึ กช่วย
ให้เกิดความสนุ กสนานในขณะเรี ยน และทราบความก้าวหน้าของตนเอง อีกทั้ง ดวงฤดี เอี่ยมพนา
กิจ (2551 : 63)ได้ให้ขอ้ คิดเหปนเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบฝึ กทักษะที่ดีไว้ ดั ง นี้ 1. สร้างแบบฝึ ก
ให้สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของผูเ้ รี ยนตามลาดั บ ขั้ น การเรี ยนรู ้ มีรูปภาพจูงใจ
นักเรี ยนและควรจัดเรี ยงเนื้ อหาตามลาดับจากง่ายไปยาก 2. มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าจะฝึ กทักษะ
ในด้านใดแล้วจัด เนื้ อ หาให้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ 3. ต้องคานึ ง ถึ ง ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรี ยน 4. มีคาชี้ แจงง่ายๆ สั้น ๆ ที่นกั เรี ยนอ่านเข้าใจและทาแบบฝึ กได้ ด้ ว ย
ตนเอง 5. แบบฝึ กต้องมีความถูกต้อง 6. ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กแต่ละครั้งต้องเหมาะสมกับเวลาช่วง
ความสนใจ 7. ควรมีหลายรู ปแบบเพื่ อ ให้ เกิดการเรี ยนรู ้ อ ย่ า งกว้า งขวาง ส่ ง เสริ มความคิ ด
สร้างสรรค์ นอกจากนี้ พรรณี ชูไทย (2546 : 9) กล่าวถึงหลักการพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะ ว่า ครู
ผูส้ ร้างต้องคานึงถึงระดับชั้นความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยน ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน เรี ยงเนื้ อหา
จากง่ า ยไปหายาก เน้นการแก้ปั ญหา มี ค าชี้ แจงสั้ นๆ ใช้เวลาเหมาะสม เนื้ อหาน่ า สนใจ มี
หลากหลายท้าทายความสามารถจะเหปนได้วา่ การพัฒนาแบบฝึ กที่เหมาะสมจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการ
ทางทักษะการใช้ภาษาสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน ทราบความสามารถในการเรี ยน และ
สามารถตรวจสอบ ความก้าวหน้าของตนเองได้
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้ตระหนักถึงปั ญหาและต้องการพัฒนาความสามารถใน
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จากการศึกษางานวิจยั ต่าง ๆ มีผวู ้ ิจยั หลายท่านได้ทาการ
วิจยั เพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปั ญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และผูว้ จิ ยั เหปนว่าวิธีที่
จะส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในด้านทักษะการอ่านและอีกทั้ง 3 ทักษะ คือ ฟัง พูด และ
เขียน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสฝึ กทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์จริ งได้จะทาได้โดย วิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน (Task-based Learning) การจัดการเรี ยนรู ้ แบบเน้นการปฏิบตั ิ เปป นการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์ จริ งโดยผ่านทางการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ ง
เน้นความหมาย (meaning) ในการสื่ อสารมากกว่ารู ปแบบของภาษา (form) จนบรรลุผลสาเรป จตาม
จุดมุ่งหมายที่ ต้ งั ไว้ สะท้อนความเข้าในสิ่ งที่อ่าน และปรากฏเปป นชิ้ นงาน โดยมี ข้ นั ตอนในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน (Willis, 1996: 38-64; Ellis, 2003: 244-262) คือ 1. ขั้นก่อนปฏิบตั ิงาน
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(pre-task) เปป นขั้นตอนเตรี ยมตัวนักเรี ยนในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งกิจกรรมในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การ
เตรี ยมคาศัพท์ สานวน หรื อการนาเสนอคาศัพท์ใหม่ที่ตอ้ งใช้ในการปฏิบตั ิงาน การให้นกั เรี ยน
ศึกษารู ปแบบการปฏิบตั ิงาน และให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะคล้ายกับงานที่จะต้องปฏิบตั ิ
2. ขั้นระหว่างปฏิ บตั ิงาน (task cycle) เปป นขั้นตอนที่นกั เรี ยนได้ใช้ภาษาเปป นเครื่ องมือในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บรรลุผลสาเรป จตามที่กาหนดไว้ โดยเน้นการสื่ อความหมายมากกว่ารู ปแบบทาง
ภาษา ซึ่ งในการทางานอาจทาเปป นคู่หรื อเปป นกลุ่ม 3. ขั้นหลังการปฏิบตั ิงาน (language focus) ใน
ขั้นตอนนี้ นักเรี ยนต้องรายงานผลการปฏิ บตั ิ งานและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของตนเอง และ
ร่ วมกันวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการปฏิ บตั ิงาน เรี ยนรู ้รูปแบบภาษา และโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่
ถูกต้อง จากนั้นนักเรี ยนได้ฝึกใช้ภาษาให้เกิดความคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตามโครงสร้างไวยากรณ์ โดยอาจให้นกั เรี ยนได้ทางานปฏิบตั ิอีกครั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
บางประการให้แตกต่างจากครั้งแรก จุติมา ศรี บวั (2555 : 371) ได้ศึกษาวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
ด้า นทัก ษะการอ่ า น ผลปรากฏว่า ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ในการอ่ า นภาษาอัง กฤษของ
นักเรี ยนหลังจากได้รับการฝึ กจากแบบฝึ กทักษะการอ่านจากหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารภาษาอังกฤษ
โดยการจัดการเรี ยนแบบเน้นงานปฏิบตั ิที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้น สู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านก่อนได้รับ
การฝึ กและมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ นเรศ เปลี่ยนคา (2551 :
บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนความสามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นงานปฏิบตั ิหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จึงเหปนว่าการจัดการเรี ยนรู ้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เปป น
วิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยน
เทพมงคลรังษี เนื่ องจากผูเ้ รี ยนในวัยนี้ มีความกล้าแสดงออก ชอบลองผิดลองถูก สนุ กกับการทา
กิจกรรม กระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้หรื อสิ่ งใหม่ ๆ และผูว้ จิ ยั จะได้นาผลการศึกษาในครั้งนี้
ไปเปป นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนกับผูเ้ รี ยนต่อไป
จังหวัดกาญจนบุ รี เปป นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่ มเขตเศรษฐกิ จชายแดนพิเศษ จาเปป นต้องมีการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ชาวต่ า งชาติ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ท างวัฒ นธรรมกัน และจากการศึ ก ษา
ผลการวิจยั พบว่า การใช้ขอ้ ความหรื อเนื้ อหาที่ เกี่ ยวกับข้อมู ลท้องถิ่ น จะทาให้ผูเ้ รี ย นได้พฒั นา
ทัก ษะต่ า งๆ เนื่ องจากข้อมู ล ท้อ งถิ่ น เปป นสิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ย นมี โ อกาสพบเหป น ในชี วิต ประจาวัน อี ก ทั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และสถานศึกษาได้ร่วมกันจัดทากรอบสาระการ
เรี ยนรู ้ ทอ้ งถิ่ นกาญจนบุ รี ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การที่ กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีหน้าที่ในการบริ หารจัดการศึกษาและพัฒนาสาระหลักสู ตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี เปป นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่อยูก่ ลุ่มเขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ ไทย
และพม่า ในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ทาง
โรงเรี ยนต้องเตรี ยมความพร้ อมทางด้านองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเปป นสิ่ ง
แลกเปลี่ ยนทางด้านความรู ้ และวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน นักเรี ยนของโรงเรี ยนเทพมงคล
รั ง ษี จ าเปป นต้อ งมี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ย วกับ ท้อ งถิ่ น จัง หวัด กาญจนบุ รี เพื่ อ น าเสนอแก่ ผู ้อื่ น เปป น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้เปป นภาษากลางในการสื่ อสาร ทางโรงเรี ยนได้เลปงเหปนความสาคัญนี้ จึงกาหนดไว้
ในคาอธิ บายรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ ที่ 2 และสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
ท้องถิ่ นจัง หวัดกาญจนบุ รีไ ว้ใ นรายวิช าพื้ นฐาน ผูว้ ิจยั จึ ง มี ค วามสนใจในการนาข้อมู ล ท้องถิ่ น
จังหวัดกาญจนบุ รีมาพัฒนาเปป นแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เพื่อเปป นการ
ขับเคลื่อนข้อมูลท้องถิ่นสู่ รายวิชาพื้นฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551 ที่สนับสนุ นและให้ความสาคัญกับการนาข้อมูลท้องถิ่น มาเปป นสาระในการเรี ยนรู ้ ใช้ในการ
สอนนักเรี ยน เพื่อให้เกิ ดความภาคภูมิใจในท้องถิ่ นของตนเองและเกิดความหวงแหนและอนุ รักษ์
ท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย
จากความสาคัญดังกล่ าวข้างต้น การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมู ลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ ได้เรี ยนรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่น
รักและผูกพันท้องถิ่นของตนเองเปป นการเรี ยนรู ้จากเรื่ องใกล้ตวั ไปสู่ เรื่ องไกลตัว และสามารถใช้เปป น
ความรู ้พ้นื ฐานในการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อความเข้าใจ โดยใช้
กิ จกรรมการอ่ านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมู ลท้องถิ่ นจัง หวัดกาญจนบุ รี สาหรั บนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเทพมงคลรั งษี ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ต่างๆเปป น
แนวทางในการพัฒนาแบบฝึ กดังกล่าว ดังนี้
ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ของธอร์ นไดค์ ( Thorndike , 1814) เกี่ยวกับกฎแห่ งการฝึ กหัด ( Law of
Exercise ) กล่าวว่า ถ้าบุคคลได้กระทา หรื อฝึ กฝนทบทวนบ่อยๆ กปจะกระทาได้ดีและเกิ ดความ
ชานาญ แต่ถ้าไม่ได้ฝึกฝนหรื อทบทวนบ่อยๆ กปจะกระทาสิ่ งนั้นไม่ได้ดีและไม่เกิ ดความชานาญ
นอกจากนี้ ทฤษฎี การวางเงื่ อนไขและการเสริ มแรงของสกิ นเนอร์ เน้นที่ปฏิ กิริยาตอบสนอง คื อ
พฤติกรรมที่ทาด้วยความสมัครใจและสิ่ งที่กระทาให้ปฏิ กิริยาตอบสนอง คือ ตัวเสริ มแรง ทฤษฎี
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ของสกินเนอร์ สนับสนุ นให้ใช้เครื่ องช่วยสอน คือแบบฝึ ก ให้ความสาคัญของการเสริ มแรงควรทา
อย่างสม่าเสมอ จัดสิ่ งเร้าให้กบั ผูเ้ รี ยนจนผูเ้ รี ยนค้นพบตัวเองในที่สุด ชั ย ยงค์ พรหมวงศ์ (2544 :
490 ) กล่าวว่า แบบฝึ ก หมายถึ ง สิ่ งที่นกั เรี ยนต้องใช้ควบคู่ไปกับการเรี ยนมีลกั ษณะครอบคลุ ม
กิจกรรมที่นกั เรี ยนพึงจะกระทาอาจกาหนดแยกเปป นหน่วย หรื อเปป นเล่มกปได้ หลักการสร้างแบบฝึ ก
ควรค านึ ง ถึ ง หลักจิ ตวิทยาความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล ความสนใจของผู เ้ รี ย น การใช้ภาษาที่
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเ้ รี ยน เนื้อหาต้องมีความเกี่ยวข้องกับบทเรี ยน เรี ยงลาดับ
จากง่ายไปหายาก เพื่อฝึ กสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนไปแล้วให้เกิ ดทักษะความชานาญ ความรู ้ ที่คงทน
ถาวรและสามารถนาไปใช้ในชีวิต ประจาวันได้ และแบบฝึ กต้องสามารถกระตุน้ จูงใจให้คิด ศึกษา
ค้นคว้า ซึ่งจะต้องมีคาสัง่ คาชี้แจงสั้นๆ ง่ายๆ มีตวั อย่าง ชัดเจน มีภาพประกอบ มีการกาหนดรู ปแบบ
ที่เปป นระเบียบสวยงาม มีการเสริ มแรงในแต่ละกิ จกรรมและที่สาคัญการสร้ างแบบฝึ กที่ดีจะต้อง
สามารถแก้ ปั ญ หาการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สาหรับขั้นตอนการพัฒนาแบบฝึ ก ซี ลส์
และกลาสโกว์ (Seels and Glasgow, 1990: 3) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างแบบฝึ กไว้ ดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล (Analysis) 2. สร้ า งหรื อออกแบบ (Design) 3. พั ฒ นาเครื่ องมื อ
(Development) 4. ทดลองใช้เครื่ องมือ (Implementation) 5. ประเมินผล (Evaluation)
ทฤษฎี โครงสร้างความรู ้เดิม ของ Bartlett (1976) คือ โครงสร้างเดิม หมายถึง โครงสร้าง
ทางสติปัญญามีผลต่อการจัดระเบี ยบความรู ้ ใหม่ในสมองของคนเรา และรวมความรู ้ ใหม่เข้ากับ
ความรู ้เดิม โดยปรับปรุ งแก้ไขความรู ้เดิมให้เหมาะสม ซึ่ งความรู ้เดิมที่มีอยูแ่ ล้วจะช่วยทาให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจเนื้ อหาและรู ปแบบความรู ้ ใหม่ที่รับเข้ามา และความเข้าใจในการอ่านเกิ ดจากปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างผูอ้ ่านกับเรื่ องที่อ่าน และความเข้าใจในการอ่านจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต้องอาศัย
ความสามารถในการโยงสิ่ งที่อ่านให้สัมพันธ์กบั โครงสร้างความรู ้เดิมของผูอ้ ่าน นักการศึกษาหลาย
ท่านได้กล่าวว่า ภาระงานในการจัดการเรี ยนการสอนภาษา หมายถึงกิจกรรมหรื อชิ้นงานที่สร้างขึ้น
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ปฏิ บตั ิจริ งตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้โดยใช้ภาษาเปป นเครื่ องมือในการปฏิ บตั ิงาน
ผูเ้ รี ยนต้องใช้ภาษาในสถานการณ์ ที่สอดคล้องกับความจริ งในการปฏิ บตั ิงานและการเน้นการสื่ อ
ความหมายมากกว่ารู ปแบบภาษามีข้ นั ตอนที่ชดั เจนในงานปฏิบตั ิมีการเชื่ อมโยงทักษะทั้ง 4 ทักษะ
ขณะปฏิ บตั ิงานเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ชิ้นงานออกมาอย่างสมบูรณ์ มากที่ สุด รู ปแบบกิ จกรรมเน้น
ภาระงานกล่าวมาข้างต้น พอสรุ ปได้ว่ากิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบเน้นภาระงานนั้น มีรูปแบบการจัด
กิ จกรรมได้อย่างหลากหลาย ซึ่ งแต่ละรู ปแบบเปป นกิ จกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ภาษาใน
สถานการณ์ จริ ง และมี ก ารท างานร่ วมกันเปป นกลุ่ ม จัด กลุ่ ม แบบคละความสามารถ อี ก ทั้ง เปป น
กิ จกรรมที่ฝึกให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ทกั ษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การแลกเปลี่ ยนข้อมูลมีการให้
ข้อมูลย้อนกลับ การรู ้จกั การแสดงเหตุผล การแสดงบทบาทสมมติ การเปรี ยบเทียบ และการสร้าง
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งาน เพื่อนาไปสู่ การบรรลุถึงผลสาเรป จตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน มี 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1. ขั้นเตรี ยมปฏิ บตั ิภาระงาน (Pre-Task) 2. ขั้น
ระหว่างปฏิบตั ิงาน (During-Task) 3. ขั้นหลังปฏิบตั ิงาน (Post-Task) ซึ่ งอาจใช้ชื่อเรี ยกที่แตกต่าง
กันไป อี ก ทั้งการจัดการเรี ย นรู ้ แบบเน้นงานปฏิ บตั ิ ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กการใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริ ง สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและเปป นธรรมชาติ เกิ ดความสนุ กสนานและ
เกิดแรงดึงดูดใจในการปฏิบตั ิงาน
ข้อมูลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้ อหาสาระสาคัญต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีที่กาหนด
ขึ้ นเพื่ อเปป นกรอบให้ส ถานศึ ก ษานาไปใช้ในการจัดการเรี ย นรู ้ ให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ เรื่ องราวของ
จังหวัดกาญจนบุ รีเพื่อให้เกิ ดจิตสานึ ก ความรัก ความหวงแหนและมีความภาคภูมิใจในจังหวัด
กาญจนบุรี อันเปป นถิ่นที่อยูข่ องตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ความเปป นมาและเหตุการณ์
สาคัญในอดีตของจังหวัด สภาพภูมิศาสตร์ ของจังหวัดกาญจนบุรี อาณาเขตติดต่อ สภาพป่ าไม้
แหล่ งน้ า และทรั พยากร ธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิ จและยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุ รี
โครงสร้ างทางสังคม การปกครอง ประชากร การศึกษา ศาสนา และรู ปแบบองค์กรการปกครอง
ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี และการละเล่ น พื้ น บ้า น พระเครื่ อ งและเครื่ อ งรางของขลัง ส าคัญ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่สาคัญต่างๆ บุคคลสาคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น อาหารการกิ น
พื้นเมือง สภาพปั ญหาและเหตุการณ์สาคัญ วรรณกรรมและวรรณคดี เพลงที่เกี่ยวข้อง ภาษา สาเนี ยง
การพูดและความเชื่อของท้องถิ่น คาขวัญของจังหวัดและอาเภอต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี ต้นไม้
ประจาจังหวัดกาญจนบุรี สี ประจาจังหวัดกาญจนบุรี และสัญลักษณ์ประจาจังหวัดกาญจนบุรี
จากการศึกษากระบวนการดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ข้ นั ตอน เพื่อนามาเปป นกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมอ่านแบบเน้นภาระ
งาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเทพมงคล
รังษี โดยมีกระบวนการวิจยั ในการพัฒนาแบบฝึ กประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยมีข้ นั ตอนดังนี้ ศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ศึกษาเอกสารงานวิจยั ตาราที่เกี่ ยวกับการสร้างแบบฝึ ก ศึกษาความต้องการ
ของนักเรี ยนเกี่ ยวกับรู ปแบบและเนื้ อหาของแบบฝึ กทักษะ ศึกษาความคิดเหป นเกี่ ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการอ่านแบบเน้นภาระงานจากคณะครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศโดย
ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ และศึกษาข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี จากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้ ดาเนินการสร้างแบบฝึ ก
ฉบับร่ าง ซึ่ งประกอบด้วยชื่ อเรื่ อง คานา คาชี้ แจง วัตถุ ประสงค์ แบบทดสอบก่ อนเรี ยน แบบฝึ ก
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ทักษะ แบบทดสอบหลังเรี ยน ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กที่สร้างขึ้น โดยให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
ประเมินค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้อง (IOC) สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้กบั แบบฝึ กทักษะ หา
ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ภาคสนาม (Field Tryout ) แล้วนามา
ปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ ผูว้ ิจยั นาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 ที่เปป นกลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คน
ขั้น ตอนที่ 4 การประเมิ น และปรั บ ปรุ งแบบฝึ ก ผู ้วิ จ ัย ประเมิ น ทัก ษะก า ร อ่ า น
ภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจของนักเรี ยนจากแบบทดสอบหลัง เรี ยน ประเมินคุณลักษณะอัน
พึง ประสงค์ด้านความมุ่ง มัน่ ในการทางาน จากแบบประเมิ นคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ประเมินความคิดเหป นของนั ก เรี ยนเกี่ ยวกับการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้า ใจ ด้า นการใช้แบบฝึ ก การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ความรู ้ เ รื ่ องข้ อ มู ล ท้ อ งถิ ่ น และ
ประโยชน์ที่ได้รับ
การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
เน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สามารถ
สรุ ปเปป นขั้นตอนได้ ดังแสดงไว้ในแผนภาพที่ 1

แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาแบบฝึ กทักษะ
Seels and Glasgow ( 1990: 3) , ชัยยงค์
พรหมวงศ์ (2544), Thorndike (1814 )
แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาการอ่ าน
เพื่อความเข้ าใจ
ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้เดิม (Bartlett : 1932)
แนวคิด ทฤษฎีการจัดกิจกรรมการอ่ านแบบ
เน้ นภาระงาน
Willis (1996 : 26-27), Ellis (2003 : 213) ,พ
Prabu (1984)
ข้ อมูลท้องถิน่ กาญจนบุรี
ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ การปกครอง เทศกาล งาน
ประเพณี บุคคลสาคัญ อาหารและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยว
(สพม. เขต 8 , 2554 )

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

แบบฝึ กทักษะการอ่ านเพื่อความเข้ าใจ
โดยใช้ กจิ กรรมการอ่ านแบบเน้ นภาระงาน
เรื่ อง ข้ อมูลท้องถิน่ จังหวัดกาญจนบุรี
1. องค์ประกอบของแบบฝึ ก
ชื่อเรื่ อง, คานา, คาชี้แจง, สารบัญ, มฐ. และตัวชี้ วดั ,
วัตถุประสงค์, แบบฝึ กทักษะ, แผนการจัดการเรี ยนรู้,
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อน
และ หลังเรี ยน และเฉลยแบบฝึ กหัด
2. กิจกรรมการเรียนรู้ แบบเน้ นภาระงาน
2.1 ขั้นก่อนปฏิบตั ิภาระงาน
2.2 ขั้นระหว่างปฏิบตั ิงาน
2.2.1 Task
2.2.2 Planning
2.2.3 Report
2.3 ขั้นหลังปฏิบตั ิงาน
3. เนื้อหาข้ อมูลท้ องถิ่นที่ใช้ กบั กิจกรรมการเรียนรู้ แบบเน้ น
ภาระงาน
3.1 General Information
3.2 Special festivals or events
3.3 Famous People
3.4 Local Products
3.5 Tourist Attractions

1. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน
3. ความคิดเห็นต่อแบบฝึ กทักษะ
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คาถามการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนเป็ นอย่างไร
2. แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระ
งาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดหรื อไม่
3. ผลการทดลองใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการ
อ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนเป็ นอย่างไร
3.1 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยน หลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ ก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่ ในการทางานของนักเรี ยน หลังเรี ยน
โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน
เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี อยูใ่ นระดับใด
3.3 ความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่ อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี หลังเรี ยน
อยูใ่ นระดับใดและเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยน
2. เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยน ให้มีประสิ ทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
3. เพื่อทดลองใช้และประเมินผลการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยน ดังนี้
3.1 เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่น
จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
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3.2 เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่ ในการทางานของนักเรี ยน
หลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
3.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย น ที่ มี ต่ อ การใช้ แ บบฝึ กทัก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูล ท้องถิ่ นจังหวัด
กาญจนบุรี
สมมติฐานการวิจัย
1. แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระ
งาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยน มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
2. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรี ยน หลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
3. นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่ ในการทางาน หลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ ก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี อยูใ่ นระดับดี
4. ความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ ใ นระดั บ เห็นด้วย
มากขึ้นไป
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ที่กาลัง
ศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 8 ห้องเรี ยน จานวน 280 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ที่
กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน 30 คน ที่ได้มาโดยการ
สุ่ มห้องเรี ยนอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม (Sampling Unit)

15

2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือ แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ตัวแปรตาม คือ 1. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
3. เนื้อหาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
3.1 เนื้ อหาเกี่ ย วกับ ข้อมู ล ท้องถิ่ นกาญจนบุ รี ที่ สอดคล้องกับ หลัก สู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี ในสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่ อสาร มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่
ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผลมาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการ
สื่ อ สารทางภาษาในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร แสดงความรู ้ สึ ก และความคิ ด เห็ น อย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3.2 เนื้ อหาเกี่ยวข้องกับลักษณะโดยทัว่ ไปของจังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรี ของดี ทอ้ งถิ่ นและสิ นค้าพื้นเมืองของจังหวัดกาญจนบุรี บุคคลสาคัญของท้องถิ่ น
กาญจนบุรี และเทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 12 ชัว่ โมง
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หมายถึง สื่ อ เอกสาร
ที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เกี่ ยวกับท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุ รี
สอดคล้อ งกับ เนื้ อหามาตรฐาน และตัวชี้ วัด สามารถสร้ า งบรรยากาศการเรี ย นรู ้ ใ นห้องเรี ย นให้
น่ าสนใจมากขึ้ นและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ย นรู ้ ของนัก เรี ยนทั้ง แบบคู่ กลุ่ มย่อยและกลุ่ มใหญ่
ประกอบด้วย ชื่อเรื่ อง, คานา,คาชี้ แจง, สารบัญ, วัตถุประสงค์ (มฐ./ตัวชี้ วดั ), แบบฝึ กทักษะ, แผนการ
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จัดการเรี ยนรู ้ , แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรี ยน และเฉลย
แบบฝึ กหัด รู ปแบบของแบบฝึ กพัฒนาการอ่านประกอบไปด้วยกิ จกรรมการอ่านที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับ
ข้อมู ลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุ รี จานวน 5 เรื่ อง โดยมีกระบวนการสร้ าง เพื่อใช้ฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีลาดับการสร้าง ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาแบบฝึ ก 3) การ
ทดลองใช้แบบฝึ ก 4) การประเมินผลและปรับปรุ งแบบฝึ ก
2. ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ หมายถึง การอ่านข้อความภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนใน
ระดับดังต่อไปนี้ ระดับความเข้าใจตัวอักษร และระดับการตีความ วัดโดยใช้แบบทดสอบทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น เป็ นแบบปรนัย
3. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน หมายถึง การสอนโดยใช้
กิ จกรรมการอ่าน โดยการสังเคราะห์ ข้ นั ตอนการดาเนิ นการจากแนวคิดของ พราบูห์ (Prabu, 1984)
เอลลิส (Ellis, 2004) และ วิลลิส (Willis, 1996) สรุ ปเป็ นขั้นตอนในการดาเนิ นงานกิ จกรรมอ่านแบบ
เน้นภาระงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้นก่อนปฏิ บตั ิภาระงาน (Pre-task) นาเข้าสู่ บทเรี ยน โดยการใช้สื่อ ให้
ตัวอย่างของภาระงาน นักเรี ยนฝึ กทาภาระงานที่มีลกั ษณะคล้ายภาระงานจริ ง ครู ให้เวลานักเรี ยนในการ
วางแผนการปฏิบตั ิภาระงาน
3.2 ขั้นปฏิบตั ิภาระงาน (During-task) มี 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
3.2.1 Task นักเรี ยนปฏิบตั ิภาระงานเป็ นคู่ ครู เป็ นผูส้ ังเกตการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 Planning นักเรี ยนวางแผนการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนว่าปฏิ บตั ิภาระ
งานอย่างไร และบอกสิ่ งนักเรี ยนเลือกใช้ในภาระงานหรื อค้นจากภาระงาน
3.2.3 Report นักเรี ยนรายงานหน้าชั้นเรี ยน แลกเปลี่ ยนภาระงาน ให้ผล
สะท้อนงานซึ่ งกันละกัน
3.3 ขั้นหลังปฏิบตั ิภาระงาน (Post-task) นักเรี ยนบอกสิ่ งที่คน้ พบเพิ่มเติมจาก
การปฏิบตั ิภาระงาน ครู อธิ บายสิ่ งค้นพบใหม่เพิ่มเติมแก่นกั เรี ยน และให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิภาระงานซ้ าอีก
ครั้งเพื่อทบทวน
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่ ในการทางาน หมายถึง การแสดงออกถึง
ความตั้งใจและรับผิดชอบในการทาหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็ จตาม
เป้าหมาย โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน
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5. ความคิดเห็น หมายถึง ระดับของความรู ้สึกนึกคิดของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่ใช้กิจกรรมเน้นภาระงาน เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ด้าน
การใช้แบบฝึ ก การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่น และประโยชน์ที่ได้รับของผูเ้ รี ยน ซึ่ งได้จากการทาแบบสอบถามความคิดเห็น
โดยใช้มาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ ของ Likert ( Likert Five Rating Scales)
6. นักเรี ยน หมายถึง ผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่สอนโดยใช้กิจกรรมการ
อ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
2. เป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและเป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
3. นาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่สอนโดยใช้กิจกรรมการ
อ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มอื่นต่อไป
4. เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาหาข้อมูลเพิม่ เติมในการพัฒนาแบบฝึ กทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาแบบฝึ กทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจ โดยใช้
กิ จกรรมการอ่ านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมู ล ท้องถิ่ นจัง หวัดกาญจนบุ รี ส าหรั บนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R&D) ใช้แบบแผนการ
วิจยั แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (The One Group Pretest – Posttest Design) โดยทดลอง
กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ มห้องเรี ยนอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยการใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม (Sampling Unit) ผูว้ ิจยั ได้กาหนด
ขั้นตอนดาเนินการวิจยั ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research) : การศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพแบบฝึ กทักษะ
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research) : การทดลองใช้แบบฝึ กทักษะ
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุ งแบบฝึ กทักษะ
ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเป็ นกรอบดาเนินการวิจยั ดังแผนภาพที่ 4
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ขั้นตอนที่ 1 (วิจยั ) ศึกษาความต้ องการและ
ข้ อมูลพื้นฐาน

1. วิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสู ตร
สถานศึกษาโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาความต้องการ เกี่ยวกับรู ปแบบและ
เนื้อหาของแบบฝึ กทักษะการอ่าน
4. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานจากครู ผสู ้ อนวิชา
ภาษาอังกฤษ
5. ศึกษาข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี

ขั้นตอนที่ 2 (พัฒนา)
พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึ ก
พัฒนาแบบฝึ กฉบับร่ าง 5 เล่ม
องค์ประกอบ มีดงั นี้
1. คานา
2. คาชี้ แจง และวัตถุประสงค์
3. แบบฝึ ก 5 เล่ม
4. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
5. แบบฝึ ก
6. แบบทดสอบหลังเรี ยน
7. แผนการจัดการเรี ยนรู้
ตรวจสอบคุณภาพแบบฝึ กด้านความ
เที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญและ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

ขั้นตอนที่ 3 (วิจยั ) ทดลองใช้

ขั้นตอนที่ 4 (พัฒนา) ประเมินผล

แบบฝึ ก

และปรับปรุงแบบฝึ ก

1. ทดสอบผลการเรี ยนรู ้ก่อนใช้
แบบฝึ กทักษะ
2. นาแบบฝึ กไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1
โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี สังกัด
สพม. เขต 8 ภาคเรี ยนที่ 2/2558
จานวน 30 คน
3. ทดสอบทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษหลังการใช้แบบฝึ ก
4. หาค่าประสิทธิภาพของ
แบบฝึ ก

1. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความมุ่งมัน่
ในการทางาน
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มี
ต่อแบบฝึ กทักษะ

ปรับปรุ งแก้ไข
หาประสิ ทธิภาพ E1/ E2
-แบบรายบุคคล (Individual Tryout)
-แบบกลุ่มเล็ก(Small Group Tryout)
-แบบภาคสนาม(Filed Tryout)

ปรับปรุ งแก้ไข

ไม่ผา่ น

ผลการประเมิน

ผ่าน
แบบฝึ กฉบับสมบูรณ์

แผนภาพที่ 4 กรอบดาเนินการวิจยั ที่ใช้ในการพัฒนาแบบฝึ ก
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ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) การศึกษาความต้ องการและข้ อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับแบบฝึ กทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับความต้องการ ความคิ ดเห็ นของข้อมูลในการพัฒนาแบบฝึ ก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้กิจกรรมการ
อ่านแบบเน้นภาระงาน
กลุ่มเป้ าหมาย คือ 1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 จานวน 30 คน
2. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษา
ต่างประเทศ และครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ จานวน 7 คน
วิธีการดาเนินการ ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการตามขั้นตอนดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธ ศัก ร า ช 2551 แ ล ะ
หลัก สู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ใน
ส่ วนของหลักการ จุดหมาย สาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานและตัวชี้ วดั การเรี ยนรู ้ คุณภาพผูเ้ รี ยน กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ วิสัยทัศน์ และโครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา
(Content Analysis) และนาเสนอในรู ปแบบพรรณนาความ
2. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการสร้างและ
พัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน โดยใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis ) และนา เสนอใน
รู ปแบบพรรณนาความ
3. ศึ ก ษาความต้อ งการ เกี่ ย วกั บ หั ว ข้อ และเนื้ อ หาของแบบฝึ กทัก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่ นกาญจนบุรี โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระ
งาน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบสอบถามนักเรี ยน เกี่ยวกับหัวข้อและเนื้ อหาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ มีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับหัวข้อ/เนื้ อหา เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ที่
นักเรี ยนสนใจ เพื่อนามาสร้างเป็ นบทอ่านของแบบฝึ ก
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ และครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ โดยกาหนดเป็ น 3 ตอน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน จะนามาใช้
กับแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มู ลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุ รี ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การสร้ างและหาคุณภาพของเครื่ องมือ
1. การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความต้องการ จาก อมรรัตน์ นัดดาหลง
(2551) วนิดา กุลภัทร์แสงทอง (2554) และรังษิมา สุ ริยารังสรรค์ (2555) ศึกษาประวัติความเป็ นมาและ
ข้อมู ลเกี่ ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี จากกรอบหลักสู ตรท้องถิ่ น หนังสื อ เอกสาร วารสารและเว็บไซต์
ต่างๆ
1.2 น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ใ นการศึ ก ษามาประมวล เพื่ อ ก าหนดเป็ นโครงสร้ า งของ
แบบสอบถามเกี่ ยวกับขอบข่ายของเนื้ อหา รู ปแบบของแบบฝึ ก กิจกรรมการเรี ยนการสอนและการวัด
และประเมินผล กาหนดเป็ นคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List ) และแบบคาถามปลายเปิ ด โดย
ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
1.3 สร้ างแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้ อหาในพฤติกรรมบ่งชี้ ที่กาหนด จากนั้นนา
แบบสอบถามที่สร้างเสร็ จเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
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1.4 นาแบบสอบถามเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านแบบฝึ กทักษะ ด้านเนื้ อหาและด้านการวัดและ
ประเมินผล จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยการ
นาแบบประเมิ นค่า ดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญแต่ ละท่ านพิ จารณาลง
ความเห็นและให้คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
+1 แน่ใจว่าข้อคาถามในแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามในแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 แน่ใจว่าข้อคาถามในแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
แล้วนาคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคนมาคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence : IOC) จากสู ตร IOC =
IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามในแบบสอบถาม
∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมด
N
หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.00 แสดงว่า ข้อคาถามในแบบ
สอบถามมีความเหมาะสมหรื อสอดคล้องกับจุดประสงค์
1.5 นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขในประเด็นที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านแบบฝึ กทักษะ ด้าน
เนื้ อหา และด้านการวัดและประเมินผล เสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั จาก
ขั้นตอนดังกล่าว สามารถสรุ ปการดาเนินการ ดังแผนภาพที่ 5
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสื อและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึ กทักษะ
นาข้อมูลที่ได้มากาหนดเป็ นโครงสร้างของแบบสอบถามความต้องการ
สร้างแบบสอบถาม แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
นาแบบสอบถามเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่า IOC
นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูลกับนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
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2. การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพแบบสั มภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ศึกษาแนวคิด หลัก การ ทฤษฎี จากหนังสื อ และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
พัฒนาแบบฝึ กทักษะ
2.2 นาข้อมู ลที่ ได้จากการศึ กษามาประมวล เพื่อกาหนดวัตถุ ประสงค์ของการ
สัมภาษณ์
2.3 สร้ า งประเด็ น การสั ม ภาษณ์ ต ามขอบเขตของเนื้ อ หา จากการก าหนด
วัตถุประสงค์ จากนั้นนาประเด็นการสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็ จ สร้างเป็ นแบบสัมภาษณ์
2.4 นาแบบการสัมภาษณ์ เสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยการนาแบบประเมินค่าดัชนี ความสอดคล้องของประเด็น
การสัมภาษณ์ ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านพิจารณา แล้วนาคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคนคานวณหา
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าเท่ากับ 0.67-1.00 แสดงว่า ข้อ
คาถามในแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสมหรื อสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตอ้ งการ
2.5 นาแบบสัมภาษณ์ ที่ได้รับข้อเสนอแนะมาปรั บปรุ งแก้ไข แล้วให้อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณ์ ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ก่อนนาไปใช้ จากขั้นตอนดังกล่าว สามารถสรุ ปการดาเนินการ ดังแผนภาพที่ 6
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสื อและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning Activity)
นาข้อมูลที่ได้มากาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์
สร้างแบบสัมภาษณ์ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
นาแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
นาแบบสัมภาษณ์ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะไปปรับปรุ งแก้ไข

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสอบถาม
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามไปสอบถามความต้องการเกี่ ยวกับเนื้ อหา ของแบบฝึ กทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2/1 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี ภาคเรี ยนที่ 1 ในปี การศึกษา 2558 จานวน 30 คน และกาหนดขั้นตอน
การเก็บรวบรวม ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้
1.1 ท าหนัง สื อ ถึ ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ย นเทพมงคลรั ง ษี เ พื่ อ ขออนุ ญ าตให้
นักเรี ยนตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับหัวข้อของเนื้อหาท้องถิ่นที่ตอ้ งการศึกษา
1.2 ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี ภาคเรี ยนที่ 1 ในปี การศึกษา 2558 จานวน 30
คน โดยการสร้างบรรยากาศที่เป็ นกันเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
1.3 ผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามให้นกั เรี ยนคนละฉบับและอธิ บาย เพื่อทาความ
เข้าใจที่ตรงในการตอบแบบสอบถาม
1.4 รวบรวมแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมา เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสั มภาษณ์
2.1 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการขออนุญาตผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ จานวน 1 คน หัวหน้ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
จานวน 1 คน และครู ผสู ้ อนวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 5 คน เพื่อดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 นัดหมายผูใ้ ห้สัมภาษณ์แต่ละท่าน เพื่อระบุวนั เวลาและสถานที่ เพื่อ
ดาเนินการสัมภาษณ์
2.3 ผูว้ ิจยั ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง โดยขออนุญาตทาการบันทึก
ข้อมู ลในการสัมภาษณ์ แล้วน าข้อมู ลที่ ไ ด้มาวิเคราะห์ โดยใช้ค่ า ร้ อยละ (%) และการวิเคราะห์ เ นื้ อหา
(Content Analysis) แล้วเขียนรายงาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสอบถาม
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของนักเรี ยนเกี่ยวกับความต้องการแบบฝึ กทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
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ใช้ค่าสถิ ติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (̅) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสั มภาษณ์
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้การจัดกิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน (TaskBased Learning Activity) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 2 ตอน โดยตอนที่ 1 วิเคราะห์
ข้อมูลทัว่ ไป โดยการใช้สถิติค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นตามประเด็น การสัมภาษณ์ โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอแบบเขียนพรรณนาความ
ศึกษาข้ อมูลท้ องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาข้อมูลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรีในด้านประวัติความเป็ นมา แหล่ง
ท่องเที่ยว และของดีทอ้ งถิ่น/สิ นค้าพื้นเมือง จากเอกสารงานวิจยั หนังสื อ วารสารต่างๆ เว็บไซต์เช่ น
แผ่นพับ หนังสื อการท่องเที่ยว นิ ตยสาร วารสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์แนะนาการท่องเที่ยว ศึกษา
จากแหล่งเรี ยนรู ้ จริ ง ได้แก่ กรอบหลักสู ตรท้องถิ่ นของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา แหล่งท่องเที่ยว
สาคัญในจังหวัดกาญจนบุรี การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) สานักงานกาญจนบุรีเป็ นต้น เพื่อวิเคราะห์ใน
ส่ วนของเนื้ อหาสาระข้อมูลท้องถิ่ น โดยใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) และนาเสนอใน
รู ปแบบพรรณนาความ
จากขั้นตอนที่ 1 วิจยั (Research) การศึกษาความต้องและข้อมูลพื้นฐาน ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปวิธีดาเนินการ
วิจยั ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research): การศึกษาความต้องการ
และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ การวิจยั

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย/ เอกสาร

เครื่ องมือ/การวิเคราะห์
ข้ อมูล

1.เพื่อวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ
โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
2.เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับแบบฝึ ก
และการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ

วิเคราะห์
หลักสูตร

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551
2. หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนเทพมงคลรังษีกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ

เอกสารหลักสูตร /
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) แล้วนาเสนอ
แบบพรรณนาความ

ศึกษา เอกสาร

เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวกับแบบ
ฝึ กทักษะ และการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

3.ศึกษาความต้องการของ
นักเรี ยนเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ อง
ท้องถิ่นของแบบฝึ กการอ่าน
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรีที่ตอ้ งการศึกษา

สอบถามความ
ต้องการ

นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1
โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
จังหวัดกาญจนบุรี
จานวน 30 คน

4.เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน (Task-Based
Learning Activity) เรื่ อง
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

สัมภาษณ์

1. รองผูอ้ านวยการฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ 1 คน
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ 1 คน
3. ครู ผสู ้ อนภาษาต่างประเทศ
3 คน

แบบสรุ ปงานวิจยั /
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)แล้ว
นาเสนอแบบพรรณนา
ความ
แบบสอบถาม/ ค่าร้อยละ
(%) / ค่าเฉลี่ย (̅) / ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) /
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
แบบสัมภาษณ์ / ค่าร้อยละ
(%) และการวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content Analysis)
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ตารางที่ 7 สรุ ปวิธีการดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research): การศึกษาความต้องการและ
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (ต่อ)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
5. เพื่อศึกษาข้อมูลท้องถิ่น
จังหวัดกาญจนบุรี

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย/ เอกสาร

เครื่ องมือ/การวิเคราะห์
ข้ อมูล

1. ศึกษาเอกสาร 1. เอกสารงานวิจยั เกี่ยวกับข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา
2. ศึกษานักเรี ยน ท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
(Content Analysis)
ครู และผูบ้ ริ หาร 2. แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญใน
จังหวัดกาญจนบุรี
3. ททท. สานักงานกาญจนบุรี

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ เรื่ อง ข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
กลุ่มเป้ าหมาย คือ
1. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการศึกษา จานวน 1 คน
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ จานวน 1 คน
3. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผล จานวน 1 คน
วิธีการดาเนินการ
นาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้ นั ตอนที่ 1 คือ ขั้นศึ กษาข้อมูลพื้นฐานมาใช้ในการพัฒนา
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1. การพัฒ นาแบบ
ฝึ กทักษะและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 2. การตรวจสอบคุณภาพและหาประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ กทักษะ
3. การปรับปรุ งแก้ไขแบบฝึ กทักษะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบประเมินแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
2. แบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน ประกอบการ
ใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1. แบบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน
เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
1.1 สังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาเค้าโครง
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
1.2 กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึ กทักษะ
การเรี ยงลาดับเนื้อหาก่อน-หลัง การจัดลาดับขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.3 สร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่น
จังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบด้วย
1.3.1 คานา เพื่อบอกวัตถุประสงค์ของการพัฒนาแบบฝึ กทักษะ แนะนา
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
1.3.2 วัต ถุ ป ระสงค์ ของแบบฝึ กทัก ษะ เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ
เกี่ยวกับเรื่ องราวของข้อมูลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี บรรลุ มาตรฐานและตัวชี้ วดั ต 1.1 ม.2/1-4 และ ต1.2
ม.2/4 มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
1.3.3 คาชี้แจง ในการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย
ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี บทบาทของนักเรี ยนหรื อบทบาทของครู ผสู ้ อน
1.3.4 แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ก่อนเรี ยนในแต่ละเรื่ อง เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย จานวน 10 ข้อ
1.3.5 เนื้ อหาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 5 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 “Getting to Know General Information” มีเนื้ อหา
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานโดยทัว่ ไปของจังหวัดกาญจนบุรี เล่มที่ 2 “Getting to Know Great Times” มี

105

เนื้ อหาเกี่ยวกับเทศกาลงานประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี เล่มที่ 3 “ Getting to Know
Famous People” มีเนื้ อหาเกี่ยวกับประวัติของบุคคลสาคัญของจังหวัดกาญจนบุรี เล่มที่ 4 “ Getting to
Know Local Products” มี เนื้ อหาเกี่ ยวกับอาหาร ของดี ในท้องถิ่ น และสิ นค้าพื้นเมืองของจังหวัด
กาญจนบุรี และเล่มที่ 5 “ Getting to Know Tourist Attractions” มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
กาญจนบุรี
1.3.6 แบบทดสอบวัดทัก ษะการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมู ล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี หลังเรี ยนแต่ละเรื่ อง เป็ นแบบปรนัย จานวน 10 ข้อ
1.4 นาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่พฒั นาขึ้นเสนออาจารย์ผู ้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไข จากกระบวนการสร้างแบบฝึ กทักษะ
สามารถสรุ ปขั้นตอนได้ ดังแผนภาพที่ 7
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตาราเกี่ยวกับแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กาหนดวัตถุประสงค์ (มฐ./ตัวชี้วดั )
สร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
เสนออาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบและแก้ไข
เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุ งแก้ไข
หาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะแบบรายบุคคล (Individual Tryout )
นามาปรับปรุ งแก้ไข
หาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) นามาปรับปรุ งแก้ไข
หาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะแบบภาคสนาม ( Filed Tryout ) ปรับปรุ ง
แก้ไขรวบรวมเป็ นชุดแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ

แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
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การตรวจสอบคุณภาพและหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
1. นาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ปรับปรุ งแล้ว ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ ด้าน
นวัต กรรมการศึ ก ษา ด้า นการเรี ย นการสอน และด้า นการวัด และประเมิ น ผล รวมจ านวน 3 คน
ตรวจสอบคุ ณ ภาพความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา เพื่ อ หาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งแบบฝึ กกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.67-1.00
2. น าแบบฝึ กทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ไปห า
ประสิ ทธิ ภ าพ E1/E2 กับ นัก เรี ย นชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2/2 โรงเรี ย นเทพมงคลรั งษี ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง ดังนี้
ทาการหาประสิ ทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Tryout) ทดลองกับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2/2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 20 คน โดยนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ มาทดสอบใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผู ้วิ จ ัย ทดลองให้นกั เรี ยนเรี ยนด้วยแบบฝึ ก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วันละ 1 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 3 วัน รวม 12 ชัว่ โมง โดยจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ตามแผนการเรี ยนรู ้ และสัมภาษณ์นักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เกี่ ยวกับระยะ เวลา ความเข้าใจเนื้ อหา และความยากง่ ายของแบบฝึ ก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังจากนั้นนาแบบฝึ กทักษะ นามาคานวณหาประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 80 /80 ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82 / 82.5 มาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อนาไปใช้จริ งกั บ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
2. การสร้ างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทพมงคลรัง ษี กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ เพื่อศึกษาสาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้ วดั ที่เกี่ยวข้อง
กับการอ่านสาหรับนักเรี ยนชั้น ม.2
2. ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการจัดกิ จกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
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2.1 ขั้นก่อนปฏิบตั ิภาระงาน (Pre-task) นาเข้าสู่ บทเรี ยน โดยการใช้สื่อ เช่ น รู ปภาพ
หรื อข้อความเชื่ อมโยงเข้าสู่ หวั ข้อ ให้ตวั อย่างของภาระงาน นักเรี ยนฝึ กทางภาระงานที่มีลกั ษณะคล้าย
ภาระงานจริ ง ครู ให้เวลานักเรี ยนในการวางแผนการปฏิบตั ิภาระงาน
2.2 ขั้นปฏิบตั ิภาระงาน (During-task) นักเรี ยนปฏิบตั ิ 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
2.2.1 Task นักเรี ยนปฏิบตั ิภาระงานเป็ นคู่ ครู เป็ นผูส้ ังเกตการปฏิบตั ิงาน
2.2.2 Planning นักเรี ยนวางแผนการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนว่าปฏิ บตั ิ ภาระงาน
อย่างไร และบอกสิ่ งนักเรี ยนเลือกใช้ในภาระงานหรื อค้นจากภาระงาน
2.2.3 Report นักเรี ยนรายงานหน้าชั้นเรี ยน แลกเปลี่ ยนภาระงาน ให้ผลสะท้อน
งานซึ่ งกันละกัน
2.3 ขั้นหลังปฏิบตั ิภาระงาน (Post-task) นักเรี ยนบอกสิ่ งที่ คน้ พบเพิ่มเติมจากการ
ปฏิบตั ิภาะงาน ครู อธิ บายสิ่ งค้นพบใหม่เพิ่มเติมแก่นกั เรี ยน และให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิภาระงานซ้ าอีกครั้ง
เพื่อทบทวน
3. วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั คาอธิ บายรายวิชาของ
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคล้องกับหลักสู ตร ดังตารางที่ 5
4. กาหนดเนื้ อหาเพื่อสร้ างเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยสอดคล้องกับแบบฝึ กการ
อ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น 5 เรื่ อง ดังนี้
ตารางที่ 8 วิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 4 “We Love Kanchanaburi”
ชื่ อแผนการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สาระสาคัญ

ภาระงาน

สาระท้ องถิน่

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

ต 1.1 ม.2/4 เลือก
หัวข้อเรื่ อง ใจความ
สาคัญ บอก
รายละเอียดสนับสนุน
(Supporting details)
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่
ฟังและอ่าน

ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวัด
กาญจนบุรี คือข้อมูลพื้นฐานที่
คนในท้องถิ่นพึงรู ้ เช่น สถาน
ที่ต้ งั อาณาเขตติดต่อ เป็ นต้น
นักเรี ยนสามารถเขียนนาเสนอ
เป็ นแผนที่ความคิด เพื่อ
เผยแพร่ ผา่ นสื่ อที่ไม่ใช่ความ
เรี ยงได้

Making
mind
mapping

- สถานที่ต้ งั
- ขนาดและ
อาณาเขต
- การแบ่งเขต
การปกครอง
- แหล่งน้ าสาคัญ
- การคมนาคม
-สัญลักษณ์และ
คาขวัญจังหวัด

เวลา
(ชั่วโมง)
2
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ตารางที่ 8 วิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 4 “We Love Kanchanaburi” (ต่อ)
เวลา
(ชั่วโมง)
2

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สาระสาคัญ

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

พร้อมทั้งให้เหตุผลผล
และยกตัวอย่างง่ายๆ
ประกอบ

เทศกาลหรื องานประเพณี ใน
ท้องถิ่น คือ กิจกรรมที่คนใน
ท้องถิ่นทาร่ วมกัน เมื่อเรี ยนจบ
บทเรี ยนแล้วนักเรี ยนสามารถ
เขียนชักชวนเพื่อนให้มาร่ วม
เทศกาลหรื องานประเพณี ใน
ท้องถิ่น และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
เทศกาลหรื องานประเพณี ใน
ท้องถิ่นได้
บุคคลสาคัญในท้องถิ่น คือ บุคคล
ที่สร้างชื่อเสี ยงและคุณงามความดี
ให้แก่ทอ้ งถิ่น เมื่อจบบทเรี ยน
แล้ว นักเรี ยนสามารถเขียนลาดับ
เหตุการณ์ในชี วิตอย่างย่อ เพื่อให้
ผูอ้ ื่นทราบประวัติของบุคคล
เหล่านั้นได้
อาหารและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
คือ สิ่ งที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นนั้น และแสดงถึงความ
อุดมสมบูรณ์ในวัตถุดิบนั้น เมื่อ
จบบทเรี ยนนักเรี ยนสามารถเขียน
บอกขั้นตอนการประกอบอาหาร
จากวัตถุดิบในท้องถิ่นได้

Writing
a postcard

- เทศกาล

Writing
timeline

- ประวัติ
สมเด็จ
พระสังฆราช
องค์ที่ 19
- ประวัติ
พระเทพ
มงคลรังษี
- แกงป่ า
- เห็ดโคน
- เค้กฝอยทอง
- ขนม
ทองม้วน

2

สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น คือ
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ หรื อ
บอกเล่าเรื่ องราวในอดีตของ
สถานที่แห่ งนั้น เมื่อจบบทเรี ยน
นักเรี ยนสามารถ เขียนแผนการ
เดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมที่
น่าสนใจในสถานที่เหล่านั้นได้

Writing
one-day
itinerary

- สถานที่
ท่องเที่ยวใน
จังหวัด
กาญจนบุรี
เช่น สะพาน
ข้ามแม่น้ า
แคว ฯลฯ

2

3. Getting to
know famous
people
- Writing Timeline
about people’s life
4. Getting to
know local
products
- Writing food
instructions (verb
+ noun phrase)
5. Getting to
know tourist
attractions
- Writing an
itinerary in
Kanchanaburi.

ต 1.2 ม.2/4 พูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูลบรรยายและ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื อ
อ่านอย่างเหมาะสม

ภาระงาน

สาระ
ท้ องถิ่น

ชื่ อแผนการเรียนรู้

Writing
food
instruction

หรื องาน
ประเพณี ใน
ท้องถิ่น
กาญจนบุรี

2
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5. สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ใช้ร่วมกับแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจเรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 10
แผน ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 12 ชัว่ โมง
การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
นาเสนอแผนการเรี ยนรู ้ ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน
คือ 1. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการศึกษา 2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเรี ยนการสอน 3. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
วัด และประเมิ น ผล เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ งทางภาษาและความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Validity) แล้วนามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC ) ผลการ
วิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง พบว่า มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 จากการสร้างและหาคุณภาพ สามารถ
สรุ ปขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังแผนภาพที่ 8
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการจัดกิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน
วิเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
กาหนดเนื้อหาและสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ร่วมกับแบบฝึ กทักษะอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จานวน 12 ชัว่ โมง
นาเสนอแผนการจัดเรี ยนรู ้ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ หาค่า IOC
ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญ
นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 4 “We Love Kanchanaburi” ไปทดลองใช้กบั กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
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จากขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สามารถสรุ ปขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหา
ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี

วิธีการ

1. ประมวลข้อมูลพื้นฐานจากขั้นตอนที่
1 เป็ นแนวทางในการสร้างแบบฝึ ก สร้าง
ตารางวิเคราะห์ เนื้อหาและจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
2. สร้างแบบฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ฉบับร่ าง
ประกอบด้วย
2.1 ชื่อแบบฝึ ก
2.2 คานา
2.3 สารบัญ
2.4 คาชี้แจง
2.5 แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2.6 เนื้อหาโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
2.7 กิจกรรม
2.8 แบบทดสอบหลังเรี ยน
2. เพื่อตรวจสอบ
1. ประเมินแบบฝึ กฉบับร่ างโดยอาจารย์
ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ตรวจสอบแล้วนาไปแก้ไขปรับปรุ ง
เพื่อความเข้าใจฉบับร่ าง

กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่ องมือ/
การวิเคราะห์ ข้อมูล

นักเรี ยนชั้น ม.2 แบบประเมินแบบฝึ ก/
โรงเรี ยน
วิเคราะห์เนื้อหา /หาค่า
เทพมงคลรังษี IOC
อาจารย์ที่
ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ /
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่
2 โรงเรี ยนเทพ
มงคลรังษี
ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง

แบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ /ค่าประสิ ทธิภาพ
E1/E2
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ตารางที่ 9 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหา
ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (ต่อ)
วัตถุประสงค์

3. สร้างแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ หน่วยที่ 4 “We
Love Kanchanaburi”

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่ องมือ/
การวิเคราะห์ ข้อมูล

2. หาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะไป
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นม.2/2 จานวน
20 คน (Small Group Tryout) แล้ว
นาไปปรับปรุ งแก้ไข
ศึกษาข้อมูล
หลักสูตร
วิเคราะห์เนื้อหา
สังเคราะห์ขอ้ มูล
แกนกลาง /
หลักสูตร
สถานศึกษา/
เนื้อหาเกี่ยวกับ
การอ่าน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ

ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research) การทดลองใช้ แบบฝึ กทักษะกับกลุ่มตัวอย่ าง
วัตถุประสงค์
เพื่ อทดลองใช้แบบฝึ กทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจโดยใช้ ข ้อ มู ล ท้องถิ่ น
จังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบแผน Pre Experimental Design ใช้แบบหนึ่ งกลุ่ม
สอบก่อนและหลัง (The One – Group Pretest – Posttest Design) (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 144)
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สอบก่อน
T1
T1
X

หมายถึง
หมายถึง

T2

หมายถึง

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

ทดสอบทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนใช้แบบฝึ กทักษะ
ทาการทดลองด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ เรื่ อง ข้อ มู ล ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ทดสอบทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังใช้แบบฝึ กทักษะ

แผนภาพที่ 9 แบบแผนการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเทพมงคลรั ง ษี ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 จานวน 8 ห้อง มีนกั เรี ยน 280 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 /1 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน นักเรี ยน 30 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
ระยะเวลาในการทดลอง
ระยะเวลาในการทดลอง ดาเนิ นการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ใช้ในการ
ทดลองแบบฝึ กเป็ นเวลา 10 ชัว่ โมง และใช้เวลาในการทดสอบก่อนและหลังเรี ยนเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
รวมทั้งสิ้ น 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง ซึ่ งได้กาหนดการทดลองตามตารางที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 10 การทดลองใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี
สั ปดาห์ ที่
วัน / เดือน / ปี
แบบฝึ กชุ ด
เรื่ อง
เวลา /ชั่วโมง
ที่
2 พ.ย. 58
ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre - test)
1
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ตารางที่ 10 การทดลองใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี (ต่อ)
สั ปดาห์ ที่

วัน / เดือน / ปี

แบบฝึ กชุ ด
เรื่ อง
ที่
1
Getting to Know General
Information
2
Getting to Know Great times

เวลา /ชั่วโมง

1

9,11 พ.ย. 58

2

16,18 พ.ย. 58

3

23,25 พ.ย. 58

3

Getting to Know Famous People

2

4

30 พ.ย., 2 ธ.ค. 58

4

Getting to Know Local Products

2

5

14, 16 ธ.ค. 58

5

Getting to Know Tourist Attractions

2

ทดสอบหลังเรี ยน (Post - test)

1

21 ธ.ค. 58

2
2

วิธีดาเนินการ
ในการทดลองใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อ มู ล ท้องถิ่ น
จังหวัดกาญจนบุรี มีวธิ ี การดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเทพมงคลรังษีเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่พฒั นาขึ้น
2. ศึกษารายละเอียดของการใช้แบบฝึ กตลอดจนการเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ที่ตอ้ งใช้ในกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนตามแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ครบถ้วนเพื่อให้การเรี ยนการสอนมีความสมบูรณ์
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
3. ก่อนทดลองผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจงหลักการ เหตุผล พร้อมทั้งทาความเข้าใจกับนักเรี ยนเกี่ยวกับการ
เรี ยนการสอนว่ามีวตั ถุประสงค์อย่างไร นักเรี ยนจะต้องปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างไร มีวิธีการประเมินผลด้าน
การอ่านเกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนอย่างไร
4. ทดสอบก่ อนเรี ย นด้านการอ่ านภาษาอัง กฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมู ลท้องถิ่ นจังหวัด
กาญจนบุรี ก่อนทดลองใช้แบบฝึ ก กลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยใช้แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
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เพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 30 ข้อ ใช้เวลาทดสอบ 1 ชัว่ โมง จากนั้น
ผูว้ จิ ยั บันทึกคะแนนเก็บไว้
5. ดาเนิ นการทดลองใช้แบบฝึ กทักษะ ในหน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง We Love Kanchanaburi โดย
ดาเนินการตามกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ การใช้แบบฝึ กจะ
นามาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผูว้ ิจยั ได้ทดลองใช้แบบฝึ กมีข้ นั ตอน
ดังต่อไปนี้
2.1 ขั้นก่อนปฏิ บตั ิภาระงาน (Pre-task) นาเข้าสู่ บทเรี ยน โดยการใช้สื่อ เช่ น รู ปภาพ
หรื อข้อความเชื่ อมโยงเข้าสู่ หัวข้อ ให้ตวั อย่างของภาระงาน นักเรี ยนฝึ กทาภาระงานที่มีลกั ษณะคล้าย
ภาระงานจริ ง ครู ให้เวลานักเรี ยนในการวางแผนการปฏิบตั ิภาระงาน
2.2 ขั้นปฏิบตั ิภาระงาน (During-task) นักเรี ยนปฏิบตั ิ 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
2.2.1 Task นักเรี ยนปฏิบตั ิภาระงานเป็ นคู่ ครู เป็ นผูส้ ังเกตการปฏิบตั ิงาน
2.2.2 Planning นักเรี ยนวางแผนการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนว่าปฏิ บตั ิ ภาระงาน
อย่างไร และบอกสิ่ งนักเรี ยนเลือกใช้ในภาระงานหรื อค้นจากภาระงาน
2.2.3 Report นักเรี ยนรายงานหน้าชั้นเรี ยน แลกเปลี่ ยนภาระงาน ให้ผลสะท้อน
งานซึ่ งกันละกัน
2.3 ขั้นหลังปฏิ บตั ิภาระงาน (Post-task) นักเรี ยนบอกสิ่ งที่ คน้ พบเพิ่มเติมจากการ
ปฏิบตั ิภาระงาน ครู อธิ บายสิ่ งค้นพบใหม่เพิ่มเติมแก่นกั เรี ยน และให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิภาระงานซ้ าอีกครั้ง
เพื่อทบทวน
6. ทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัด ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจซึ่งเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน ตรวจให้คะแนน แล้วจึงนาคะแนนที่ได้ไป
คานวณหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ ก และเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังใช้
แบบฝึ ก
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบฝึ กทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจ เรื่ อ ง ข้อ มู ล ท้อ งถิ่ น จัง หวัด
กาญจนบุรี จานวน 5 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 Getting to Know General Information เล่มที่ 2 Getting to Know
Great times เล่มที่ 3 Getting to Know Famous People เล่มที่ 4 Getting to Know Local Products และ เล่มที่ 5
Getting to Know Tourist Attractions
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2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ในหน่วยที่ 4 We Love Kanchanaburi จานวน 5 แผน รวมใช้เวลา
สอนจานวน 10 ชัว่ โมง
3. แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
4. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน
จากขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สามารถสรุ ปขั้นตอนการวิจยั ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research) : การทดลองใช้แบบฝึ กทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงค์
การวิจยั
เพื่อทดลองใช้และ
หาประสิ ทธิภาพ
แบบฝึ กทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ

กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร
1. ทดสอบทักษะการอ่านเพื่อ นักเรี ยนชั้น
ความเข้าใจก่อนใช้แบบฝึ ก
มัธยมศึกษา
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม ปี ที่ 2 /1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนด จานวน
ไว้
30 คน
3. ทดสอบทักษะการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจหลังใช้แบบฝึ ก
วิธีการ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
1.แบบฝึ กทักษะการอ่าน
ค่า
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประสิ ทธิภาพ
จานวน 5 เล่ม
E1/E2
2.แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ค่าเฉลี่ย และ
3.แบบทดสอบ ทักษะการอ่าน ส่วนเบี่ยงเบน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มาตรฐาน
4. แบบประเมินคุณลักษณะฯ
เครื่ องมือ

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development) การประเมินผลและปรับปรุ งแบบฝึ กทักษะ
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน และความคิดเห็นของนักเรี ยน
ที่มีต่อการใช้แบบฝึ ก
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กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 จานวน 30 คน ที่ได้มาโดยการสุ่ มห้องเรี ยนอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยการใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม (Sampling Unit)
วิธีดาเนินการ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการประเมินผลการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี มีข้ นั ตอนการประเมินดังนี้
1. ประเมินทักษะการอ่านก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ดังนี้
1.1 ประเมินทักษะการอ่านก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
1.2 นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมาเปรี ยบเทียบความแตกต่างโดย
ใช้ค่าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1.3 เปรี ยบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยน จากการทดสอบก่อน
การเรี ยนและหลังการเรี ยน
2. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน ในการเรี ยนด้วยแบบฝึ ก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
3. สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย
ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scales)
โดยการวัดระดับ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดย
แบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ ด้ า นการใช้ แ บบฝึ ก ด้านการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระ
งาน ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี และด้ า นประโยชน์ที่ได้รับ
จานวน ทั้งหมด 18 ข้อ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย มีดงั นี้
1. แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นแบบทดสอบ
วัดผลแบบปรนัย ใช้ในการประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจานวน 30 ข้อ
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2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน ในการเรี ยนด้วยแบบ
ฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scales) โดยการวัดระดับ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
โดยแบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ ด้ า นการใช้ แ บบฝึ ก ด้านการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี และด้ า นประโยชน์ที่ได้รับ
จานวน ทั้งหมด 18 ข้อ
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1. ขั้นตอนในการสร้ างแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ
1.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลัก สู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
1.2 ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ในขอบเขตของเนื้อหา เพื่อให้ครอบคลุมเนื้ อหาที่จะ
วัดผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยน
1.3 สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย
ให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 เรื่ อง เพื่อใช้ทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึ ก เป็ นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ จานวน 30 ข้อ 30 คะแนน
1.4 สร้างข้อสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามตารางวิเคราะห์
ข้อสอบ (Item Specifiction) จานวน 50 ข้อ
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มฐ. ต 1.1 ม.2/1 ,ม.2/3, ข้อมูลทัว่ ไปของจังหวัดกาญจนบุรี
ม.2/4
เทศกาล งานประเพณี .ในท้องถิ่น
มฐ. ต 1.2 ม.2/4

บุคคลสาคัญในท้องถิ่น
อาหารและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
รวม

5
5
5
5
5
25

5
5
5
5
5
25

รวม

เนื้อหา

พฤติกรรมทีต่ ้ องการวัด
ความเข้าใจ
ระดับตัวอักษร
ความเข้าใจ
ระดับการตีความ

ตารางที่ 12 วิเคราะห์ขอ้ สอบวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้

10
10
10
10
10
50

1.5 นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา และความถูกต้องทางภาษา แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
1.6
นาแบบทดสอบที่ ปรั บ ปรุ งแก้ไ ขแล้วให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จานวน 3 คน ได้แก่
ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นนวัต กรรมการศึ ก ษา ด้า นการเรี ยนการสอน และด้า นการวัด และประเมิ น ผล
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา(Content Validity) ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่านพิจารณาลงความเห็ น
และคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง( IOC : Index of Item Objective Congruence) มีค่าเท่ากับ
0.67-1.00 แสดงว่ามีความสอดคล้อง
1.7 นาแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ปรับปรุ งแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนเทพมงคล
รังษี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก
(r) โดยเลือกข้อสอบที่มีความยากง่าย (P) อยูร่ ะหว่าง 0.22-0.60 และค่าอานาจจาแนก (r) มีค่าระหว่าง
0.2-0.60 ไว้จานวน 30 ข้อ
1.8 นาแบบทดสอบที่คดั เลือกมาหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR
20 ของคู เ ดอร์ ริ ช าร์ ด สั น (Kuder-Richardson) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาคด้ว ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป เกณฑ์การหาความเชื่อมัน่ ของข้อสอบกาหนดไว้ 0.80 ขึ้นไป ได้ค่าเท่ากับ 0.84
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1.9 นาแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่ หาค่าความ
เชื่ อมัน่ และแก้ไขแล้วไปทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลังการทดลองใช้แบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
กับกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 30
คน
สามารถสรุ ปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจได้
ดังแผนภาพที่ 10
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่ องมือวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
งเ
วิเคราะห์เนื้อหา มาตรฐาน ตัวชี้วดั และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และสร้าง Test specification
สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
นาแบบทดสอบให้อาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประเมินผลในตารางวิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC และ หาความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r)
ระหว่างข้อแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
นาแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)

แผนภาพที่ 10 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2. ขั้นตอนการสร้ างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมั่นในการทางาน
2.1 ศึกษาทฤษฎีหลักการ แนวคิด เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบ
ประเมินคุ ณลักษณะอันพึ ง ประสงค์ เพื่ อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบประเมิ นคุ ณลัก ษณะอันพึ ง
ประสงค์ของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
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2.2 สร้ างแบบประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรี ยน แบ่งเป็ น 2 ตัวชี้ วดั
ดังนี้ ตัวชี้ วดั ที่ 1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่การทางาน แบ่งออกเป็ น 3 พฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้ วดั ที่ 2 ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสาเร็ จตาม แบ่งออกเป็ น 3 พฤติกรรม
บ่ ง ชี้ ตามแนวทางการออกแบบการประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผล สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2548 : 2) ดังตารางที่ 13 และ 14
ตารางที่ 13 แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่ ในการทางาน
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่การทางาน
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
1. เอาใจใส่ต่อการปฏิบตั ิ ไม่ต้ งั ใจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบตั ิหน้าที่
2. ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทางานให้สาเร็จ
3. ปรับปรุ งและพัฒนาการ
ทางานด้วยตนเอง

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็ จ มีการ
ปรับปรุ งการ
ทางานให้ดีข้ นึ

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็ จ มีการปรับปรุ ง
และพัฒนากรทางาน
ให้ดีข้ ึน

ดีเยีย่ ม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็ จมีการปรับปรุ ง
และพัฒนาการ
ทางานให้ดีข้ นึ ด้วย
ตนเอง

ตารางที่ 14 แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่ ในการทางาน
ตัวชี้วดั ที่ 1.2 ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ดีเยีย่ ม (3)
1. ทุ่มเททางาน อดทน ไม่ ไม่ขยัน อดทน
ย่อท้อต่อปั ญหาและ
ในการทางาน
อุปสรรคในการทางาน
2. พยายามแก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการทางานให้
สาเร็ จ
3. ชื่นชมผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ทางานด้วย
ความขยัน
อดทนและ
พยายามให้งาน
สาเร็ จตาม
เป้ าหมาย และ
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ทางานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
สาเร็ จตาม
เป้ าหมาย ไม่ยอ่ ท้อ
ต่อปั ญหาในการ
ทางานและชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ทางานด้วยความขยัน
อดทน และพยายามให้
งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ภายในเวลาที่กาหนด ไม่
ย่อท้อต่อปั ญหา
แก้ปัญหาอุปสรรค์ใน
การทางานและชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ
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2.3 นาแบบประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สร้ างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องเชิงเนื้อหา และนาไปปรับปรุ งแก้ไขข้อความ
ให้มีความสอดคล้อง
3. ขั้นตอนในการสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ีต่อการใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้ าใจ
3.1 ศึ ก ษาทฤษฎี หลัก การ แนวคิ ด เอกสารและงานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้องกับวิ ธี การสร้ า ง
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อแบบฝึ กทักษะ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่
มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรี ยน เกี่ยวกับการใช้
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้ า นการใช้ แ บบฝึ ก
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี และด้ า นประโยชน์ที่ได้รับ จานวนทั้งสิ้ น 18 ข้อ โดยเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ให้คะแนน 1 คะแนน
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ให้คะแนน 2 คะแนน
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ให้คะแนน 3 คะแนน
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ให้คะแนน 4 คะแนน
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ให้คะแนน 5 คะแนน
ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แ บบฝึ กทัก ษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีโดยให้นกั เรี ยนตอบ
แบบสอบถาม หลังสิ้ น สุ ดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต ามแบบฝึ กทักษะ
3.3 นาแบบสอบถามความคิดเห็ นที่สร้ างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความถู กต้องเชิ งเนื้ อหา และนาไปปรั บปรุ งแก้ไขข้อความให้มีความ
สอดคล้อง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลัง
การใช้แบบฝึ กทักษะ มาหาค่าเฉลี่ ย (̅) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนโดยใช้สถิ ติทดสอบแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน ( t-test แบบ Dependent) เพื่อหาค่า
ความต่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2. นาข้อมูล มาวิเคราะห์ โดยใช้ระดับคะแนนดังตารางที่ 15 เสนอค่า เป็ นค่า เฉลี่ ย (̅) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ตารางที่ 15 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน
(สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 141)
ระดับ
เกณฑ์ การพิจารณา
ดีเยีย่ ม
ได้รับผลการประเมินระดับดีเยีย่ มทุกตัวชี้วดั
ดี
1. ได้รับผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน 1 ตัวชี้วดั หรื อ
2.ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วดั
ผ่าน
1. ได้รับผลการประเมินระดับดี ข้ ึ นไป จานวน 1 ตัวชี้ วดั
และระดับผ่าน จานวน 1 ตัวชี้วดั หรื อ
2.ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วดั
ไม่ผา่ น
ได้รับผลการประเมินระดับไม่ผา่ น จานวน 1 ตัวชี้วดั ขึ้นไป
3. นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ระดับคะแนน เสนอค่าเป็ น ค่าเฉลี่ย (̅) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) จากนั้นนาค่าเฉลี่ ยที่ได้จากการวิเคราะห์ไปทาการ
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลความหมายรายข้อ โดยใช้การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49
หมายถึง
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49
หมายถึง
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49
หมายถึง
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49
หมายถึง
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00
หมายถึง
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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จากขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุ งแก้ไขแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สามารถสรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ได้ดงั ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 สรุ ปวิธีการดาเนินการตาม ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินและ
ปรับปรุ งแก้ไขแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่ องมือ/การวิเคราะห์ ข้อมูล

1. เพื่อประเมิน

ทดสอบก่อน

นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา แบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน

ทักษะด้านการอ่าน

และหลังการ

ปี ที่ 2/1 จานวน 30 คน

ภาษาอังกฤษเพื่อ

ใช้แบบฝึ ก

ค่าเฉลี่ย (̅) / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความเข้าใจ
2. เพื่อประเมินคุณลักษณะ

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

ประเมินด้วย

ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน แบบประเมิน
คุณลักษณะฯ

นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา แบบประเมินคุณลักษณะฯ/ค่าร้อยละ /
ปี ที่ 2/1

ค่าเฉลี่ย (̅) / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวน 30 คน

(S.D.)

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ สอบถาม

นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็น/ค่าร้อยละ ,

นักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กทักษะ

ปี ที่ 2/1

การวิเคราะห์เนื้อหา / ค่าเฉลี่ย (̅) /

จานวน 30 คน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ

ความคิดเห็น

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
เน้นภาระงาน เรื่ อ ง ข้อ มู ล ท้อ งถิ่ น จัง หวัด กาญจนบุ รี ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนิ นการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการและข้อมูล
พื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้
และประเมินผลการใช้แบบฝึ กทักษะ มีผลการวิเคราะห์แต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความต้ องการและข้ อมูลพืน้ ฐาน
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้า ใจ โดยใช้กิ จกรรมการอ่ านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมู ลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน คือ 1. ผลการวิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึ กษา โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี กลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง 3. ศึกษาความ
ต้องการในการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี 4. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ย นรู ้ แ บบเน้น ภาระงานจากครู ผูส้ อนวิช า และ 5. ศึ ก ษาข้อ มู ล ท้อ งถิ่ น จัง หวัด กาญจนบุ รี
ภาษาอังกฤษ ซึ่ งจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละขั้นตอนตามลาดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช 2551 และหลักสู ตร
สถานศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
จากการศึกษาวิเคราะห์ หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่ง
พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ผูเ้ รี ยนจะ
มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหา
ความรู ้ ประกอบอาชี พ และศึ กษาต่อ ในระดับที่ สูงขึ้ น รวมทั้งมี ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก มุ่งพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
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ซึ่ ง จะช่ วยให้ผู เ้ รี ย นเกิ ด สมรรถนะส าคัญตามหลัก สู ต รแกนกลางฯ และเกิ ดคุ ณลัก ษณะอันพึ ง
ประสงค์ เพื่อให้อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
ผลการศึ ก ษาหลั ก สู ตรสถานศึ ก ษาโรงเรี ยนเทพมงคลรั ง ษี สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ พบว่า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นปลู กฝั งให้นกั เรี ยนเห็ นถึ ง
ความสาคัญของภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยเฉพาะการอ่านซึ่ ง
เป็ นบันไดขั้นแรกของภาษา ให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่ อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ แสวงหา
ความรู ้ ประกอบอาชี พ และศึ กษาต่อ ในระดับที่ สูงขึ้ น รวมทั้งมี ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก เพื่ อให้นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่ มี ความรู ้ ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่พอเพียง สามารถนาความรู ้ ทักษะทางภาษาที่จาเป็ นไปพัฒนาคุณภาพชี วิตให้ดียงิ่ ขึ้น
รวมทั้งสามารถนาไปเป็ นเครื่ องมื อในการเรี ยนรู ้ สิ่งต่างๆ และเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อ การที่
ผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องมีความสมดุลระหว่างสาระทางด้าน
ความรู ้ ทักษะทางภาษา ควบคู่ไปกับคุ ณธรรม จริ ยธรรม คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องราวของท้องถิ่ นที่ ตนเองอาศัยอยู่ พร้ อมทั้งนาความรู ้ เหล่ านั้นไปถ่ ายทอดแก่
บุ ค คลอื่ น ได้ มี ท ัก ษะทางภาษาที่ จ าเป็ น ได้แ ก่ ทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจ
ความสามารถในการปฏิบตั ิภาระงานทางภาษา มีความสามารถทางานอย่างเป็ นระบบ มีระเบียบวินยั
มีความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน
ผลจากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยนาข้อมูลท้องถิ่ น
มาบูรณาการในการเรี ยนการสอนภาษา มีความสอดคล้องหลักการจัดการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร โดยมี
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นหลากหลาย ตามความสนใจของผูเ้ รี ยน ซึ่ งสามารเรี ยนรู ้ ได้ตามสภาพจริ ง
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน การวัดผลประเมินผล สามารถประเมินการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจได้ เป็ นการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ มีการวัดและประเมินผล
ทั้งก่อนและหลังเรี ยน เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนรู ้ต่อไป
2. ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ แบบฝึ กทักษะ พบว่า แบบฝึ ก
หมายถึง สื่ อการเรี ยนการสอนประเภทเอกสารที่ผสู ้ อนสร้างขึ้น สาหรับให้นกั เรี ยนใช้ในการฝึ กฝน
ทักษะด้วยตนเอง เพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ที่ผูส้ อนตั้งไว้และเกิดความชานาญ ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นา
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ขึ้น เพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยน
การสอนที่ มุ่ ง เน้ น ให้ นัก เรี ย น มี บ ทบาทส าคัญ ในการฝึ กฝนทัก ษะด้ว ยตนเอง มี กิ จ กรรมที่

126
หลากหลาย แบบฝึ กทักษะที่พฒั นาขึ้ นนี้ ประกอบด้วย ชื่ อแบบฝึ ก คานา คาชี้ แจงการใช้ สารบัญ
จุดประสงค์ มาตรฐาน ตัวชี้ วดั และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบทดสอบก่อนเรี ยน แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบฝึ กทักษะ แบบทดสอบหลังเรี ยน และ เฉลยแบบฝึ กหัด ภายในเล่มแบบฝึ กมีคา
ชี้ แจงที่กระชับและชัดเจน เรี ยงลาดับเนื้ อหาจากง่ายไปหายาก มีรูปแบบที่หลากหลาย สี สันสดใส
โดยผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุ รี มาบูรณาการเป็ นบทอ่าน เพื่อฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและช่ วยให้นักเรี ยนมี ความรู ้ เกี่ ยวกับท้องถิ่ นของตนเอง เพื่อให้เกิ ด
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน สามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้ โดยมีข้ นั ตอนการพัฒนา
แบบฝึ กทักษะ ดังนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการลักษณะของแบบฝึ ก 2. สร้างและออกแบบแบบ
ฝึ กทักษะ 3. นาแบบฝึ กทักษะที่พฒั นาแล้วไปทดลองใช้และหาค่าประสิ ทธิ ภาพ 4. ประเมินและ
ปรับปรุ งแก้ไขแบบฝึ กทักษะ เพื่อเผยแพร่ ต่อไป
3. ผลการศึกษาความต้ องการการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้ นภาระงาน เรื่ อง ข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
การเก็ บรวบรวมข้อมู ล การศึ กษาความต้องการของนักเรี ย นชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 2 ได้
ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามความต้องการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2/1
โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี จานวน 30 คน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสอบถาม
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยจาแนกเพศ ผลการเรี ยน
รายวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรี ยนที่ผ่านมา และความรู ้ในเรื่ องราวท้องถิ่นของตนเป็ นภาษาอังกฤษ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงจานวนและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพและข้ อมูลทัว่ ไป

จานวน

ร้ อยละ

รวม

10
20
30

33.3
66.7
100.00

1.เพศ
ชาย
หญิง
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ตารางที่ 17 แสดงจานวนและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
(ต่อ)
สถานภาพและข้ อมูลทัว่ ไป
จานวน
ร้ อยละ
2. ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนทีผ่ ่านมา
11
36.7
เกรด 4
3
10
เกรด 3-3.5
2
6.67
เกรด 2-2.5
7
23.3
เกรด 1-1.5
7
23.3
เกรด 0 ร มส
รวม
30
100.00
3. ความรู้ ในเรื่ องราวท้ องถิ่นของตนเป็ นภาษาอังกฤษ
7
23.3
เคยเรี ยนรู ้
23
76.7
ไม่เคยเรี ยนรู ้
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 17 พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
66.7 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 33.3 ด้านผลการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรี ยนที่ผา่ นมา
ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถาม มีผลการเรี ยน เกรด 4 คิดเป็ นร้อยละ 36.7 รองลงมาเกรด 1-1.5 คิด
เป็ นร้อยละ 23.3 เกรด 0 ร มส คิดเป็ นร้อยละ 23.3 เกรด 3-3.5 คิดเป็ นร้อยละ 10 และเกรด 2-2.5 คิด
เป็ นร้ อ ยละ 6.67 ด้า นความรู ้ ใ นเรื่ อ งราวท้อ งถิ่ น ของตนเป็ นภาษาอัง กฤษ ส่ ว นใหญ่ ผู ต้ อบ
แบบสอบถาม ไม่ เคยเรี ย นรู ้ ม าก่ อน จานวน 23 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 76.7 เคยเรี ย นรู ้ ม าก่ อนบ้า ง
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.3
ตอนที่ 2 ความต้องการของนักเรี ยนเกี่ยวกับแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้า ใจ โดยใช้กิ จกรรมการอ่ านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมู ลท้องถิ่ นจัง หวัดกาญจนบุ รี โดยใช้
ค่าสถิติร้อยละ ดังตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 จานวนและร้อยละของความต้องการเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ความต้ องการ
จานวน ร้ อยละ
1. นักเรียนต้ องการเรียนเรื่ องการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดยใช้
ข้ อมูลท้ องถิ่นด้ วยวิธีการใด (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
30
100
ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาจากแบบฝึ กหรื อเอกสาร
27
90
ให้ครู เป็ นผูส้ อนในห้องเรี ยนและมีกิจกรรมนอกห้องเรี ยนบ้าง
23
76.7
ให้ครู เป็ นผูส้ อนในห้องเรี ยนเท่านั้น
23
76.7
ให้ครู เป็ นผูส้ อนนอกห้องเรี ยนเท่านั้น
20
66.7
ให้มีผรู ้ ู ้ในท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู ้ให้ฟัง
2. นักเรี ยนคิดว่ าในจังหวัดกาญจนบุรี มีเรื่ องราวใดบ้ างทีน่ ักเรียนสนใจ
และต้ องการเรียน (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
30
100
ลักษณะทัว่ ไปของจังหวัด
28
93.3
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
27
90
อาหารพื้นเมือง/ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
27
90
บุคคลสาคัญ
26
86.7
เทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรม
23
76.7
ทรัพยากรธรรมชาติ
22
73.7
ประชากรและอาชีพ
3. นักเรียนต้ องการให้ แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดยใช้
ข้ อมูลท้ องถิ่น มีลกั ษณะอย่างไรบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
30
100
พิมพ์ตวั โต ชัดเจนอ่านง่าย
28
93.3
ใช้ภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจ
26
86.7
มีกิจกรรมที่หลากหลาย
25
83.3
สี สันสวยงาม
25
83.3
มีการเรี ยงเนื้ อหาจากง่ายไปยาก
23
76.7
มีภาพประกอบสวยงามตรงกับเนื้อเรื่ อง
23
76.7
มีเนื้อหาที่ให้ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน
23
76.7
มีเนื้อหาที่ไม่ยาวจนเกินไป
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ตารางที่ 18 จานวนและร้อยละของความต้องการเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)
ความต้ องการ
จานวน ร้ อยละ
3. นักเรียนต้ องการให้ แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดยใช้
ข้ อมูลท้ องถิ่น มีลกั ษณะอย่างไรบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
20
66.7
รู ปเล่มมีขนาดเหมาะสมสะดวกในการใช้
4. นักเรียนต้ องการให้ มีการวัดผลประเมินผลการอ่านเพื่อความเข้ าใจโดย
ใช้ แบบประเมินแบบใด (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
29
96.7
ทดสอบ
28
93.3
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันประเมิน
28
93.3
ประเมินผลจากชิ้นงาน
28
93.3
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
23
76.7
ครู เป็ นผูป้ ระเมิน
22
73.7
นักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมินด้วยตนเอง
จากตารางที่ 18 พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความคิดเห็น ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาจากแบบฝึ กหรื อเอกสาร คิดเป็ นร้อย
ละ 100 ให้ครู เป็ นผูส้ อนในห้องเรี ยนและมีกิจกรรมนอกห้องเรี ยนบ้าง คิดเป็ นร้อยละ 90 ให้ครู เป็ น
ผูส้ อนในห้องเรี ยนเท่านั้น คิดเป็ นร้อยละ 76.7 ให้ครู เป็ นผูส้ อนนอกห้องเรี ยนเท่านั้น คิดเป็ นร้อยละ
76.7 ให้มีผรู ้ ู ้ในท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู ้ให้ฟัง คิดเป็ นร้อยละ 66.7 ตามลาดับ
ด้านข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ลักษณะทัว่ ไปของ
จังหวัด คิดเป็ นร้ อยละ 100 แหล่ งท่องเที่ยวที่ สาคัญ คิดเป็ น 93.3 อาหารพื้นเมือง/ผลิ ตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น คิดเป็ นร้อยละ 90 บุคคลสาคัญ คิดเป็ นร้อยละ 90 เทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรม คิดเป็ น
ร้อยละ 86.7 ทรัพยากรธรรมชาติ คิดเป็ นร้อยละ 76.7 ประชากรและอาชีพ คิดเป็ นร้อยละ 73.7
ด้านรู ปแบบของแบบฝึ ก เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ พิมพ์ตวั โต ชัดเจนอ่านง่าย คิด
เป็ นร้อยละ 100 ใช้ภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจ คิดเป็ นร้อยละ 93.3 มีกิจกรรมที่หลากหลาย คิดเป็ น
ร้อยละ 86.7 สี สันสวยงาม คิดเป็ นร้อยละ 83.3 มีการเรี ยงเนื้ อหาจากง่ายไปยาก คิดเป็ นร้อยละ 83.3
มีภาพประกอบสวยงามตรงกับเนื้ อเรื่ อง คิ ดเป็ นร้ อยละ 76.7 มี เนื้ อหาที่ ให้ความสนุ กสนานและ
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เพลิดเพลิ น คิดเป็ นร้ อยละ76.7 มีเนื้ อหาที่ ไม่ยาวจนเกิ นไป คิดเป็ นร้อยละ76.7 รู ปเล่มมี ขนาด
เหมาะสมสะดวกในการใช้ คิดเป็ นร้อยละ 66.7
ด้านการวัดและประเมิ นผล เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทดสอบ คิดเป็ นร้อยละ
96.7 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันประเมิน คิดเป็ นร้อยละ 93.3 ประเมินผลจากชิ้ นงาน คิดเป็ นร้ อยละ
93.3 สังเกตพฤติกรรมการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 93.3 ครู เป็ นผูป้ ระเมิน คิดเป็ นร้อยละ 76.7
นักเรี ยน เป็ นผูป้ ระเมินด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 73.7
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
จากการศึกษาความเห็นเพิ่มเติมของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนต้องการให้จดั การเรี ยนรู ้ โดยมี
การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตและรวบรวมข้อมูล ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีไว้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
แก่ผทู ้ ี่สนใจ
ผลจากตารางที่ 18 ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมู ลความต้องการเกี่ ยวกับลักษณะของแบบฝึ กทักษะที่
นักเรี ยนต้องการมาพัฒนาเป็ นแบบฝึ กทักษะ โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. คัดเลือกหัวข้อที่นกั เรี ยนให้ความสนใจ จานวนร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. นาหัวข้อเรื่ องที่ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 80 มาพิจารณาถึงความสาคัญ เป็ นเรื่ องราวที่ควร
เรี ยนรู ้ หรื อไม่ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ สัตว์ อัญมณี แม้นกั เรี ยนจะให้ความสาคัญน้อย แต่
ผูว้ ิจยั มี ค วามเห็ นว่า นัก เรี ยนควรมี ความรู ้ เกี่ ย วกับ ทรั พยากรธรรมชาติ ไ ปด้วย จึ งได้ส อดแทรก
เนื้อหาเข้าไปในแบบฝึ กด้วย
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้ นภาระงาน เรื่ อง ข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
การศึกษาความคิดเห็ นในการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
วิชาการ จานวน 1 คน และครู ผูส้ อนภาษาต่างประเทศ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี จานวน 6 คน รวมทั้งสิ้ น 7 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสั มภาษณ์
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้แก่ รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ฝ่ ายบริ ห ารวิช าการ หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระภาษาต่ า งประเทศ และครู ผู ส้ อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี โดยจาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ตาแหน่งทาง
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วิชาการ และประสบการณ์ในการสอน นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ดังตาราง
ที่ 19
ตารางที่ 19 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
สถานภาพและข้ อมูลทัว่ ไป
จานวน
ร้ อยละ
1.เพศ
1
14.3
ชาย
6
85.7
หญิง
รวม
7
100.00
2.อายุ
0
0
น้อยกว่า 30 ปี
0
0
31-40 ปี
1
14.3
41-50 ปี
6
85.7
มากกว่า 50 ปี
รวม
7
100.00
3. ตาแหน่ งทางวิชาการ
1
14.3
รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
1
14.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5
71.4
ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ
รวม
7
100.00
4.ระดับการศึกษาสู งสุ ด
0
0
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
5
71.4
ปริ ญญาตรี
2
28.6
ปริ ญญาโท
0
0
ปริ ญญาเอก
รวม
7
100.00
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ตารางที่ 19 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ (ต่อ)
สถานภาพและข้ อมูลทัว่ ไป
5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการศึกษา
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-20 ปี
มากกว่า 20 ปี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

0
0
0
7
7

0
0
0
100
100.00

จากตารางที่ 19 ผูท้ ี่ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.7
และเพศชาย 1 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 14.3 ด้านอายุ ผูใ้ ห้สั มภาษณ์ มี อายุม ากกว่า 50 ปี มากที่ สุ ด
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.7 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.3 ด้าน
ตาแหน่ งในการทางาน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เป็ นครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษ มากที่สุด จานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 71.4 รองลงมาคือ รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.3
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.3 ด้านระดับการศึกษาสู งสุ ด ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.4 และระดับ
ปริ ญ ญาโท จ านวน 2 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 28.6 ด้า นประสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วกับ
การศึกษา ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั หมด มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
ตอนที่ 2 ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความสาคัญและความจาเป็ นของการพัฒนาแบบฝึ กทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่ น
จังหวัดกาญจนบุรี จากการสัมภาษณ์ รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารวิชาการ หัวหน้ากลุ่ มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ และครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ จานวนทั้งสิ้ น 7 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอแบบพรรณนาความ มีรายละเอียด ดังนี้
1. เนื้อเรื่ องเกีย่ วกับจังหวัดกาญจนบุรีทมี่ ีประโยชน์ และเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นหัวข้ อเกี่ยวกับ
ข้ อมูลท้ องถิ่นกาญจนบุรี เพื่อนามาพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ มีความคิดเห็ น สรุ ปได้ว่า ควรใช้ขอ้ มู ลในเรื่ องข้อมู ลพื้นฐานของจังหวัด
เนื่องจากใกล้ตวั นักเรี ยนที่สุด บุคคลสาคัญของจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด อาหารและของดี
ในท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นที่เชิ ดหน้าชู ตาของชาวจังหวัดกาญจนบุรี เช่น เห็ดโคน ผักหวาน ทองม้วน ฯลฯ
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เรื่ องเทศกาล และงานประเพณี สาคัญในจังหวัด การแสดง เพลงท้องถิ่ น หรื อนิ ทานท้องถิ่ น และ
ประวัติศาสตร์กาญจนบุรี ดังผลการสัมภาษณ์ ดังนี้
“ การเรี ยนรู ้ เรื่ องอะไรที่ใกล้ จะเข้าใจง่ายขึ้นและเร็ วขึ้น หรื อเรี ยนในสิ่ งที่นกั เรี ยนสนใจ
เป็ นพิเศษ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางมายังกาญจนบุรี เทศกาลสาคัญๆ อาหาร
ขึ้นชื่อ ”
ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
“ การศึกษาประวัติของบุคคลสาคัญของจังหวัด ได้แก่ สมเด็จพระสังฆราชฯ ซึ่ งทรงเป็ น
องค์อุปถัมภ์โรงเรี ยน อีกทั้งทรงมีพระมาตุภูมิอยูท่ ี่จงั หวัดกาญจนบุรี และยังมีแหล่งเรี ยนรู ้ เพิ่มเติม
เกี่ยวกับพระองค์ (หอพระประวัติ)ใกล้โรงเรี ยนให้ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอีกด้วย ”
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
“ ควรเรี ยนรู ้เรื่ อง สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด เนื่ องจากเป็ นจังหวัดที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยี่ยม
เยียนมากมาย และรอบๆชุ มชนโรงเรี ยนก็มีสถานที่สาคัญหลายแห่ ง เช่ น สะพานข้ามแม่น้ าแคว
สุ สานทหารสัมพันธมิตร เรื่ องอาหารและของดีในท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เชิดหน้าชูตาของชาวจังหวัด
กาญจนบุรี เช่น เห็ดโคน ผักหวาน ทองม้วน อาหารป่ า ผ้าขาวม้าร้อยสี ฯลฯ อีกทั้งยังมีเทศกาล และ
งานประเพณี สาคัญในจังหวัด เช่น สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ าแคว และประเพณี แข่งเรื อยาว ”
ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
2. รู ปแบบหรื อลักษณะของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้ นภาระงาน เรื่ อง ข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ทีเ่ หมาะสมกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นสรุ ปได้วา่ แบบฝึ กทักษะควรมีรูปแบบหรื อลักษณะ ดังนี้ ควร
มีเนื้ อหาน่าสนใจ ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ ความยากง่ายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีรูปภาพ
ประกอบ สี สันสวยงาม รู ปเล่มกะทัดรัด ตัวอักษรโตชัดเจน ดังผลการสัมภาษณ์ ดังนี้
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“ การเรี ยนจากแบบฝึ ก เป็ นอี กสิ่ งหนึ่ งที่ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนสนใจในการเรี ยนมากขึ้ น และ
สนุกสนานกับการเรี ยนมากกว่าเรี ยนในตาราอย่างเดียว เนื่องจากเป็ นเพราะมีรูปภาพประกอบ สี สัน
สวยงาม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย”
ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
“แบบฝึ กควรมีเนื้อหาที่อยูใ่ นความสนใจของนักเรี ยน และเรื่ องที่อ่านต้องไม่ยากเกินไป จน
นักเรี ยนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยน รู ปเล่มกะทัดรัดเหมาะแก่การพกพาไปเรี ยนได้ทุกที่”
ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
“ แบบฝึ กที่เหมาะแก่การเรี ยนรู ้ ควรมีตวั อักษรที่ใหญ่พอเหมาะแก่สายตาของนักเรี ยน และ
ตัวอักษรใช้เป็ นแบบที่ชดั เจน อ่านง่าย ใช้ภาษาง่ายสมกับวัยของนักเรี ยน”
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
3. รู ปแบบกิจกรรมการอ่ านแบบเน้ นภาระงาน และสื่ อการสอนทีจ่ ะทาให้ ผ้ เู รียนสนใจ สนุก
เกิดการ เรี ยนรู้ ตามมาตรฐาน ตัวชี้ วัด และวัตถุประสงค์ และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน
ความมุ่งมั่นในการทางาน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นควรว่า ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบที่สร้างความสนใจ
เพื่อนักเรี ยนได้ฝึกทักษะตามจุดประสงค์ เช่ น กิ จกรรมที่ถ่ายโอนจากทักษะการอ่านไปสู่ การพูด
การเขียน ได้แก่ การตีความหมายของคาศัพท์ การเขียนแผนผังโยงความสัมพันธ์ของเนื้ อเรื่ อง การ
เติ ม ข้อ ความ การเขี ย นแผนการ การเขี ย นข้อ ความสั้ นๆ การเขี ย นบรรยายสั้ นๆ ตอบถู ก ผิ ด
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ จับคู่ เป็ นต้น ดังผลการสัมภาษณ์ ดังนี้
“ เมื่อนักเรี ยนอ่านแล้วจะเกิ ดความเข้าใจในเนื้ อหานั้น ต้องสามารถสะท้อนผลลัพธ์ของ
ความเข้าใจออกมาได้ เช่น การเขียนแผนผังความคิด การเขียนวิธีการประกอบอาหาร เป็ นต้น”
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
“ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ หากนักเรี ยนสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อสื่ อ
ความเข้าใจจากการอ่านได้ หรื อสามารถจับคู่ เรี ยงลาดับได้ ก็ถือว่าประสบผลสาเร็ จในการอ่าน
แล้ว”
ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
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“ รู ปแบบของกิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน ที่นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะ
สามารถทาได้ เช่น การเติมคา การจับคู่ การเขียนนาเสนอข้อมูลแบบสั้น เป็ นต้น”
ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
4. ขั้นตอนการวัดและประเมินผลด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมั่นในการทางาน
ผู ใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ควรว่า ควรมี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลาย เช่ น
แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมการทางาน การประเมิน จากชิ้นงาน/ภาระงาน โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินแบบรู บริ ค (Rubric) ประเมินโดยครู ผสู ้ อน และนักเรี ยน เกณฑ์ประเมินครอบคลุมทั้งทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รวมทั้งคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ ในการ
ทางาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังผลการ
สัมภาษณ์ ดังนี้
“ การประเมินผลการทางานและความรู ้ของนักเรี ยน จะประเมินด้วยวิธีการเดียวไม่ได้ ต้อง
ใช้หลายวิธีและเหมาะสมกับสิ่ งที่ จะประเมิ น อี กทั้งในการศึ กษาตามหลักสู ตรในปั จจุ บนั ไม่ไ ด้
ประเมินแค่ความรู ้ เพียงอย่างเดียวแต่ตอ้ งมีการประเมินสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
อื่นๆอีกด้วย”
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
“ ครู จะใช้แบบทดสอบวัดความรู ้ ส่ วนการทาชิ้ นงาน จะใช้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบ
รู บริ ค (Rubric) ในการจัดการเรี ยนการสอนของครู เอง ”
ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
“ ครู ใช้การประเมิน 2 ระยะ คือ ระหว่างการปฏิบตั ิภาระงาน โดยการสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานและแบบวัดคุ ณลัก ษณะอันพึ งประสงค์ และหลังการปฏิ บตั ิ ภาระงาน โดยการประเมิ น
ชิ้นงานและแบบทดสอบ ”
ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
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5. ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดย
ใช้ กจิ กรรมการอ่านแบบเน้ นภาระงาน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นควรว่า ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาทักษะทั้ง 4 ด้าน การ
ฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นกั เรี ยนสนใจการอ่าน
โดยกิ จกรรมต้องมีการถ่ ายโอนทักษะทั้ง 4 อย่างสมดุ ลเพื่อให้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมี
ประสิ ทธิ ภาพ หรื อใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่ น Facebook รวบรวมข้อมูลเรื่ องราวข้อมู ลท้องถิ่ น
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้เป็ นแหล่งศึกษาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยน
กระตือรื อร้นในการหาความรู ้ ดังนั้น การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี จึงเป็ นวิธีการที่ทา
ให้เกิดการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
“ เด็กรุ่ นใหม่มีความสามารถในการใช้อินเทอร์ เนตมากขึ้ น จึ งสมควรให้นกั เรี ยนใช้สื่อ
เหล่ า นี้ ในการเรี ย นมากขึ้ น นอกเหนื อ จากแค่ ค วามบัน เทิ ง อี ก ทั้ง ยัง เป็ นประโยชน์ ต่ อ บุ ค คล
สาธารณะที่สนใจข้อมูลท้องถิ่นดังกล่าว ”
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
“ การเรี ยนโดยการให้ครู เป็ นผูถ้ ่ายทอดเพียงหรื อแนะนา เด็กจะไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์
ด้วยตนเอง ควรให้โอกาสนักเรี ยนได้ฝึกคิดก่อนบ้าง สื บค้นเองก่อนบ้าง เช่น การสอนแบบเน้น
ภาระงาน นี้ก็น่าสนใจมาก เด็กจะเกิดความกระตือรื อร้น”
ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
3. ผลของการศึกษาข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
จากการสอบถามความต้องการของนักเรี ยนและครู ผูบ้ ริ หาร พบว่า นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความคิดเห็น ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนต้องการศึกษาจากแบบฝึ ก
หรื อเอกสาร ให้ครู เป็ นผูส้ อนในห้องเรี ยนและมี กิจกรรมนอกห้องเรี ยนบ้าง ให้ครู เป็ นผูส้ อนใน
ห้องเรี ยนเท่านั้น ด้านข้อมูลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี นักเรี ยนต้องการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ลักษณะทัว่ ไป
ของจังหวัด แหล่ งท่องเที่ ยวที่สาคัญ อาหารพื้นเมื อง/ผลิ ตภัณฑ์ในท้องถิ่ น บุ คคลสาคัญ เทศกาล
ประเพณี และวัฒนธรรม ด้านรู ปแบบของแบบฝึ ก พิมพ์ตวั โต ชัดเจนอ่านง่าย ใช้ภาษาที่ง่ายแก่การ
เข้าใจ และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ด้านการวัดและประเมินผล มีการทดสอบ ครู และนักเรี ยน
ร่ วมกันประเมิน ประเมินผลจากชิ้นงาน สังเกตพฤติกรรมการทางาน ครู เป็ นผูป้ ระเมิน และนักเรี ยน
เป็ นผูป้ ระเมินด้วยตนเอง ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
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พบว่า นักเรี ยนต้องการให้จดั การเรี ยนรู ้ โดยมีการค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตและรวบรวมข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีไว้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้แก่ผทู ้ ี่สนใจ
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญและความจาเป็ นของการพัฒนา
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี จากการสัมภาษณ์รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ และครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษ จานวนทั้งสิ้ น 7 คน พบว่า ควรใช้
ข้อมูลในเรื่ องข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด บุคคลสาคัญของจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด อาหาร
และของดีในท้องถิ่น เทศกาล และงานประเพณี สาคัญในจังหวัด แบบฝึ กทักษะควรมีรูปแบบหรื อ
ลักษณะ ดังนี้ รู ปแบบของแบบฝึ กควรมีเนื้ อหาน่ าสนใจ ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ ความยากง่ายเหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน ใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบ สี สันสวยงาม รู ปเล่มกะทัดรัด ตัวอักษรโตชัดเจน
ควรจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบที่ สร้ างความสนใจเพื่อนักเรี ยนได้ฝึกทักษะตามจุดประสงค์
ควรมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่ น แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมการทางาน การ
ประเมินจากชิ้นงาน/ภาระงาน ประเมินโดยครู ผสู ้ อน และนักเรี ยน ควรมีการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ดว้ ย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และเห็ นว่าควรจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่พฒั นาทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง การพูด การอ่าน และการ
เขียน โดยการจัดกิ จกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นกั เรี ยนสนใจการอ่าน หรื อใช้สื่อสังคมออนไลน์
เช่น Facebook เพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้เป็ นแหล่งศึกษาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
จากการศึ ก ษาสาระการเรี ย นรู ้ ข องจัง หวัด กาญจนบุ รี จากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจยั และการสอบถามความต้องการของนักเรี ยน ครู และผูบ้ ริ หาร พบว่าสาระการเรี ยนรู ้ ระดับ
ท้องถิ่น มีขอบเขตของเนื้ อหาสาระสาคัญต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็ นกรอบให้
สถานศึกษานาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ ของจังหวัดกาญจนบุรี อาณาเขต
ติ ดต่อ แหล่ งน้ า โครงสร้ างการปกครอง ศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเล่ นพื้นบ้าน งาน
ประเพณี ต่างๆ การละเล่นแบบไทยในเทศกาลต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่สาคัญ
ต่างๆ บุคคลสาคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น อาหารการกิ นพื้นเมือง คาขวัญของจังหวัดและอาเภอต่างๆ
ของจังหวัดกาญจนบุรี และสัญลัก ษณ์ ประจาจังหวัดกาญจนบุ รี สอดคล้องกับ การศึ ก ษา การ
สอบถามและการสัมภาษณ์ ดังนี้
“จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรเมื่อผูเ้ รี ยนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 5 ว่า ผูเ้ รี ยนมีจิตสานึ กใน
การอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทา
ประโยชน์และสร้ างสิ่ งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข อีกทั้งยังกล่าวใน
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เรื่ องการจัดการเรี ยนรู ้ ว่าผูส้ อนต้องจัดจัดเตรี ยมและเลื อกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิ จกรรม นาภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่ น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ด้านบทบาท
ผูเ้ รี ยน ต้องเสาะแสวงหาความรู ้ เข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ ความรู ้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ”
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
“เรื่ องของท้องถิ่นเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญต่อความเป็ นชาติของทุกประเทศ เพราะ
การที่จะรวมตัวเป็ นประเทศได้น้ นั ต้องอาศัยพลังของความรัก ความหวงแหนในเรื่ องภาษา ความคิด
ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ความเชื่ อ และเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวและเชื่อมโยงกับ
จิตสานึกในความรักและความหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดของตนทั้งสิ้ น”
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐาน ผู ้วิ จ ัย ได้น าข้อ มู ล มาเป็ นแนวทางในการพัฒ นาและหา
ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
เน้นภาระงาน เรื่ องข้อมู ลท้องถิ่ นจังหวัด กาญจนบุรี สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 1. การสร้างแบบฝึ กทักษะฉบับร่ าง 2. การประเมินและตรวจสอบแบบฝึ กฉบับร่ าง
โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ 3. การปรับปรุ งแก้ไข และ 4. การหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ ก
ทักษะ
1. การสร้ างแบบฝึ กทักษะ (ฉบับร่ าง)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน รวมทั้ง
ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ นามาพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้า ใจ โดยใช้กิ จกรรมการอ่ านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมู ล ท้องถิ่ นจัง หวัด กาญจนบุ รี มี
องค์ประกอบดังนี้ 1. แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จานวน 5 เล่ม แต่ละเล่ม
ประกอบด้วย คานา คาชี้ แจงการใช้ วัตถุ ประสงค์ สารบัญ แบบทดสอบก่ อนเรี ยน กิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ และแบบทดสอบหลังเรี ยน 2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย บทบาทของครู ผูส้ อน
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มาตรฐานและตัวชี้ วดั สาระสาคัญ สาระการเรี ยนรู ้ ภาระงาน/ชิ้ นงาน การวัดและการประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ มีดงั นี้
1. แบบฝึ กทักษะทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดยใช้ กิจกรรมการอ่ านแบบ
เน้ นภาระงาน เรื่ องข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
1.1 คานา แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
เน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการ
สอน ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเสนอเรื่ องราวที่ สาคัญและน่ าสนใจเกี่ ยวกับข้อมู ลท้องถิ่ นของ
จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งด้านข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด อาหารการกิ น ของดี ในท้องถิ่น บุคคลสาคัญ
เทศกาลและประเพณี สาคัญ เพื่ อ ให้นักเรี ย นได้รับ ความรู ้ เกิ ดความภาคภู มิใ จ รั ก และหวงแหน
ท้องถิ่ น ร่ วมทั้งช่ วยกันธารงไว้ให้ชนรุ่ นหลังได้ศึกษา โดยจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ที่มุ่งเน้น
ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยการลงมือหาคาตอบ จัดรวบรวมข้อมูลออกมาในรู ปแบบภาระงาน
ต่างๆ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟั ง พูด อ่าน และเขียน เน้นทักษะ
การอ่า นภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจ การศึ กษาจากแหล่ ง เรี ยนรู ้ ในท้องถิ่ นและเว็บไซต์ อี กทั้ง
ปลู กฝั งคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่ ในการทางาน ประกอบด้วยแบบฝึ กจานวน 5
เล่ม คือ 1. Getting to know general information 2. Getting to know great times 3. Getting to know
famous people 4. Getting to know local products 5. Getting to know tourist attractions
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 Students are able to read and summarize the detail from the passage by
making a mind mapping.
1.2.2 Students are able to read for details and write a postcard to invite a friend
to join the great time.
1.2.3 Students are able to read for details and write timeline of famous people in
Kanchanaburi.
1.2.4 Students are able to read for details and give a food instruction.
1.2.5 Students are able to read for details and write your own one-day itinerary
of attractions.
1.3 คาชี้แจง ในการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรม
การอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เป็ นการให้รายละเอียดภายในเล่ม
ว่า ประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง ลักษณะของกิจกรรม และบทบาทของนักเรี ยน ดังนี้
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1.3.1 นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
1.3.2 นักเรี ยนศึกษาคาชี้แจงให้เข้าใจก่อนลงมือทาแบบฝึ กทักษะ
1.3.3 นักเรี ยนจับคู่คละความสามารถและคละเพศ
1.3.4 นักเรี ยนเริ่ มทากิจกรรมเรี ยงไปตามลาดับ ภายในคาบเรี ยน ตามคาสั่งที่ให้ไว้
ครบถ้วนทุกกิจกรรม
1.3.5 นักเรี ยนสามารถสื บค้นเพิ่มเติมได้จากสื่ ออื่นๆ
1.3.6 เมื่อศึกษาจบทุกกิจกรรมให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบท้ายเล่ม
1.4 แบบทดสอบก่อนเรี ยน เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย จานวน 30 ข้อ ทดสอบทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
1.5 เอกสารความรู ้ แบ่งออกเป็ นความรู ้ เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 5 เรื่ อง ดังนี้
1.5.1 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี
1.5.2 เทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวจังหวัดกาญจนบุรี
1.5.3 ประวัติบุคคลสาคัญของจังหวัดกาญจนบุรี
1.5.4 อาหารและของดีในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
1.5.5 แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดกาญจนบุรี
1.6 ใบความรู ้ก่อนปฏิบตั ิภาระงาน เกี่ยวกับวิธีการเขียน Mind Mapping วิธีการเขียน
โปสการ์ ดชักชวนเพื่อนมาร่ วมเทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวจังหวัดกาญจนบุรี วิธีการ
เขียนเรี ยงลาดับเหตุการณ์ชีวิตของบุคคล วิธีการเขียนเมนู อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น และการ
ออกแบบแผนการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 1 วัน
1.7 แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี มีจานวน 5 เล่ม ดังนี้
1.7.1 แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมู ลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุ รี เล่ มที่ 1 Getting to know general
information มีกิจกรรมย่อย คือ 1. ทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยน 2. ศึกษาภาระงานและฝึ กปฏิบตั ิ
ตัวอย่างภาระงาน 3. ปฏิบตั ิภาระงาน 4. ตรวจสอบคาตอบ และนาเสนอผลงาน 5. ทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยน
1.7.2 แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เล่มที่ 2 Getting to know great times มี
กิจกรรมย่อย คือ 1. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน 2. ศึกษาภาระงานและฝึ กปฏิบตั ิตวั อย่างภาระงาน
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3. ปฏิบตั ิภาระงาน 4. ตรวจสอบคาตอบ และนาเสนอผลงาน 5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
1.7.3 แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เล่มที่ 3 Getting to know famous people มี
กิจกรรมย่อย คือ 1. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน 2. ศึกษาภาระงานและฝึ กปฏิบตั ิตวั อย่างภาระงาน
3. ปฏิบตั ิภาระงาน 4. ตรวจสอบคาตอบ และนาเสนอผลงาน 5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
1.7.4 แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เล่มที่ 4 Getting to know local products มี
กิจกรรมย่อย คือ 1. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน 2. ศึกษาภาระงานและฝึ กปฏิบตั ิตวั อย่างภาระงาน
3. ปฏิบตั ิภาระงาน 4. ตรวจสอบคาตอบ และนาเสนอผลงาน 5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
1.7.5 แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เล่มที่ 5 Getting to know tourist attractions
มีกิจกรรมย่อย คือ 1. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน 2. ศึกษาภาระงานและฝึ กปฏิบตั ิตวั อย่างภาระงาน
3. ปฏิบตั ิภาระงาน 4. ตรวจสอบคาตอบ และนาเสนอผลงาน 5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
1.8 แบบทดสอบหลังเรี ยนเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย วัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 30 ข้อ
2. แผนการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 5 แผน ประกอบกับ
แบบฝึ กทักษะ 5 เล่ม ได้แก่
2.1 การเขียน Mind Mapping (Getting to know general information) มีจานวน 2 แผน ใช้
เวลา 2 ชัว่ โมง
2.2 การเขียนโปสการ์ ดเชื้ อเชิ ญเพื่อนมาร่ วมเทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมของ
จังหวัดกาญจนบุรี (Getting to know great times) มีจานวน 2 แผน ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
2.3 การเขียนเส้นลาดับเหตุการณ์ชีวติ ของบุคคลสาคัญของจังหวัดกาญจนบุรี (Getting to
know famous people) มีจานวน 2 แผน ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
2.4 การเขียนวิธีการทาอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นกาญจนบุรี (Getting to know local
products ) มีจานวน 2 แผน ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
2.5 การเขียนแผนการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีใน 1 วัน (Getting to know tourist
attractions ) มีจานวน 2 แผน ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
จากข้อมูลข้างต้น สรุ ปเป็ นตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 รายละเอียดของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ชื่ อแผนการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สาระสาคัญ

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

ต 1.1 ม.2/4 เลือก
หัวข้อเรื่ อง ใจความ
สาคัญ บอก
รายละเอียดสนับสนุน
(Supporting details)
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่
ฟังและอ่าน
พร้อมทั้งให้เหตุผลผล
และยกตัวอย่างง่ายๆ
ประกอบ

2. Getting to
know
great times
- Writing a
postcard to nvite
your friends
3. Getting to
know famous
people
- Writing Timeline
about people’s life

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

ต 1.2 ม.2/4 พูดและ
เขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูลบรรยายและ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื อ
อ่านอย่างเหมาะสม

เวลา
(ชั่วโมง)
2

ภาระงาน

สาระท้ องถิน่

ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวัด
กาญจนบุรี คือข้อมูลพื้นฐานที่
คนในท้องถิ่นพึงรู ้ เช่น สถาน
ที่ต้ งั อาณาเขตติดต่อ เป็ นต้น
นักเรี ยนสามารถเขียนนาเสนอ
เป็ นแผนที่ความคิด เพื่อ
เผยแพร่ ผา่ นสื่ อที่ไม่ใช่ความ
เรี ยงได้

Making
mind
mapping

- สถานที่ต้ งั
- ขนาดและ
อาณาเขต
- การแบ่งเขต
การปกครอง
- แหล่งน้ าสาคัญ
- การคมนาคม
-สัญลักษณ์และ
คาขวัญจังหวัด

เทศกาลหรื องานประเพณี ใน
ท้องถิ่น คือ กิจกรรมที่คนใน
ท้องถิ่นทาร่ วมกัน เมื่อเรี ยนจบ
บทเรี ยนแล้วนักเรี ยนสามารถ
เขียนชักชวนเพื่อนให้มาร่ วม
เทศกาลหรื องานประเพณี ใน
ท้องถิ่น และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
เทศกาลหรื องานประเพณี ใน
ท้องถิ่นได้
บุคคลสาคัญในท้องถิ่น คือ
บุคคลที่สร้างชื่อเสี ยงและคุณ
งามความดีให้แก่ทอ้ งถิ่น เมื่อ
จบบทเรี ยนแล้ว นักเรี ยน
สามารถเขียนลาดับเหตุการณ์
ในชี วิตอย่างย่อ เพื่อให้ผอู ้ ื่น
ทราบประวัติของบุคคล
เหล่านั้นได้
อาหารและผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น คือ สิ่ งที่เป็ นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นนั้น และแสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ในวัตถุดิบ
นั้น เมื่อจบบทเรี ยนนักเรี ยน
สามารถเขียนบอกขั้นตอนการ
ประกอบอาหารจากวัตถุดิบใน
ท้องถิ่นได้

Writing
- เทศกาลหรื อ
a postcard งานประเพณี ใน

2

Writing
timeline

2

ท้องถิ่น
กาญจนบุรี

- ประวัติสมเด็จ
พระสังฆราช
องค์ที่ 19
- ประวัติ
พระเทพมงคล
รังษี

- แกงป่ า
Writing
- เห็ดโคน
food
- เค้กฝอยทอง
instruction

- ขนมทองม้วน

2
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ตารางที่ 20 รายละเอียดของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
ชื่ อแผนการเรียนรู้
5. Getting to
know tourist
attractions
- Writing an
itinerary in
Kanchanaburi.

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สาระสาคัญ
สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น คือ
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ หรื อ
บอกเล่าเรื่ องราวในอดีตของ
สถานที่แห่ งนั้น เมื่อจบบทเรี ยน
นักเรี ยนสามารถ เขียนแผนการ
เดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมที่
น่าสนใจในสถานที่เหล่านั้นได้

ภาระงาน
Writing
one-day
itinerary

สาระ
ท้ องถิ่น
- สถานที่
ท่องเที่ยวใน
จังหวัด
กาญจนบุรี
เช่น สะพาน
ข้ามแม่น้ า
แคว ฯลฯ

เวลา
(ชั่วโมง)
2

การประเมินและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
จากการตรวจสอบแผนการจัด การเรี ย นรู ้ โดยอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ 3 ท่ า น
ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Content Analysis) ผูว้ ิจยั ได้นาข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์มาปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แล้วนาไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านแบบฝึ ก ด้าน
เนื้ อหา และด้านการวัดและประเมินตรวจสอบความสอดคล้อง ความถูกต้องและความเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผลการประเมินพบว่า องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 (รายละเอียด ดังตารางที่ 34-38 ภาคผนวก ค หน้า 202)
การปรับปรุ งแก้ ไขแผนการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมิ น ความสอดคล้อ งของแผนการจัด การเรี ยนรู ้ โดยอาจารย์ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี
ให้สมบูรณ์ก่อนนาแบบฝึ กไปทดลองใช้ ดังนี้
1. ปรับข้อความในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้กระชับ ชัดเจนในแต่ละขั้นการสอน
2. แก้ไขขั้นตอนการวัดและประเมินผลให้ชดั เจนมากขึ้น
3. แก้ไขปรับปรุ งเกณฑ์การประเมินภาระงานให้ชดั เจน
2. การประเมินและตรวจสอบแบบฝึ กทักษะฉบับร่ าง โดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาและผู้เชี่ ยวชาญ
จากการตรวจสอบแบบฝึ กทัก ษะฉบับ ร่ า ง โดยอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ 3 ท่ า น
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Analysis) ผูว้ ิจยั ได้นาข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์มาสังเคราะห์ แล้วนาข้อมูลมาใช้เพื่อการปรับปรุ งแบบฝึ กทักษะแล้วนาไปให้
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ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบและประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบฝึ กทักษะ ด้านเนื้ อหา
ด้านภาษา การวัดและประเมินผล นาผลตรวจสอบมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องเชิ งเนื้ อหา (IOC)
ผลการประเมิน พบว่า องค์ประกอบของแบบฝึ กทักษะ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67-1.00
(รายละเอียดดังตารางที่ 28-32 ภาคผนวก ค หน้า 196)
3. การปรับปรุ งและแก้ ไขแบบฝึ กทักษะ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแบบฝึ ก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ให้สมบูรณ์ก่อนนาแบบฝึ กทักษะไปทดลองใช้ ดังนี้
1. ปรับแก้ไขคาศัพท์หรื อภาษาที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
2. คาศัพท์ไม่ควรใช้คาที่ยากมากเกินไป
3. การให้ความรู ้ในการปฏิบตั ิภาระงานควรชัดเจน
4. กิจกรรมแต่ละกิจกรรมควรมีการเพิม่ ตัวอย่างให้นกั เรี ยนดู
5. แบบฝึ กหัดในแต่ละกิจกรรม และเนื้อหาควรลาดับจากง่ายไปหายาก
6. ควรมีรูปภาพประกอบที่ดูชดั เจน น่าสนใจ
7. ปรับปรุ งภาษาให้มีความหมายชัดเจนและเข้าใจง่าย
8. ควรปรับปรุ งเรื่ องระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตามความยากง่ายของเนื้ อหา
4. การหาประสิ ทธิภาพแบบฝึ กทักษะและการปรับปรุ งแก้ ไข
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบฝึ กทักษะที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปหาค่าประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
ผลการหาค่ าประสิ ทธิ ภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) โดยทดลองกับ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2558 จานวน 20 คน เพื่ อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อหา ความยากง่ า ยของภาษา และ
คานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยกาหนด
เกณฑ์ 80/80 แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข ตรวจสอบความถู กต้องของภาษา สี สันของภาพประกอบ อีก
ครั้งเพื่อให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น ดังตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 ค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี กับกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนแบบทดสอบท้ายเล่มแบบฝึ กทักษะ
คะแนน
รวม
เล่มที่ 1 เล่มที่ 2 เล่มที่ 3 เล่มที่ 4 เล่มที่ 5
คะแนนเต็ม
10
10
10
10
10
50
จานวนนักเรี ยน (N)
30
30
30
30
30
30
คะแนนที่ได้
266
248
220
247
254
1235
ร้อยละ
88.67 82.67 73.33 82.33 84.67 82.33
̅
8.87
8.27
7.33
8.23
8.47
8.23
S.D.
0.86
0.74
0.48
0.82
0.82
0.74
1
ลาดับที่
3
5
4
2
E1= 82.33

ทดสอบ
หลังเรียน
30
30
725
80.55
24.17
1.31
E2= 80.56

จากตารางที่ 21 พบว่า การหาค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/ E2 ขั้นทดลองใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 30 คน ได้ค่า
ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 82.33 /80.56 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80 นักเรี ยนสามารถทาคะแนน
จากแบบทดสอบหลังการเรี ยนรู ้ดว้ ยแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีแต่ละเล่ม คิดเป็ นร้ อยละเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ แบบฝึ กเล่มที่ 1
Getting to know general information ร้อยละ 88.67 แบบฝึ กเล่มที่ 5 Getting to know tourist
attractions ร้อยละ 84.67 แบบฝึ กเล่มที่ 2 Getting to know great times ร้อยละ 82.67 แบบฝึ กเล่มที่
4 Getting to know local products ร้อยละ 82.33 และแบบฝึ กเล่มที่ 3 Getting to know famous
people ร้อยละ 73.33 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดยใช้ กจิ กรรม
การอ่ านแบบเน้ นภาระงาน เรื่ องข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ขั้นตอนที่ 3 ผูว้ ิจยั ได้นาแบบฝึ กทักษะการอ่ า นภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจ โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี จานวน 30 คน เริ่ มทดลองใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึง 21 ธันวาคม 2558 รวม
เวลาในดาเนินการทดลองใช้แบบฝึ ก 12 ชัว่ โมง ได้ผลการวิจยั ดังนี้
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1. ผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 5 เล่ม เป็ น
ดังนี้
1.1 แบบฝึ กทักษะ เล่มที่ 1 “ Getting to Know General Information” มี จ านวน 2 ชั่ ว โมง
ภาระงาน คือ นักเรี ยนเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของจังหวัดกาญจนบุรี โดยภายใน
เล่มมีบทอ่านที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับข้อมูลทัว่ ไปของจังหวัดกาญจนบุรีให้นกั เรี ยนได้ศึกษา ผลการ
จัดการเรี ยนรู ้ เป็ นดังนี้ ชัว่ โมงที่ 1 นักเรี ยนกระตือรื อร้ นในการหาคาศัพท์ที่จาเป็ นในการอ่านบท
อ่าน แลกเปลี่ ยนความหมายของคาศัพท์ที่คน้ พบกับเพื่อน เพื่อความรวดเร็ วในการหา สามารถจัด
กลุ่มของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลจากบทอ่านในแบบฝึ กหัดก่อนการปฏิบตั ิภาระงานจริ งได้เล็กน้อย มี
ครู คอยเป็ นผูแ้ นะนา โดยร่ างในเศษกระดาษว่าแบ่งอย่างไร นักเรี ยนส่ วนใหญ่จะแปลความหมาย
ของบทอ่านแบบตรงตามตัวอักษร ไม่มีการเรี ยบเรี ยงให้สละสลวย จากปั ญหาที่พบ ครู ควรแนะนา
ให้นกั เรี ยนคนอื่นๆ ช่ วยกันเรี ยบเรี ยงให้สละสลวย และครู ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยนด้วย
คาถาม 3-4 คาถาม ชัว่ โมงที่ 2 นักเรี ยนสามารถจัดกลุ่มของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของจังหวัด
กาญจนบุ รีได้เล็กน้อย มี ครู คอยเป็ นผูแ้ นะนา โดยร่ างในเศษกระดาษว่าแบ่ง อย่างไรเป็ นภาไทย
จากนั้นไปหาข้อมูลดังกล่ าวเป็ นภาษาอังกฤษจากบทอ่าน มาเขียนเป็ นแผนภูมิความคิ ด นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่จะลอกข้อมูลทั้งประโยค มาใส่ ตามกลุ่มข้อมูล ไม่ค่อยสรุ ปย่อ จากปั ญหาที่พบ ครู ควร
แนะนาวิธีการเขียนแบบสรุ ปแก่นกั เรี ยน โดยการทาให้ดูเป็ นตัวอย่าง 1-2 ประเด็น การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่ ในการทางาน เป็ นดังนี้ ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี การเรี ยนรู ้
โดยกิ จกรรมการทาแผนที่ความคิด เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แสดงความสามารถและพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเป็ นไปตามธรรมชาติ ตามความถนัด เน้นในเรื่ องกระบวนการเรี ยนรู ้อย่าง
มีข้ นั ตอน ทั้งในเรื่ องที่เกี่ยวกับตนเอง สิ่ งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ความรู ้และทักษะ
ด้านภาษา การฝึ กเขียนแผนที่ความคิด ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่ างกาย สติปัญญา และสังคม
อย่างสมบูรณ์ สามารถประเมินผลการเรี ยนรู ้ควบคู่ไปกับการร่ วมกิจกรรมตามความเหมาะสมกับวัย
และระดับความสามารถของนักเรี ยน
1.2 แบบฝึ กทักษะ เล่มที่ 2 “ Getting to Know Great Times” มีจานวน 2 ชัว่ โมง
ภาระงาน คือ นักเรี ยนเขียนโปสการ์ ดเชิ ญชวนเพื่อนมาเที่ยวเทศกาลและงานประเพณี ของจังหวัด
กาญจนบุ รี โดยภายในเล่มมีบทอ่านที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับเทศกาลและงานประเพณี ของจังหวัด
กาญจนบุรีให้นกั เรี ยนได้ศึกษา ผลการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นดังนี้ ชัว่ โมงที่ 1 นักเรี ยนมีความตื่นตาตื่นใจ
อยากเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเทศกาลงานประเพณี ของจังหวัดอื่นๆ พยายามที่เรี ยงข้อความหรื อวางตาแหน่ง
ของข้อความในโปสการ์ ด จากประโยคที่ได้อ่านทั้งหมดให้ถูกตาแหน่ ง นักเรี ยนไม่อยากอ่านบท
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อ่านทั้งหมดด้วยตนเอง เนื่ องจากบทอ่านยาว จากปั ญหาดังกล่าว ครู มอบหมายให้อ่านบทอ่านคู่ละ
1 เทศกาล/งานประเพณี แล้วนามาเสนอให้เพื่อนฟั ง การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ น
ความมุ่งมัน่ ในการทางาน เป็ นดังนี้ ภาพรวมอยู่ในระดับดี นักเรี ยนสามารถเชื่ อมโยงการเขียน
ประโยคเชิ ญชวนสั้นๆ จากบทเรี ยนที่เรี ยนผ่านมาแล้วมาใช้ในการเขียนโปสการ์ ดได้ โดยไม่ตอ้ ง
กังวลถึงความสละสลวย แต่เน้นการสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นทราบข้อความที่ตอ้ งการสื่ อได้
1.3 แบบฝึ กทักษะ เล่มที่ 3 “ Getting to Know Famous People” มีจานวน 2 ชัว่ โมง
ภาระงาน คือ นักเรี ยนเขียนเส้นเวลาลาดับเหตุการณ์ สาคัญในชี วิตของบุ คคลสาคัญของจังหวัด
กาญจนบุรี โดยภายในเล่มมีบทอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติบุคคลสาคัญ คือ สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ให้นกั เรี ยนได้ศึกษา ผลการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นดังนี้ ชัว่ โมงที่ 1 นักเรี ยน
สนใจในการเขียนเส้นเวลาลาดับเหตุการณ์ ของชี วิต เพียงแต่เคยเขียนเป็ นภาษาไทยมาเท่านั้น แต่
นักเรี ยนยังเขียนข้อมูลของตนเองยังไม่มากพอ เขียนเพียงแค่เหตุการณ์ปกติของชี วิต เช่น เกิด เรี ยน
เป็ นต้น นักเรี ยนเขียนประโยคเล่าเหตุการณ์ในอดี ตด้วยหลักไวยากรณ์ ที่ยงั ไม่ค่อยถูกต้องแม่นยา
จากปั ญหาดังกล่าว นักเรี ยนต้องฝึ กฝน Past Simple Tense เพิ่มเติมให้คล่องขึ้น ชัว่ โมงที่ 2 นักเรี ยน
สนใจในการเขียนเส้นเวลาลาดับเหตุการณ์ ของชี วิต เพียงแต่เคยเขียนเป็ นภาษาไทยมาเท่านั้น แต่
นักเรี ยนส่ วนใหญ่มกั คัดลอกประโยคทั้งหมดจากบทอ่าน ขาดการสรุ ปย่อ และใช้หลักไวยากรณ์ ที่
ยังไม่ค่อยถูกต้องแม่นยา ครู ตอ้ งคอยชี้ แนะเพิ่มเติม นักเรี ยนเขียนประโยคเล่าเหตุการณ์ในอดีตด้วย
หลักไวยากรณ์ที่ยงั ไม่ค่อยถูกต้องแม่นยา จากปั ญหาดังกล่าว นักเรี ยนต้องฝึ กฝน Past Simple Tense
เพิ่มเติมให้คล่องขึ้น การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่ ในการทางาน เป็ นดังนี้
ภาพรวมอยู่ในระดับดี การเขียนเล่าประวัติบุคคลอื่น เพื่อสื่ อความ นักเรี ยนเขียนโดยอาศัยวิธีการ
เขียนข้อมูลส่ วนตัวของนักเรี ยนเป็ นพื้นฐาน
1.4 แบบฝึ กทักษะ เล่มที่ 4 “ Getting to Know Local Products” มีจานวน 2 ชัว่ โมง
ภาระงาน คื อ นักเรี ย นเขี ยนขั้นตอนการประกอบอาหารจากวัตถุ ดิบ ในท้องถิ่ นกาญจนบุ รี โดย
ภายในเล่มมีบทอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาหารในท้องถิ่นกาญจนบุรี ให้นกั เรี ยนได้ศึกษา ผลการ
จัดการเรี ยนรู ้ เป็ นดังนี้ ชั่วโมงที่ 1 นักเรี ยนกระตื อรื อร้ นในการเรี ยนเรื่ อง อาหารและของดี ใ น
ท้องถิ่ น เป็ นอย่างดี เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่ อยู่ในความสนใจของผูเ้ รี ยน อี กทั้งมี ภาพประกอบเกื อบ
ตลอดเล่มแบบฝึ ก นักเรี ยนกล่ าวว่า บางภาพดู ไม่แน่ ใจว่า กาลังทาอะไรอยู่ จึ งทาให้ไม่แน่ ใจใน
คาตอบ จากปั ญหาดังกล่าว ครู อธิ บายเพิ่มเติมว่าในภาพนั้น คือภาพอะไร หรื อให้ขอ้ สังเกตเพิ่มเติม
แก่นกั เรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนวิเคราะห์คาตอบด้วยตนเอง ชัว่ โมงที่ 2 นักเรี ยนสนใจในการทากิจกรรม
การเขียนขั้นตอนการประกอบอาหารเป็ นอย่างดี พยายามค้นคว้าจากอินเทอร์ เนตเพิ่มเติม พยายาม
สร้ างสรรค์ เมนู อาหารโดยใช้คาศัพท์จากขั้น Pre-task และหาคาศัพท์อื่นๆ ด้วยตนเอง เช่ น ตา
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(Crush) นักเรี ยนต้องการนาเสนอภาระงานด้วยวิธีการอื่ นที่ ไม่ใช่ การเขี ยน เนื่ องจากน่ าเบื่อ จาก
ปั ญหาดังกล่าว นักเรี ยนนาเสนอการอัดคลิปวีดิโอ แสดงการสาธิ ตขั้นตอนการประกอบอาหารนั้นๆ
ครู เสนอให้มีการบรรยายขั้นตอนการทาเป็ นภาษาอังกฤษด้วย การประเมิ นคุ ณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่ ในการทางาน เป็ นดังนี้ ภาพรวมอยู่ในระดับดี การพูดนาเสนอประโยค
สั้นๆอย่างง่ายๆได้ เป็ นการฝึ กความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาที่สองให้ขอ้ มูลแก่บุคคลอื่น
1.5 แบบฝึ กทักษะ เล่มที่ 5 “ Getting to Know Tourist Attractions” มีจานวน 2
ชัว่ โมง ภาระงาน คือ นักเรี ยนเขียนแผนการเดิ นทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ใน 1 วัน โดย
ภายในเล่ มมี บ ทอ่านที่ มีเนื้ อหาเกี่ ย วข้องกับแหล่ งท่องเที่ ยวในจังหวัดกาญจนบุ รี ให้นักเรี ยนได้
ศึกษา ผลการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นดังนี้ ชัว่ โมงที่ 1 นักเรี ยนกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู ้ เรื่ องสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องใกล้ตวั นักเรี ยนและมีความต้องการอยากไปเรี ยนรู ้ในสถานที่
จริ ง นักเรี ยนยังไม่สามารถสรุ ปย่อจุดน่าสนใจของแต่ละสถานที่ได้มากนัก จากปั ญหาดังกล่าว
ครู แนะนาให้นกั เรี ยนขีดเส้นใต้คาที่เป็ นคาสาคัญในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ชัว่ โมงที่ 2 นักเรี ยน
ปฏิ บ ตั ิ ภาระงานแผนการท่ องเที่ ย วจัง หวัดกาญจนบุ รี พบว่า นัก เรี ย นต้อ งการเพิ่ ม เติ ม สถานที่
ท่องเที่ยวที่นอกเหนื อจากบทอ่าน และต้องการให้มีการนาเสนอต่อเพื่อนแล้วจัดสถานการณ์สมมติ
ให้เพื่อนเป็ นคนซื้ อแผนการเดิ นทางที่ ชอบที่ สุด นัก เรี ยนยังไม่ค่อยเกิ ดความคิ ดสร้ างสรรค์ของ
ตนเอง ส่ วนมากมักคัดลอกชิ้นงานเพื่อน จากปั ญหาดังกล่าว นักเรี ยนเล่นบทบาทสมมติเป็ นตัวแทน
บริ ษ ทั ทัวร์ นาเสนอแผนการเดิ นทางให้เพื่อนตัดสิ นใจเลื อกที่ ชอบที่ สุด พร้ อมทั้ง เหตุ ผล การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่ ในการทางาน เป็ นดังนี้ ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
เพื่อต่อยอดความรู ้ เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่ นในด้านการท่องเที่ยว ครู เพิ่มภาระงานให้ใช้ภาษามากขึ้น
ด้วยการฝึ กใช้ภาษาแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวแบบย่อ (Guiding Languages)
2. ผลการปฏิบตั ิภาระงาน 5 ภาระงาน จากแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ตารางที่ 22 คะแนนการปฏิบตั ิภาระงาน 5 ภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
คู่ที่ 1-15

Mind mapping
(9 คะแนน)

A postcard
(12 คะแนน)

Timeline of
famous people
(12 คะแนน)

รวม
̅
S.D.
ลาดับที่

107
7.13
1.06
1

130
8.67
0.72
3

110
7.31
0.48
5

Local food
recipe
(12 คะแนน)
131
8.73
1.09
2

One-day
itinerary of
attractions
(12 คะแนน)
126
8.4
0.91
4
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จากตารางที่ 22 พบว่า การหาคะแนนผลการปฏิบตั ิภาระงานของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 30 คน พบว่า นักเรี ยน
สามารถปฏิบตั ิภาระงานการเขียนแผนผังความคิด ได้ดีที่สุด รองลงมา คือ สามารถปฏิบตั ิภาระงาน
การเขียนขั้นตอนการทาอาหาร การเขียนโปสการ์ ดเชิ ญชวนมาร่ วมงานเทศกาลและงานประเพณี
การเขียนแผนการเดิ นทางท่องเที่ ยวใน 1 วัน และการเขียนเส้นเวลาลาดับเหตุการณ์ ในชี วิต ได้
ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดยใช้
กิจกรรมการอ่ านแบบเน้ นภาระงาน เรื่ องข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
กิ จกรรมการอ่ า นแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมู ล ท้องถิ่ นจัง หวัดกาญจนบุ รี ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 30 คน ซึ่ งมีผวู ้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนิ นการ
สอน มีการประเมินผล ดังนี้
1. ผลการเรี ยนรู ้หลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการทดสอบการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน ด้วยแบบทดสอบหลัง
เรี ยน วัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี โดยเป็ น
แบบทดสอบแบบปรนัย จานวน 30 ข้อ 30 คะแนน ผูว้ ิจยั ได้นามาทดสอบค่าสถิ ติ t-test แบบ
Dependent เพื่อเปรี ยบเที ยบคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ดังตารางที่ 23
1.1 ผลเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ตารางที่ 23 การเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังเรี ยนด้วย
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
การทดสอบ
ทดสอบก่อนเรี ยน
(Pre-test)
ทดสอบหลังเรี ยน
(Post-test)

N

คะแนนเต็ม

̅

S.D.

30

30

14.5

2.14

30

* มีระดับนัยสาคัญที่ .05

30

24.7

1.31

t

Sig (1 tailed)

- 20.33

.000
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จากตารางที่ 23 พบว่าการเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อน
และหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
เน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 คะแนน
ของทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่ งยอมรับกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 คะแนนเฉลี่ยของทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการ
อ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี(̅ = 24.7, S.D. = 1.31) สู งกว่าก่อน
เรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระ
งาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี (̅ = 14.5 , S.D. = 2.14)
1.2 ผลการทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี ตามระดับของความเข้าใจในการอ่าน มี 2 ระดับ คื อ ความเข้าใจระดับตัวอักษรและ
ระดับตีความ จากการเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรม
การอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 โดยการทดสอบด้วยแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่น
จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนและหลังเรี ยน ดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 ผลการทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ตามระดับของความเข้าใจในการอ่าน
ระดับความเข้ าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษ
ความเข้าใจระดับตัวอักษร
ความเข้าใจระดับตีความ

̅

9.7
4.8

ก่อน
S.D.
1.76
1.67

ลาดับ
1
2

̅

19.2
4.96

หลัง
S.D.
2.55
2.33

ลาดับ
1
2

จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง
ข้อมูลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี ตามระดับของความเข้าใจในภาพรวม ก่ อนและหลัง นักเรี ยนมี
ความเข้าในเรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ตามระดับของความเข้าใจระดับตัวอักษรมากกว่า
ความเข้า ใจในระดับตีค วาม ความเข้าใจในการอ่า นภาษาอัง กฤษก่ อนเรี ยนในระดับตัวอัก ษร มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 9.7 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.76 สู งกว่าความเข้าใจระดับตีความ มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.8 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กับ 1.67 และความเข้า ใจในการอ่ า น
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ภาษาอังกฤษหลังเรี ยนในระดับตัวอักษร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.2 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
2.55 สู งกว่าความเข้าใจระดับตีความ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.33
1.3 ผลการทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี จากแบบทดสอบท้ายเล่มในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี โดยนาผลการทดสอบทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมู ลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี จากแบบฝึ กทั้ง 5 เล่ม ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 จานวน 30 คน หาค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 ผลการประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี จากคะแนนแบบทดสอบท้ายเล่ม
จานวน คะแนน
แบบฝึ กเล่มที่
นักเรียน เต็ม
1
2
3
4
5
รวม

30
30
30
30
30
150

10
10
10
10
10
50

̅

S.D.

ร้ อยละ

8.87
8.27
7.33
8.23
8.47
8.23

0.86
0.74
0.48
0.82
0.82
0.74

88.67
82.67
73.33
82.33
84.67
82.33

เกณฑ์ ผ่าน
ระดับดี
ร้ อยละ 80







ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 25 พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( ̅ = 8.23 , S.D. = 0.74 ) เมื่อพิจารณาตาม
เนื้ อหาในแบบฝึ กทักษะ พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ในเรื่ อง General information อยู่ในระดับดีเป็ นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ
เรื่ อง Tourist attractions อยูใ่ นระดับดี เรื่ อง Great times อยูใ่ นระดับดี เรื่ อง Local products อยูใ่ น
ระดับดี และเรื่ อง Famous people อยูใ่ นระดับพอใช้ ตามลาดับ
2. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรี ยน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่
ในการทางานในภาพรวมของคู่ จานวน 15 คู่ มี 2 ประเด็นการประเมิน ประเด็นละ 3 คะแนน รวม 6
คะแนน จากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยแบบฝึ กทักษะ ทั้ง 5 เล่ม มีคะแนนรวม 30 คะแนน รายละเอียด
ดังตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางานของนักเรี ยน
รายการประเมิน
คะแนน
คะแนน
รวม
̅
S.D.
ที่
ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน
ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้ าที่
ทางานด้ วยความเพียรพยายาม และ
การงาน
อดทน เพื่อให้ งานสาเร็จตามเป้าหมาย
45
45
207
206
41.4
41.2
1.67
1.30
1
2
ดี
ดี

จากตารางที่ 26 พบว่า นักเรี ยนมี คุณลักษะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี ดังนี้ นักเรี ยนมี
พฤติกรรมด้านความตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน เป็ นอันดับที่ 1( ̅ = 41.4, S.D. = 1.67)
รองลงมาคือ ด้านการทางานด้วยความเพียรพยายาม และอดทน เพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้าหมาย
( ̅ = 41.2, S.D. = 1.30) ตามลาดับ
3. ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี ผูว้ ิจยั ได้สอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1โรงเรี ยนเทพมงคล
รังษี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 30 คน หลังจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยแบบฝึ กทักษะ มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการสอบถาม รายละเอียดดังตารางที่ 27
ตารางที่ 27 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี
รายการประเมิน
ด้ านการใช้ แบบฝึ ก
1. แบบฝึ กมีภาษา คาศัพท์ ยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถ
ทางภาษาของนักเรี ยน
2. บทอ่านมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ช่วยกระตุน้ ความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน

̅

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

ลาดับที่

4.22

0.71

มาก

4

4.35

0.68

มาก

3
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ตารางที่ 27 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี (ต่อ)
รายการประเมิน
3. แบบฝึ กช่วยให้นกั เรี ยน ได้มีโอกาสฝึ กทักษะการอ่าน พูด ฟัง
และเขียนภาษาอังกฤษ
4. แบบฝึ กมีข้ นั ตอนการฝึ กจากง่ายไปยาก
5. แบบฝึ กได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนด้วย
รวมเฉลีย่
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กจิ กรรมการอ่ านแบบเน้ น
ภาระงาน
6. คาอธิบายการทากิจกรรมมีความชัดเจน
7. เวลาในการทากิจกรรมมีความเหมาะสม
8. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแบบฝึ กเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วดั
9. กิจกรรมในขั้นก่อนปฏิบตั ิภาระงาน ช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
สนใจและต้องการที่จะเรี ยนรู ้
10. กิจกรรมในขั้นปฏิบตั ิภาระงาน ช่วยให้นกั เรี ยนอ่านบทอ่าน
อย่างมีจุดประสงค์
11. กิจกรรมหลังปฏิบตั ิภาระงาน ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจบทอ่าน
มากขึ้น
รวมเฉลีย่
ด้ านความรู้ เรื่ อง ข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
12. นักเรี ยนมีความรู ้ดา้ นคาศัพท์ สานวน และโครงสร้าง
ไวยากรณ์ให้นกั เรี ยนอย่างเพียงพอจากการใช้แบบฝึ ก
เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั ิภาระงาน
13. แบบฝึ กช่วยเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ดียงิ่ ขึ้น
14. แบบฝึ กช่วยเชื่อมโยงความรู ้เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรีที่เป็ นภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
รวมเฉลีย่

̅

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

ลาดับที่

4.73

0.45

มากที่สุด

1

4.05
4.43
4.36

0.62
0.60
0.61

มาก
มาก
มาก

5
2
3

4.65
4.43

0.48
0.50

มากที่สุด
มาก

1
3

4.35

0.59

มาก

4

4.30

0.70

มาก

5

4.54

0.65

มากที่สุด

2

4.22

0.58

มาก

6

4.41

0.58

มาก

2

4.14

0.71

มาก

3

4.35

0.59

มาก

1

4.22

0.58

มาก

2

4.24

0.62

มาก

4
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ตารางที่ 27 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี (ต่อ)
ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
15. แบบฝึ กช่วยฝึ กให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ จริ งได้
16. นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่านเพื่อความเข้าใจดีข้ ึน
17. นักเรี ยนมีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิภาระงานในแบบฝึ ก
18. นักเรี ยนรู ้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานกับการเรี ยน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
รวมเฉลีย่
รวมทั้งหมด

̅

S.D.

4.65
4.43
4.35

0.48
0.50
0.59

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
มาก

4.54

0.65

มากที่สุด

2

4.49
4.39

0.56
0.59

มาก
มาก

1

ลาดับที่
1
3
4

จากตารางที่ 27 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก (̅ = 4.39 , S.D. = 0.59)
ซึ่ งยอมรับกับสมมติฐานข้อที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด (̅ = 4.49, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ (̅ = 4.41, S.D. = 0.58) ด้านการใช้แบบฝึ ก (̅ = 4.36, S.D. = 0.61) และด้านความรู ้
ท้องถิ่นกาญจนบุรี(̅ = 4.24, S.D. = 0.62) ตามลาดับ
ความคิ ดเห็ นเพิ่มเติ มที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
กิ จกรรมการอ่ า นแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมู ล ท้องถิ่ นจัง หวัดกาญจนบุ รี ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ได้จากแบบสอบถามปลายเปิ ด สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. เนื้อหาของแบบฝึ กบางเรื่ องมีความยาก ครู ควรจึงต้องให้นกั เรี ยนหาศัพท์
ล่วงหน้า หรื อ ให้นกั เรี ยนเล่นเกมหาความหมายของคาศัพท์ก่อนเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 40
2. ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยน เพื่อ
ยกระดับทักษะทางการอ่านของนักเรี ยนให้สูงขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 56.7
3. ควรมีโอกาสให้นกั เรี ยนได้ศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้จริ ง เช่น หอพระประวัติ วัด
เทวสังฆาราม คิดเป็ นร้อยละ 73.3

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
กิ จกรรมการอ่ า นแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมู ล ท้องถิ่ นจัง หวัดกาญจนบุ รี ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาข้อมู ลพื้ นฐานในการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
ทดลองใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน เรื่ องข้อมู ลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อประเมินและปรับปรุ งแบบฝึ กทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่ น
จัง หวัด กาญจนบุ รี กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/1
โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี จานวน 30 คน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี ความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรม
การอ่ านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมู ลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุ รี และคุ ณลักษณะมุ่ งมัน่ ในการ
ทางาน เนื้ อหาที่ใช้ทดลองนามาจากกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ มาตรฐาน ต 1.1 เหตุผล
ตัวชี้ วดั ม.2/1 ตัวชี้ วดั ม.2/3 ตัวชี้ วดั ม.2/4 มาตรฐาน ต 1.2 ตัวชี้ วดั ม.2/4 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 We
Love Kanchanaburi ทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 21
ธันวาคม 2558 ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2-3 วัน วันละ 1 ชัว่ โมง รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้ น 12 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้า ใจ โดยใช้กิ จกรรมการอ่ า นแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมู ล ท้องถิ่ นจัง หวัดกาญจนบุ รี
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ องข้อมูลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี
และแบบสอบถามความคิดเห็น ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (̅) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t-test)
แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) เพื่อการตอบวัตถุประสงค์และข้อ
คาถามในการวิจยั ผูว้ จิ ยั สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
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สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ พบว่า แบบฝึ กทักษะที่พฒั นาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของนัก เรี ยน เกี่ ย วกับเนื้ อหา และรู ปแบบลักษณะของกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ นักเรี ย นมี ค วามสนใจเรื่ อง ข้อมู ล ทัว่ ไป งานเทศกาลและประเพณี ท ้องถิ่ น บุ ค คลสาคัญ
อาหารและของขึ้นชื่ อ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ ิจยั จึงนามาพัฒนา
เป็ นเนื้ อหาในแบบฝึ ก โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เพื่อให้นักเรี ยนได้ฝึกทักษะใน
ด้านการอ่าน และการเขียน ในเรื่ องใกล้ตวั เกิดคุณลักษณะมุ่งมัน่ ในการทางาน รู ้สึกรักท้องถิ่นของ
ตนเอง ซึ่ ง สอดคล้องกับ หลัก สู ตรของโรงเรี ย นในด้า นการเรี ย นรู ้ ข ้อมู ล ท้องถิ่ น จากการศึ ก ษา
ลักษณะของแบบฝึ ก พบว่า ควรเป็ นแบบฝึ กที่พิมพ์ตวั โต ชัดเจนอ่านง่าย ใช้ภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจ
มีกิจกรรมที่หลากหลาย สี สันสวยงาม มีการเรี ยงเนื้อหาจากง่ายไปยาก และจัดการเรี ยนรู ้ โดยมีการ
ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตและรวบรวมข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีไว้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้แก่ผู ้
ที่สนใจ
2. ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมู ลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุ รี สาหรับ
นักเรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ประกอบด้วย 1.ชื่ อแบบฝึ ก 2.คานา 3.ตัวชี้ วดั 4.ค าชี้ แจง 5.แบบ
ทดสอบก่อนเรี ยน 6. แบบฝึ ก 7. แบบทดสอบหลังเรี ยน ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี แบ่งเป็ น 5 บทเรี ยน คือ คือ 1. Getting to know general information 2. Getting to know
great times 3. Getting to know famous people 4. Getting to know local products 5. Getting to
know tourist attractions มีประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรีตามเกณฑ์ E1/E2
เท่ากับ 82.33 / 80.56 ซึ่ งยอมรับกับสมมติฐานข้อที่ 1
3. ผลการทดลองใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการ
อ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ดาเนิ นการโดยผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ อน
ด้วยตนเองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โดยใช้ควบคู่กบั แผนการจัดการเรี ยนรู ้ พร้ อมสังเกต
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ทดลองเป็ นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง ทดสอบก่อนและหลัง
เรี ยน 2 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 12 ชัว่ โมง พบว่า
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3.1 ทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อความเข้า ใจ เรื่ องข้อมู ล ท้องถิ่ น จัง หวัด
กาญจนบุ รี ของนัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 หลัง เรี ย นด้ว ยแบบฝึ กทัก ษะสู ง กว่า ก่ อนอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งยอมรับกับสมมติฐานข้อที่ 2
3.2 ผลการประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน
นัก เรี ย นมี คุณลัก ษะอันพึ ง ประสงค์ ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายประเด็ น พบว่า
นักเรี ยนมีพฤติกรรมด้านตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน เป็ นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้าน
ทางานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย ตามลาดับ ซึ่ งยอมรับกับ
สมมติฐานข้อที่ 3
3.3 ผลการสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยน นักเรี ยนคิดเห็ นเกี่ ยวกับแบบฝึ ก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูล
ท้องถิ่ นจัง หวัดกาญจนบุ รี ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ภาพรวมมี ระดับความคิ ดเห็ น
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านการใช้
แบบฝึ ก และด้านความรู ้ทอ้ งถิ่นกาญจนบุรี ตามลาดับ ซึ่ งยอมรับกับสมมติฐานข้อที่ 4
อภิปรายผล
การวิจยั พัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูว้ จิ ยั
สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ พบว่า แบบฝึ กทักษะที่พฒั นาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน เกี่ยวกับเนื้อหา และรู ปแบบลักษณะของกิจกรรมการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนมีความสนใจเรื่ อง ข้อมูลทัว่ ไป งานเทศกาลและประเพณี ทอ้ งถิ่น บุคคลสาคัญ อาหารและ
ของขึ้นชื่ อ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ ิจยั จึงนามาพัฒนาเป็ นเนื้ อหา
ในแบบฝึ ก โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะในด้านการอ่าน
และการเขี ยน ในเรื่ องใกล้ตวั เกิ ดคุ ณลักษณะมุ่งมัน่ ในการทางาน รู ้ สึกรักท้องถิ่ นของตนเอง ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ตรของโรงเรี ยนในด้ า นการเรี ยนรู ้ ข ้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ 2542 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2546 : 8-9 ) ที่ได้เปิ ดโอกาสให้
ท้องถิ่ นสามารถพัฒนาเนื้ อหาจากหลัก สู ต รแกนกลางได้ต ามความเหมาะสม ก าหนดให้มี ก าร
กระจายอานาจการจัดการศึ กษาสู่ ทอ้ งถิ่ นและยังกาหนดไว้ชดั เจนในมาตรา 27 วรรค 2 ว่าให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับสภาพปั ญหา และความต้องการของ
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ชุมชนสังคมในท้องถิ่นตลอดจนรู ้เรื่ องการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น
ของตนมากขึ้น สถาบันการศึกษาในฐานะที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา จึงต้องพยายามปรับเปลี่ยน
เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง และดาเนินการสนองนโยบาย โดยนาหลักการของหลักสู ตรแกนกลาง
ที่เปิ ดโอกาสให้ทอ้ งถิ่นสามารถพัฒนาหลักสู ตร หรื อนาหลักสู ตรแกนกลางที่พฒั นาจากส่ วนกลาง
มาปรับ ขยาย หรื อเพิ่ม หรื อสร้ างหลักสู ตรย่อยขึ้นมาใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพชี วิตความเป็ นอยู่
และการอนุ รักษ์วฒั นธรรมของท้องถิ่ น เพื่อให้นัก เรี ยนรู ้ เรื่ องของท้องถิ่ น ได้พ ฒ
ั นาตนเองด้า น
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสู ตรแกนกลางฯ
จากการศึกษาลักษณะของแบบฝึ ก พบว่า ควรเป็ นแบบฝึ กที่พิมพ์ตวั โต ชัดเจนอ่านง่าย ใช้
ภาษาที่ ง่ายแก่การเข้าใจ มีกิจกรรมที่หลากหลาย สี สันสวยงาม มีการเรี ยงเนื้ อหาจากง่ายไปยาก
และจัดการเรี ย นรู ้ โดยมี ก ารค้นคว้า ข้อมู ล จากอิ นเทอร์ เน็ ตและรวบรวมข้อมู ล ท้อ งถิ่ นจัง หวัด
กาญจนบุ รีไว้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ แก่ ผูท้ ี่ สนใจ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี ยาน์พร ขาวสะอาด
(2549: 5) กล่าวถึง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะ ครู ผสู ้ ร้างต้องคานึ งถึงระดับชั้นความรู ้ ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน เรี ยงเนื้ อหา จากง่ายไปหายาก เน้นการแก้ปัญหา มีคาชี้ แจง
สั้นๆ ใช้เวลาเหมาะสม เนื้ อหาน่ าสนใจ มีหลากหลายท้าทายความสามารถจะเห็ นได้ว่า การ
พัฒนาแบบฝึ กที่เหมาะสมจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการ ทางทักษะการใช้ภาษาสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรี ยน ทราบความสามารถในการเรี ยน และสามารถตรวจสอบ ความก้าวหน้าของตนเองได้
2. ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุ รี สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 พบว่า แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ชื่อแบบฝึ ก
คานา สารบัญ มาตรฐาน ตัวชี้ วดั คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คาชี้ แจง แบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบ
ฝึ ก แบบทดสอบหลังเรี ยน และเฉลยแบบฝึ ก และมี ค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี ของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 80.23 / 80.56 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
80/80 จากการที่แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
เน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่นาไป
ทดลองใช้ ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์น้ นั ทั้งนี้ อาจจะเป็ นผลมาจากแบบฝึ กทักษะได้ผา่ น
การการทดลองประสิ ทธิ ภาพภาคสนามมาแล้ว และได้มีการนามาแก้ไขปรับปรุ งเพิ่มเติมเพื่อให้มี
คุ ณภาพ อี ก ทั้ง พบว่า ค่ าประสิ ท ธิ ภาพตัวแรกสู ง กว่า ค่ าประสิ ท ธิ ภาพตัวหลัง เล็ก น้อย กล่ า วคื อ
นักเรี ยนสามารถทาแบบทดสอบรายบททั้ง 5 บท ได้คะแนนสู งกว่าคะแนนจากการทาแบบทดสอบ
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หลังเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เนาวรัตน์ เจตดุ (2555 : 9) พบว่า แบบฝึ กที่สร้างขึ้นอย่างเป็ น
ระบบตามขั้นตอน โดยการศึ ก ษาความต้องการและข้อมู ลพื้ นฐาน พัฒนาและหาประสิ ท ธิ ภาพ
น าไปทดลองใช้ แ ละประเมิ น ผลพร้ อ มกับ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข จึ ง ส่ ง ผลให้ แ บบฝึ กที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ และอาจเนื่ องมาจากแบบฝึ กได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ผู ้
ควบคุ มวิทยานิ พนธ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ รงคุ ณวุฒิแล้วนามาแก้ไขก่ อนนามาปรั บปรุ งแก้ไขก่ อน
นาไปทดลองซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุบลวรรณ ปรุ งวนิชพงษ์ (2551 : บทคัดย่อ)ที่ศึกษาเรื่ อง
การพัฒนาแบบฝึ กทัก ษะการอ่านภาษาอังกฤษ จะเห็ นได้ว่าในการดาเนิ นการให้ได้แบบฝึ กที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นต้องมีการพัฒนาตามลาดับ มีการประเมินผลการใช้และปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์
3. ผลการทดลองใช้แ บบฝึ กทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจ โดยใช้
กิ จกรรมการอ่ า นแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมู ล ท้องถิ่ นจัง หวัดกาญจนบุ รี ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า
3.1 นักเรี ยนมี ทกั ษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ นักเรี ยนสามารถทา
คะแนนจากแบบทดสอบหลังการเรี ยนรู ้ ดว้ ยแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีสูงกว่าก่อนการเรี ยนรู ้ดว้ ยแบบฝึ กทักษะ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ .05 ทั้ง นี้ เพราะนัก เรี ย นชื่ น ชอบกิ จกรรมที่ มี ค วามหลากหลาย ให้ ค วามสนใจ
กระตือรื อร้นปฏิ บตั ิกิจกรรม กล้าซักถาม กล้าแสดงความคิดเห็น ส่ วนการปรับปรุ งแบบฝึ กให้เป็ น
ฉบับสมบูรณ์ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ช่วยทาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
สู งขึ้นหลังใช้กิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานที่มีประสิ ทธิภาพ
3.1.1 ในการการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ผูว้ ิจยั ได้ให้ความสาคัญกับ
ความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม ที่ผ่านการสังเคราะห์แก่นสาระแนวเรื่ องของสภายุโรปและหลักสู ตร
แกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับผูท้ ี่มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา ในการออกแบบกิ จกรรมและการเลื อกสื่ อการอ่านที่มีความเหมาะสม สื่ อการอ่านที่
น่าสนใจและมีบริ บทใกล้ตวั กับผูเ้ รี ยน สามารถกระตุน้ ความรู ้ความเข้าใจในการอ่านที่มีอยูเ่ ดิมเชื่ อม
กับความรู ้ใหม่ สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ (Bartlett, 1932 อ้างอิงใน วิไล ปั นวาละ ,2554
: 19) Hackers (1981 : 211), Rumelhart (1981 : 4-12) (Weaver 1988 : 18) ที่เชื่ อว่า โครงสร้างทาง
สติปัญญามีผลต่อการจัดระเบียบความรู ้ใหม่ในสมองของคนเรา และรวมความรู ้ใหม่เข้ากับความรู ้
เดิม โดยปรับปรุ งแก้ไขความรู ้ เดิ มให้เหมาะสม ซึ่ งความรู ้ เดิ มที่มีอยู่แล้วจะช่วยทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ
เนื้อหาและรู ปแบบความรู ้ใหม่ที่รับเข้ามา นอกจากนี้ กิจกรรมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นได้ออกแบบให้อยูใ่ น
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ขอบข่ายตามจุ ดประสงค์การอ่านเพื่อความเข้าใจที่ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ มาแล้วว่ามี ความเหมาะสม
ความยากง่ายโดยเรี ยงลาดับจากง่ายไปยาก
3.1.2 องค์ป ระกอบของกิ จกรรมการอ่ า นแบบเน้นภาระงาน ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายของภาระงาน ที่ระบุวา่ ต้องการให้ภาระงานนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน้าที่ภาษาอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งในการกระทากิจกรรมนั้น ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกการใช้ภาษาโดยใช้ตวั ป้ อนสมจริ งซึ่ งจะทา
ให้ผูเ้ รี ยนเชื่ อมโยงเหตุ การณ์ ในภาระงานนั้นๆกับเหตุ การณ์ ที่อาจเกิ ดขึ้ นจริ งในสถานการณ์ จริ ง
ทั้งนี้กิจกรรมนั้นต้องมีการระบุข้ นั ตอนที่ชดั เจน และในขณะเดียวกันภาระงานนั้นต้องมีการกาหนด
บทบาทของครู และผูเ้ รี ยนว่ามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Nunan (1989:
10-11) Ellis (1997: 38) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระงานนั้นต้องประกอบด้วย
จุดมุ่งหมาย (Gold) ข้อมูลทางภาษา (Input) กิ จกรรม (Activities) บทบาทครู (Teacher Role)
บทบาทของผูเ้ รี ยน ( Learner role) สถานที่ (Setting) ผลลัพธ์ ( Outcomes) ผลสะท้อนกลับ
(Feedback) นอกจากนี้ กิจกรรมเน้นภาระงานยังระบุให้นกั เรี ยนทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นเพื่อหาข้อยุติใน
การกระทาภาระงานอันใดอันหนึ่งผลลัพธ์อาจเป็ นอันเดียวกันหรื อแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ผูเ้ รี ยนว่าจะ
ตัดสิ นหรื อแก้ไขปั ญหาโดยการสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนอาจเป็ นทางเดียวหรื อสองทางก็ได้ นอกจากนี้
Nation (1990) กล่าวว่าประเภทของกิจกรรมควรมีระดับของภาระงานที่เรี ยงระดับความง่ายไปหา
ยาก เน้นงานหรื อกิจกรรมที่เป็ นกลุ่มมีการชี้ แนะ ช่วยเหลือ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างสรรค์ภาระ
งานได้สาเร็ จ ขั้นตอนของกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้นได้วิเคราะห์การสอนของ
Prabu ( 1979) Willis (1996) และ Ellis (2003) มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการอ่านเน้นภาระ
งานให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพื่อเสริ มสร้างให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ขั้นเตรี ยมปฏิบตั ิภาระงาน (Pre-Task) เป็ นขั้นตอนที่เตรี ยมผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิงานได้แก่การ
แนะนาเรื่ องตามวัตถุประสงค์การอ่านเพื่อความเข้าใจที่ผวู ้ ิจยั ได้วิเคราะห์ไว้โดยเรี ยงลาดับจากง่ายไปหา
ยาก การปฏิ บตั ิงานที่มีลกั ษณะที่คล้ายคลึ งกับงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิจริ ง การเตรี ยมคาศัพท์ 2) ขั้นการ
ปฏิบตั ิภาระงาน (During Task) เป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนอ่านบทความทาความเข้าใจและปฏิบตั ิงาน
ได้รับมอบหมายอาจเป็ นงานคู่หรื องานกลุ่ม ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารกับ
เพื่ อนในขณะปฏิ บ ตั ิ ง านเมื่ อผลิ ตชิ้ นงานเรี ย บร้ อยแล้วให้เพื่ อนในกลุ่ ม ตรวจสอบแก้ไ ขผลงาน
ร่ วมกัน วิเคราะห์รูปแบบภาษาที่ผิดพลาดแก้ไขโครงสร้ างทางภาษาที่ใช้ในงานปฏิ บตั ิให้ถูกต้อง
โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาหรื อเติมเต็ มในส่ วนที่ยงั มีขอ้ บกพร่ องอยูจ่ นผูเ้ รี ยนเข้าใจอย่างดี 3)
ขั้น ตอนหลัง ปฏิ บ ัติ ภาระงาน (Post-Task) เป็ นขั้นหลั ง จากที่ ผู ้เ รี ยนได้ เรี ยนรู ้ ค าศัพ ท์ ส านวน
วัตถุประสงค์ของการอ่านเพื่อความเข้าใจ และโครงสร้างภาษาที่วิเคราะห์แล้วผูเ้ รี ยนได้ฝึกซ้ าได้อีกครั้ง
เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและถูกต้อง จะเห็นได้วา่ กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงานนั้นช่วยให้
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ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กการใช้ภาษาในสถานการณ์จริ ง สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและเป็ น
ธรรมชาติ เกิดความสนุ กสนานและเกิดแรงดึงดูดใจในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับ Willis (1996 :
137) ที่กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนได้ใช้ภาษาในการสื่ อสารที่สอดคล้องกับสถานการณ์ จริ งจากข้อมูลข้างต้น
สรุ ปประโยชน์ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นงานปฏิบตั ิวา่ เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ความคิดเดิมทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดความมัน่ ใจในการใช้ภาษามีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นเพิ่มขึ้น และมีความสนุ กสนานในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งผลต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นด้วย
3.2 ผลการประเมินคุณลักษณะความมุ่งมัน่ ในการทางาน นักเรี ยนมีคุณลักษะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดี ดังนี้ นักเรี ยนมี พฤติ กรรมด้านตั้งใจและรั บผิดชอบในหน้าที่การงาน เป็ น
อันดับ ที่ 1 รองลงมาคื อ ด้า นท างานด้วยความเพี ย รพยายาม และอดทน เพื่ อให้งานส าเร็ จตาม
เป้ าหมาย ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นไปตามความมุ่งเน้นของกระทรวงศึกษาธิ การ ที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 กาหนด
ไว้ดงั นี้ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551 : 5) รักชาติศาสน์กษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้ อาจเนื่ องด้วยในการ
ทาแบบฝึ กหัด ครู จะเฉลยคาตอบของแต่ ละกิ จกรรมและคาตอบของแบบทดสอบท้า ยบทเรี ย น
ในทันที พร้ อมแจ้ง ผลคะแนนที่นัก เรี ย นได้จากการทาแบบทดสอบด้วยการให้ขอ้ มู ลย้อนกลับ
(feedback) แก่ นัก เรี ยน ทาให้นักเรี ยนทราบก้า วหน้า ในการเรี ย นการสอน และเกิ ดแรงใจที่ จะ
กระตือรื อร้ นในการทางานและพัฒนาตนเองในการเรี ยนรู ้ จึงส่ งผลให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่ ในการทางานอยูใ่ นระดับดี ซึ่ งสอดคล้องกับความคิดของ Cole and Chan,
1994 : 380, 222 อ้างถึงใน ธี ยาน์พร ขาวสะอาด 2549 : 90) ที่กล่าวว่า การให้แรงเสริ มทันทีเป็ นสิ่ ง
ส าคัญ ข้อ มู ล ที่ ย ้อ นกลับ ของครู ช่ ว ยให้ นัก เรี ย นสามารถท าภาระงานด้ว ยความมุ่ ง มั่น และมี
ประสิ ทธิภาพ
3.3 ผลการประเมินความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ในภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการใช้แบบฝึ กทักษะ อยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มาก อาจสื บเนื่องมาจากปั จจัยสนับสนุน ดังต่อไปนี้
3.3.1 ด้านการใช้แบบฝึ ก แบบฝึ กทักษะนี้ เน้นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง (Learning by doing) ด้วยกิจกรรมที่หลาหลายต่อเนื่ องกัน 5 เรื่ อง ซึ่ งใน
แต่ละเรื่ องได้มีการจัดลาดับรู ปแบบของการเรี ยนรู ้ และการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างเป็ นขั้นตอน ดังนั้น
เมื่อนักเรี ยนได้มีโอกาสฝึ กซ้ าหลายๆครั้งจึงทาให้นกั เรี ยนเกิ ดความชานาญ และได้รับการพัฒนา
ทางทักษะการอ่านเป็ นอย่างมาก ซึ่ งเป็ นไปตามกฎการฝึ กหัด ของ (Thorndike ,1973) ที่กล่าวว่า การ
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กระท าใดๆก็ ตาม หากได้รับ การฝึ กฝนหรื อกระท าบ่ อยๆ จะท าให้เกิ ด ความคล่ องแคล่ ว และ
สามารถทาสิ่ งนั้นๆได้ดี จึงเป็ นสาเหตุให้นกั เรี ยนมีความคิดเห็นต่อการใช้แบบฝึ กด้านนี้ อยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก
3.3.2 ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน
กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงานนั้นช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กการใช้ภาษาในสถานการณ์จริ ง
สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและเป็ นธรรมชาติ เกิดความสนุ กสนานและเกิดแรงดึงดูดใจใน
การปฏิ บตั ิ งาน สอดคล้องกับ Willis (1996 : 137) ที่ กล่ าวว่า ผูเ้ รี ยนได้ใช้ภาษาในการสื่ อสารที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ จริ งจากข้อมูลข้างต้น สรุ ปประโยชน์ในการจัดการเรี ยนรู ้ แบบเน้นงาน
ปฏิ บ ัติ ว่ า เป็ นการเพิ่ ม พู น ความรู ้ ค วามคิ ด เดิ ม ท าให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด ความมั่น ใจในการใช้ ภ าษามี
ปฏิ สั ม พันธ์ ก ับ ผูอ้ ื่ นเพิ่ ม ขึ้ น และมี ความสนุ ก สนานในการปฏิ บ ัติงาน ซึ่ ง ผลต่ อทัก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น จึงเป็ นสาเหตุให้นกั เรี ยนมีความคิดเห็นต่อการใช้แบบฝึ กด้าน
นี้ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
3.3.3 ด้านความรู ้ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เนื่ องด้วยเนื้ อหาในแบบฝึ ก
เป็ นข้อมู ลในท้องถิ่ นของนักเรี ยน นักเรี ยนจึ งมี ปัจจัยพื้นฐานความรู ้ เดิม (Background / Prior
Knowledge) เป็ นส่ วนช่วยสนับสนุนความเข้าใจในการอ่าน และสร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนเกิดความ
สนใจในการอ่าน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Gordon, 1992 : 1) ที่กล่าวว่า ตัวแปรด้านพื้น
ความรู ้ เดิ มของนักเรี ยนมีผลต่อความเข้าใจในบทอ่าน จึงเป็ นสาเหตุให้นกั เรี ยนมีความคิดเห็ นต่อ
การใช้แบบฝึ กด้านนี้ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
3.3.4 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ เนื่องมาจากการเรี ยนจากการปฏิบตั ิจริ ง ช่วยให้นกั เรี ยน
พัฒนาทักษะการอ่าน และความรู ้ ในเรื่ องข้อมูลท้องถิ่ น ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเรี ยนรู ้ อย่างมี
ความสุ ขสนุกสนาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (เสาวนี ลิขิตพงษ์วทิ ย์ , 2549 : 126) ที่กล่าวว่า การที่
นักเรี ยนได้เรี ยนเกี่ ยวกับสิ่ งที่เกิ ดขึ้นในชี วิตประจาวันและสิ่ งที่คุน้ เคย ทาให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ อย่างมี
ความสุ ข สนุกสนาน และส่ งผลให้ให้ความสามารถในการเรี ยนดีข้ ึนด้วย
ข้ อเสนอแนะ
จากการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูว้ ิจยั
ได้ทาการสรุ ปแนวคิดและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ คือ ข้อเสนอแนะเพื่อนาแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี ไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
จากข้อค้นพบของงานวิจยั ผูว้ ิจยั มี ข ้อเสนอแนะเกี่ ย วกับ การนาแบบฝึ กทัก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ไปใช้ ดังนี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ผลการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย
ใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมู ลท้องถิ่ นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 นักเรี ยนส่ วนใหญ่เข้าใจเรื่ องราวท้องถิ่ นของตนเพิ่มมากขึ้ น เกิ ดความรั กและ
ความหวงแหนท้องถิ่ นของตน ในด้านของนักเรี ยน ต้องเรี ยนรู ้ภาษาจากการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสาร 3Ps เพื่อเตรี ยมพื้นฐานความรู ้มาใช้การปฏิบตั ิงานให้ได้ดียิ่งขึ้น ในด้านของครู มีบทบาท
ในการแนะนาผูเ้ รี ยนทางด้านภาษา และจากการวิจยั พบว่า ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจระดับ
ตัวอักษรของนักเรี ยนสู งกว่าทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจระดับตีความ ดังนั้น ควรพัฒนาแบบฝึ ก
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจระดับตีความ เพื่อทักษะของนักเรี ยนในด้านนี้
2. ในการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน นักเรี ยนอาจเป็ นผูท้ ี่มีส่วนในการสร้างสรรค์
ภาระงานด้วยตนเอง เช่น การสร้าง E-book หรื อสร้างภาระงานแบบมีชีวติ โดยมีการอัดวีดิโอคลิป
3. ให้ นัก เรี ย นศึ ก ษาตัว อย่ า งการปฏิ บ ัติ ภ าระงานจากห้ อ งเรี ย นกลับ ด้า น (Flipped
Classroom) ด้วยตนเองก่อน หรื อจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานนอกสถานที่ เช่น แหล่งเรี ยนรู ้ใน
ท้องถิ่น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่ อไป
การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ น
แนวทางหนึ่ งในการสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญตามแนวปฏิรูปการเรี ยนรู ้
ดังนั้น ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมและทาการวิจยั ในประเด็นต่อไปนี้
1. ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ องข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้วธิ ี การสอนอื่นๆ เช่น การ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ หรื อเปรี ยบเทียบกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 3Ps
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่สอนด้วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน และกลุ่มควบคุมที่สอนโดยวิธีปกติ
3. ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอื่นๆ เช่น ความซื่ อสัตย์ การมี
วินยั และการอยูอ่ ย่างพอเพียง เป็ นต้น
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4. ควรมีการศึกษาจากบทอ่านที่มีเนื้ อหาอื่น เช่น ข้อมูลอาเซี ยน ฯลฯ
5. ควรมีการศึกษาทักษะการอ่านภาษอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ในนักเรี ยนที่มีระดับ
ความสามารถที่ต่างกัน
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
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รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือ
1. นางนภัสสร สุ ทธิกุล

ครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัดประเมินผล

2. นางวัลลภา ใจเย็น

ครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแบบฝึ กทักษะ

3. นางระพีพรรณ เจริ ญทัศนศิริ

ครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนกาญจนานุเคราะห์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
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ภาคผนวก ข
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
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แบบสอบถามความต้ องการ
(สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2)
เรื่ อง ความต้ องการในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดยใช้ ข้อมูลท้ องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ สาหรับนักเรี ยน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความต้องการ
ในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 การสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย
ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จานวน 1 ข้อ
3. ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามจะนาไปพิจารณาในลักษณะภาพรวม และคาตอบที่ได้รับจะ
เป็ นข้อมูลที่สาคัญยิง่ ในการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนา แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นทั้งนี้ คาตอบ
ของนักเรี ยนจะไม่มีผลกระทบต่อการเรี ยนแต่ประการใด

พลอยไพริ นทร์ สโมทัย
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดใส่ เครื่ องหมาย  ลงใน ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ผลการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรี ยนที่ผา่ นมา
 เกรด 4
 เกรด 3-3.5

 เกรด 2-2.5

 เกรด 1-1.5
 เกรด 0 ร มส
3. นักเรี ยนเคยเรี ยนรู ้เรื่ องราวในท้องถิ่นเป็ นภาษาอังกฤษมาก่อนหรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย
ตอนที่ 2 : ความต้ องการในการเรียนด้ วยแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดยใช้
ข้ อมูลท้ องถิ่น
คาชี้แจง : โปรดใส่ เครื่ องหมาย  ลงใน  ตามความเป็ นจริง
1. นักเรี ยนต้องการเรี ยนเรื่ องการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นด้วย
วิธีการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ให้ครู เป็ นผูส้ อนในห้องเรี ยนเท่านั้น เพราะ................................................................
 2. ให้ครู เป็ นผูส้ อนนอกห้องเรี ยนเท่านั้น เพราะ ............................................................
 3. ให้ครู เป็ นผูส้ อนในห้องเรี ยนและมีกิจกรรมนอกห้องเรี ยนบ้าง เพราะ ......................
......................................................................................................
 4. ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาจากแบบฝึ กหรื อเอกสาร เพราะ ..................................................
 5. ให้มีผรู ้ ู ้ในท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู ้ให้ฟัง เพราะ .....................................................
 6. อื่นๆโปรดระบุ ..........................................................................................................
2. นักเรี ยนคิดว่าในจังหวัดกาญจนบุรี มีเรื่ องราวใดบ้างที่นกั เรี ยนสนใจและต้องการเรี ยน
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ลักษณะทัว่ ไปของจังหวัด
 2. เทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรม
 3. แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
 4. ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. ประชากรและอาชีพ
 6. อาหารพื้นเมือง/ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
 7. บุคคลสาคัญ
 8. อื่นๆ โปรดระบุ ......................
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3. นักเรี ยนต้องการให้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น มี
ลักษณะอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. พิมพ์ตวั โต ชัดเจนอ่านง่าย
 2. ใช้ภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจ
 3. มีภาพประกอบสวยงามตรงกับเนื้อเรื่ อง
 4. สี สันสวยงาม
 5. มีเนื้อหาที่ให้ความสนุ กสนานและเพลิดเพลิน
 6. มีเนื้อหาที่ไม่ยาวจนเกินไป
 7. รู ปเล่มมีขนาดเหมาะสมสะดวกในการใช้
 8. มีการเรี ยงเนื้อหาจากง่ายไปยาก
 9. มีกิจกรรมที่หลากหลาย
 10. อื่นๆ โปรดระบุ .............................................
4. นักเรี ยนต้องการให้มีการวัดผลประเมินผลการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบประเมิน
แบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ครู เป็ นผูป้ ระเมิน
 2. นักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมินด้วยตนเอง
 3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันประเมิน
 4. ประเมินผลจากชิ้นงาน
 5. ทดสอบ
 6. สังเกตพฤติกรรมการทางาน
 7. อื่นๆ โปรดระบุ .............................................
ตอนที่ 3 : ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็น
สาหรับรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
และครู ผ้ สู อนภาษาอังกฤษ ด้ านการสร้ างแบบฝึ กทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้ นภาระงาน เรื่ อง ข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
______________________________________________________________________________
เรื่ อง สภาพความต้องการด้านหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีและคุณลักษณะของ
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน
เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
คาชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็ นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
ต้องการด้านหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีและคุณลักษณะของแบบฝึ กทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่น
จังหวัดกาญจนบุรี
2. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้มีท้ งั หมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรีและคุณลักษณะของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรม
การอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 1 ข้อ
3. โปรดตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็ นจริ ง คาตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระ
งาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความอนุ เคราะห์จาก
ท่านด้วยดี จึงขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
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ตอนที่ 1 สถานภาพและข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อ
1
2

3

4

5

สถานภาพและข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
อายุ (เศษของปี หากเกิน 6 เดือน ให้นบั เป็ น 1 ปี )
 1) น้อยกว่า 30 ปี
 2) 31-40 ปี
 3) 41-50 ปี
 4) มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
ตาแหน่ง
 1) รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
 2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
 3) ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
 1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
 2) ปริ ญญาตรี
 3) ปริ ญญาโท
 4) ปริ ญญาเอก
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการศึกษา
 1) น้อยกว่า 5 ปี
 2) 5-10 ปี
 3) 11-20 ปี
 4) มากกว่า 20 ปี

สาหรับผู้วจิ ัย
1
…………
2
…………
3
…………

4
…………
5
…………

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับความต้ องการด้ านหัวข้ อเกีย่ วกับข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
และคุณลักษณะของแบบฝึ กทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดยใช้ กจิ กรรมการอ่ าน
แบบเน้ นภาระงาน เรื่ อง ข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
1. ท่านคิดว่า เนื้อเรื่ องหรื อสถานที่ใดในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีประโยชน์และเหมาะสมที่จะเป็ น
หัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี เพื่อนามาพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ (เสนอแนะไม่ต่ากว่า 3 หัวข้อ)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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2. ท่านคิดว่า แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ควรมีรูปแบบหรื อลักษณะใด จึงจะเหมาะสมกับ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (เช่น ด้านเนื้ อหา รู ปแบบ รู ปเล่ม)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. ท่านคิดว่า รู ปแบบกิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบใด
และควรใช้สื่อการสอนใดบ้างที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจ สนุ ก เกิดการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วดั
และวัตถุประสงค์และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่ ในการทางาน (เสนอแนะไม่
ต่ากว่า 3 รู ปแบบ)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ท่านคิดว่า แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ควรมีข้ นั ตอนการวัดและประเมินผลด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอย่างไร
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ท่านคิดว่า แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ควรมีข้ นั ตอนการวัดและประเมินผลด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่ ในการทางานอย่างไร
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ โดย
ใช้ กจิ กรรมการอ่านแบบเน้ นภาระงาน จานวน 1 ข้ อ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ านความมุ่งมั่นในการทางาน
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี
เกณฑ์ การประเมิน
ประเด็นการประเมิน
1. ตั้งใจและ
รับผิดชอบในหน้าที่
การงาน

2. ทางานด้วยความ
เพียรพยายาม และ
อดทนเพื่อให้งาน
สาเร็ จตามเป้าหมาย

สรุ ปผลการประเมิน
5-6 คะแนน
3-4 คะแนน
1-2 คะแนน

1 (ผ่าน)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็ จ มีการปรับปรุ ง
การทางานให้ดีข้ ึน

ทางานด้วยความขยัน
อดทน และพยายาม
ให้งานสาเร็ จตาม
เป้าหมาย และชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่าน

ระดับคุณภาพ
2 (ดี)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็ จ มีการปรับปรุ ง
และพัฒนาการ
ทางานให้ดีข้ ึน

ทางานด้วยความขยัน
อดทน และพยายาม
ให้งานสาเร็ จตาม
เป้าหมาย ไม่ยอ่ ท้อ
ต่อปั ญหาในการ
ทางาน และชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

3 (ดีเยีย่ ม)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็ จ
มีการปรับปรุ งและ
พัฒนาการทางาน
ให้ดีข้ ึนด้วยตนเอง
ทางานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
สาเร็ จตาม
เป้าหมายภายใน
เวลาที่กาหนด
ไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหา
แก้ปัญหาอุปสรรค
ในการทางาน และ
ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3
เล่มที่ 4
เล่มที่ 5

ลงชื่อ___________________________ ครู ผสู ้ อน
( นางสาวพลอยไพริ นทร์ สโมทัย)
วันที่ _____/________________/______
วันที่ _____/________________/______
วันที่ _____/________________/______
วันที่ _____/________________/______
วันที่ _____/________________/______

บทเรียนที่ 5

บทเรียนที่ 4

บทเรียนที่ 3

ชื่ อ – นามสกุล

บทเรียนที่ 2

นักเรียน
คู่ที่

บทเรียนที่ 1

แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ านความมุ่งมั่นในการทางาน
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ
โดยใช้ กจิ กรรมการอ่ านแบบเน้ นภาระงาน เรื่ อง ข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้เป็ นการสอบถามความคิดเห็น หรื อความรู ้สึก
ของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
เน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
2. คาตอบของนักเรี ยนในแบบสอบถามความคิดเห็นนี้ เป็ นการแสดงความคิดเห็น
หรื อความรู ้สึกของนักเรี ยนแต่ละคน ไม่มีขอ้ ถูก ไม่มีขอ้ ผิด ขอให้นกั เรี ยนตอบตามความเป็ นจริ ง
3. คาตอบของนักเรี ยนในแบบสอบถามความคิดเห็นนี้ ไม่นาไปรวมในการตัดสิ น
ผลการเรี ยนรู ้ แต่ผลจากการตอบแบบสอบถามนี้ จะนาไปใช้ในการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
4. การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความแล้วทา
เครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยแบ่งระดับความคิดเห็น
ออกเป็ น 5 ระดับ คือ
1
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
2
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
4
หมายถึง
เห็นด้วยระดับมาก
5
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
5. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ตอนที่ 2
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

ผูว้ จิ ยั
นางสาวพลอยไพริ นทร์ สโมทัย
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่าน
คาชี้แจง จงทาเครื่ องหมาย () ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยนในแต่ละข้อ ให้ตอบ
เพียงคาตอบเดียวเท่านั้น
ระดับความคิดเห็น
รายการ
5
4
3
2
1
ด้ านการใช้ แบบฝึ ก
1. แบบฝึ กมีภาษา คาศัพท์ ยากง่ายเหมาะสมกับ
ความสามารถทางภาษาของนักเรี ยน
2. บทอ่านมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ช่วยกระตุน้ ความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน
3. แบบฝึ กช่วยให้นกั เรี ยน ได้มีโอกาสฝึ กทักษะการอ่าน พูด
ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษ
4. แบบฝึ กมีข้ นั ตอนการฝึ กจากง่ายไปยาก
5. แบบฝึ กได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนด้วย
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กจิ กรรมการอ่ านแบบ
เน้ นภาระงาน
6. คาอธิ บายการทากิจกรรมมีความชัดเจน
7. เวลาในการทากิจกรรมมีความเหมาะสม
8. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแบบฝึ กเหมาะสมและสอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวชี้วดั
9. กิจกรรมในขั้นก่อนปฏิบตั ิภาระงาน ช่วยกระตุน้ ให้
นักเรี ยนสนใจและต้องการที่จะเรี ยนรู ้
10. กิจกรรมในขั้นปฏิบตั ิภาระงาน ช่วยให้นกั เรี ยนอ่านบท
อ่านอย่างมีจุดประสงค์
11. กิจกรรมหลังปฏิบตั ิภาระงาน ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจบท
อ่านมากขึ้น
ด้ านความรู้ เรื่ อง ข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
12. นักเรี ยนมีความรู ้ดา้ นคาศัพท์ สานวน และโครงสร้าง
ไวยากรณ์ให้นกั เรี ยนอย่างเพียงพอจากการใช้แบบฝึ ก
เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั ิภาระงาน
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รายการ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

13. แบบฝึ กช่วยเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรีดียงิ่ ขึ้น
14. แบบฝึ กช่วยเชื่อมโยงความรู ้เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรีที่เป็ นภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
15. แบบฝึ กช่วยฝึ กให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตจริ งได้
16. นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่านเพื่อความเข้าใจดีข้ ึน
17. นักเรี ยนมีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิภาระงานในแบบฝึ ก
18. นักเรี ยนรู ้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานกับการเรี ยน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

192
English Reading Comprehension
Kanchanaburi Local Information
Time 60 minutes
30 Marks
___________________________________________________________
A. Read this passage carefully then choose the best answer.
(Item 1-4)
Kanchanaburi, which has mostly mountainous area,
covers an area of approximately 19,473 square kilometers
and is the third largest province in Thailand after Chiang Mai
and Nakhon Ratchasima.
There are 13 districts (Amphoes) in this province :
Muang Kanchanaburi, Tha Muang, Tha Maka, Phanom
Thuan, Bo Phloi, Lao Khwan, Sai Yoi, Thong Pha Phum, Si
Sawat, Sangkhla Buri, Dan Makham Tia, Nong Pru and Huai
Krachao.
Kanchanaburi is far from Bangkok about 129 kilometres,
It shares a border with Myanmar to the west, Tak and Uthai
Thani Provinces to the north, Suphan Buri and Nakhon
Pathom Provinces to the east, and Ratchaburi Province to
the south. And it shares a border with Myanmar and has the
Tanaowasi Range as its borderline.
The province is the source of two most important rivers
Maenam Khwae Noi and Maenam Khwae Yai, which form
the famous Maenam Mae Klong.
Adapted from :
http://www.thaihotelinns.com/city_info/kanchanaburi1g.html

1. What is the water resource of Kanchanaburi ?
a) River Kwai
b) Chao Praya
c) Chi River
d) Thachin River
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2. Which isn’t the district in Kanchanaburi?
a) Huai Krachao
b) Tha Maka
c) Tha Reua
d) Sangkhla Buri
3. What is the best title of this passage?
a) The Ancient city
b) The evergreen land
c) The boundaries of Kanchanaburi
d) The Introduction of Kanchanaburi
4. Which paragraph is best for the topic “ The close
province” ?
a) Paragraph 1
b) Paragraph 2
c) Paragraph 3
d) Paragraph 4
B. Read this slogan carefully then choose the best answer.
(Item 5-6)
“A province of ancient community, three pagodas pass,
precious stones, River Kwae Bridge, Minerals and waterfall
resources.”
5. The place that appears in the slogan is ……….. .
a) Dan makhamtia
b) Dan Chedi Sam Ong
c) Royal palace
d) Srifa Bakery
6. Which one doesn‟t mention in the slogan?
a) Erawan waterfall
b) coconut jelly
c) Gemstone
d) Ban Kao
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C. Read the passage below and choose the best answer.
(Item 7-11)
The River Kwae Bridge Light and Sound Presentation
Kanchanaburi Provincial Authority (1) and Tourism Authority
of Thailand cordially (2) invite you to watch the most
spectacular (3) Light and Sound Presentation (4), "The Bridge
on the River Kwae." We will take you to the historical events
leading to the building of the notorious (5) River Kwae Bridge
and the Death Railway (6) during the second World War.

We have arranged the best seats for you so that you
can feel as if you were in the middle of the battle. The seats
are arranged in such a way that you will hear every crystal
(7) clear sound and see the action right (8) in front of your
eyes ! And Tickets cost 300 and 500 baht.
The show starts from November 28 until December 7,
2014.
Vocabulary

1. จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยินดีอย่างยิง่ ที่จะ

3. รายการแสดงพิเศษ

4. การแสดงแสงและเสี ยง

5. ชื่อเสี ยงโด่งดัง(ในทางไม่ดี)

6. ทางรถไฟ สายมรณะ

7. ชัดเจน

8. พอดี,พอเหมาะ

Adapted from http://wachum.org/welcome/lesson4.html
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7. When does the River Kwae Bridge Light and Sound
Presentation begin ?
a) During the World War I.
b) During the World War II.
c) On 28 November, 2014.
d) On 7 December, 2014.
8. How much do the tickets cost ?
a) Three hundred baht
c) Five hundred baht

b) four hundred baht
d) Both a) and c)

9. How many nights are there to see the presentation ?
a) Four nights
b) Ten nights
c) Eight nights
d) Six nights
10. What will the visitors see in the Light and Sound
Presentation ?
a) The historical events of the elephant fighting „s
King Naresuan
b) The historical events of the building River Kwae
Bridge and the Death Railway
c) The famous people of Kanchanaburi
d) The Tourist attractions in Kanchanaburi
11. What is the information about?
a) entertainment
c) local product

b) festival
d) famous people
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D. Read the passage about “Phra Thepmongkhonrangsi” and
choose the best answer. (No.12-15)
Phra Thepmongkhonrangsi (Di Buddhajoti) was
originally named Di Ekachant. He was born on Thursday 29
January 1873 at Ban Thung Samo , Amphoe Phanom Thuan ,
Kanchanaburi. His father was Nai Thet and his mother was
Nang Chan Ekachant.
At 18, he was ordained as a novice at Wat Thung Samo
with the Abbot of Wat thung Samo, Phra Achan Rot, his
grandfather, as the Preceptor. He remained for 6 months,
during which he studied Thai language to a sufficient level,
before leaving monastic life to help his parents in the rice
fields. In 1893, he was ordained as a monk at Wat Thung
Samo, with Phra Khru Wisutthirangsi (Luang Pho Chang) of
Ban Thuan as his Preceptor, the Venerable Rot of Wat Thung
Samo and Phra Khru Plian of Wat Tai as Quentioners. He was
given the monastic name “Buddhajoti” meaning “glowing
light like a Buddha”. Then he went to study Pali at Wat Rangsi
Sutthawat in Bangkok. He spent a few year studying until in
1911 and return to Wat Devasangharam.
He succeeded to the position of abbot that the same year.
In 1963 he was promoted to Phra Thepmongkhonrangsi
The Venerable Di passed away of old age on 17
June1967, aged 94.
12. What is this passage mainly about?
a) The mysterious death
b) Life of Phra Thepmongkhonrangsi
c) Family of Phra Thepmongkhonrangsi
d) Leaving monastic life
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13. “ Then he went to study Pali at Wat Rangsi Sutthawat in
Bangkok. He spent a few year studying until in 1911 and
return to Wat Devasangharam. He succeeded to the position
of abbot that the same year. ” This showed The Venerable Di
is __________ .
a) intelligent
b) brave
c) weak
d) afraid
14. What is the last monastic name of The Venerable Di?
a) Phra Khru Adunyasamanakit
b) Phra Wisutthirangsi
c) Phra Mongkhonrangsiwisut
d) Phra Thepmongkhonrangsi
15. When did Phra Thepmongkhonrangsi die?
a) In 1873.
b) In 1957.
c) In 1963.
d)In 1967.
E. Read this information then choose the best answer. (Item
16-17)
Name
Product
Address
Wimon Coconut
Coconut Jelly 4/4 Mu. 2, TambonTha-lor
Jelly
AmphoeThaMuang
Tel. (034) 604-456,566-017
NongKhao handNongKhao Village
woven cloth Village
hand-woven TambonNongKhao
cloth
AmphoeThaMuang
Tel. (034) 586-101
Srifa Kanchanaburi
Bakery
Many Branches in
Kanchanaburi
Anantapolploykan
Gems
284/31 Saengchuto Rd.
AmphoeMueng
Tel. (034) 512-144
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16. You are a tourist going to Kanchanaburi want to buy
some colored-stone souvenirs, but you can‟t stay there very
long. From the table which is the best one for you?
a) Wimon Coconut Jelly
b) NongKhao hand-woven cloth Village
c) Srifa Kanchanaburi
d) Anantapolploykan
17. You want to make a new dress for your friend. From the
information , which is the best one for you?
a) Wimon Coconut Jelly
b) NongKhao hand-woven cloth Village
c) Srifa Kanchanaburi
d) Anantapolploykan
F. Read this information and choose the best answer. (Item
18-22)
This is my favorite desserts. Its name means long lasting
love and good fortune because of it is like golden noodles,
which contains a positive meaning in long-lasting
relationship.
How to make it
1. Put all the yolk on a piece of thin white cloth, fold it up,
and squeeze the cloth to filter the yolk through it.
2. To make syrup, boil sugar in water scented with jasmine in
a pot. When all the sugar dissolves, take the water to be
filtered before continuing stewing it until bubbles appear all
over the surface.
3. Pour the yolk through a narrow funnel which is placed over
the pot of syrup so that the yolk will become golden threads
in the syrup.
4. Use a long pointed piece of wood to stir the golden
threads in the syrup until they become smooth.
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5. Finally, remove them from heat and wrap them around
themselves so that they form the shape of a rectangle.
Adapted from https://www.cookipedia.co.uk/recipes_wiki/

18. What is the name of the dessert in this paragraph?
a) Tong Yip
b) Tong Yod
c) Foy Tong
d) Tong Ake
19. According to the recipe, which ingredients aren’t in this
dessert?
a) water
b) eggs
c) sugar
d) chilli paste
20. Which is the first step of this recipe?
a) Put all the yolk on a piece of thin white cloth, fold it
up, and squeeze the cloth to filter the yolk through it.
b) Boil sugar in water scented with jasmine in a pot.
When all the sugar dissolves
c) Pour the yolk through a narrow funnel which is
placed over the pot of syrup.
d) Use a long pointed piece of wood to stir the golden
threads in the syrup until they become smooth.
21. What do you have to do next after the golden threads
become smooth?
a) Pour the yolk through a narrow funnel.
b) Remove them from heat and wrap them around
themselves so that they form the shape of a
rectangle.
c) Fold the cloth up, and squeeze it to filter the yolk
through it.
d) Boil sugar in water scented with jasmine in a pot.
22. Which word means “to dissolve”?
a) to freeze
b) to shake
c) to produce
d) to melt
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G. Read the conversation below below and check true or
false. (Item 23-27)
Chom :
Here you are ! The Bridge over the River
Kwae.
William : Is it the same as the Bridge over the River
Kwai?
Chom :
Oh,yes. It is the same name. Most foreigners
do not use the Thai pronunciation. (1) So they call it
the River Kwai.
William : I see.I've heard about this famous bridge. But
I'm not a historian (2) ,so would you please tell me
about it ?
Chom :
O.K. During World War II, the Japanese
soldiers brought many prisoners-of-war (3) to build a
railroad here to Burma.
William : And then, they had to cross this river. So the
bridge had to be built.
Chom :
Yes.The Bridge over the River Kwae was well
known as the Death Railway (4) because many
thousands of prisoners-of-war died during its
construction. (5)
William : How dreadful ! (6)
Chom :
More than 8,000 prisoners-of-war were buried
at the two cemeteries. One you just passed by and the
other is at Khao Chong Kai.
Vocabulary

1. การออกเสี ยง
4. ทางรถไฟสายมรณะ

2.นักประวัติศาสตร์
5.การก่อสร้าง

3. เชลยศึกสงคราม
6.โอ! น่ากลัวจังเลยนะ

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

a) True

b) false

23. The Bridge over the River Kwai is called by the foreigners.
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24. Mr. William wanted to know about the history of the
Bridge over the River Kwae.
25. Chom is a historian.
26. Mr. William told Chom about the history of the Bridge over
the River Kwae.
27. The Japanese built a railroad from Kanchanaburi to
Burma.
H. Look at this information then choose the best answer.
(Item 28-30)
Program 1
06:30
Pick-up from various hotels in Bangkok.
09:30
Arrive to Kanchanaburi, first stop at
the World War II cemetery.
10:00
World War II museum & Bridge over the river Kwai
to look at surrounding.
12:00
Arrive to the train station trip on the train
around 1 hr.
13:00
Have lunch at KITTI rafts restaurant.
13:45
Visit to Sai Yok Noi waterfall.(around 1/2hr.)
14:30
Depart from waterfall comeback to Bangkok.
Before 19:00 Arrive in Bangkok.
Price: 1,900 Baht
Program 2
06:30
Pick-up from various hotels in Bangkok.
09:30
Arrive to Kanchanaburi first stop at
the World War II cemetery.
10:00
World War II museum & Bridge over the river Kwai
to look at surrounding.
11:00
Depart to KITTI rafts restaurant.
12:00
Have lunch at KITTI rafts restaurant.
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12:30
13:45

Visit to Sai Yok Noi waterfall.(around 1/2hr.)
Arrive to Tiger temple wild animal rescue
foundation to look at surrounding around the
temple.(1hr.)
15:00
Depart from Tiger temple comeback to Bangkok.
Before 19:00 Arrive in Bangkok.
Price: 2,500 Baht

Program 3
06:30
Pick-up from various hotels in Bangkok.
09:30
Arrive to Kanchanaburi first stop at
the World War II cemetery.
10:00
World War II museum & Bridge over the river Kwai
to look at surrounding.
12:00
Arrive to the train station trip on the train
around 1 hr.
13:00
Have lunch at KITTI rafts restaurant.
13:30
Take a long tall boat to rafting(1/2hr.) and
elephant riding.(1/2hr.)
14:30
Visit to Sai Yok Noi waterfall.(around 1/2hr.)
15:00
Depart from waterfall comeback to Bangkok.
Before 19:00 Arrive in Bangkok.
Price: 2,000 Baht
28. What are these about?
1) restaurants
3) location

2) tour Package
4) famous people
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29. If you want to ride an elephant , which program will you
choose?
1) Program 1
2) Program 2
3) Program 3
4)All above
30. You can‟t go to travel by the railway if you choose
program ___.
1) Program 1
2) Program 2
3) Program 3
4)All above

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์เครื่ องมือ
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ตารางที่ 28 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความต้องการแบบฝึ กเสริ ม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นกาญจนบุรี สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

ข้ อ

รายการประเมิน

1

ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถาม
เกี่ยวกับวิธีการเรี ยนรู ้เรื่ อง แบบฝึ กทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย
ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นกาญจนบุรี
ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่นกั เรี ยนต้องการ
เรี ยนรู ้ เรื่ อง แบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่นกาญจนบุรี
ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถาม
เกี่ยวกับลักษณะของแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่นกาญจนบุรี
ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถาม
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
กาญจนบุรี

2

3

4

5

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ ยวชาญ
1
2
3
+1 +1 +1

IOC

ความหมาย

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 29 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการด้านหัวข้อเกี่ยวกับ
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีและคุณลักษณะของแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน
เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี

ข้ อ

ประเด็น

1

ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพ
และข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็น
ที่มีต่อเนื้อเรื่ องหรื อสถานที่ใดในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีประโยชน์
และเหมาะสมที่จะเป็ นหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี
เพื่อนามาพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็น
ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่น
จังหวัดกาญจนบุรี ว่าควรมีรูปแบบหรื อลักษณะใด จึงจะเหมาะสม
กับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็น
ที่มีต่อรู ปแบบกิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน ว่า
ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรู ปแบบใด และควรใช้สื่อการสอน
ใดบ้าง
ที่จะทาให้ผเู้ รี ยนสนใจ สนุก เกิดการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐาน ตัวชี้ วดั
และวัตถุประสงค์และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความมุ่งมัน่
ในการทางาน
ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็น
ที่มีต่อขั้นตอนการวัดและประเมินผลด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ
ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็น
ที่มีต่อขั้นตอนการวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน
ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน

2

3

4

5
6
7

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3

IOC ความหมาย

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 30 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี เล่มที่ 1

ข้ อ

รายการประเมิน

1

ด้ านคาชี้แจง
1.1 สื่ อความหมายชัดเจน
1.2 บอกรายละเอียดของเนื้อหาได้ครอบคลุม
ด้ านเนื้อหา
2.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
2.2 มีความชัดเจน
2.3 เหมาะสมกับวัยและความสนใจของ
นักเรี ยน
2.4 เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนการเรี ยนรู ้
2.5 มีความยากง่ายพอเหมาะ
2.6 ช่วยส่งเสริ มทักษะการอ่านเพือ่ ความเข้าใจ
ด้ านแบบฝึ กทักษะ
3.1 มีจานวนเพียงพอ
3.2 มีภาพประกอบเหมาะสมและสวยงาม
3.3 ช่วยส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน
ด้ านแบบทดสอบ
4.1 มีจานวนพอเหมาะ
4.2 มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
และเนื้อหา
ด้ านภาษา
5.1 ใช้ภาษาสื่ อความหมายได้ชดั เจน
5.2 ใช้คาถูกต้องตามหลักภาษา

2

3

4

5

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3

IOC

ความหมาย

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
0

+1
0
+1

1.00
0.67
0.67

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1

+1
0

+1
+1

1.00
0.67

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1

0
0

+1
+1

0.67
0.67

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
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ตารางที่ 31 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี เล่มที่ 2

ข้ อ

รายการประเมิน

1

ด้ านคาชี้แจง
1.1 สื่ อความหมายชัดเจน
1.2 บอกรายละเอียดของเนื้อหาได้ครอบคลุม
ด้ านเนื้อหา
2.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
2.2 มีความชัดเจน
2.3 เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรี ยน
2.4 เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนการเรี ยนรู ้
2.5 มีความยากง่ายพอเหมาะ
2.6 ช่วยส่งเสริ มทักษะการอ่านเพือ่ ความเข้าใจ
ด้ านแบบฝึ กทักษะ
3.1 มีจานวนเพียงพอ
3.2 มีภาพประกอบเหมาะสมและสวยงาม
3.3 ช่วยส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน
ความมุ่งมัน่ ในการทางาน
ด้ านแบบทดสอบ
4.1 มีจานวนพอเหมาะ
4.2 มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
และเนื้อหา
ด้ านภาษา
5.1 ใช้ภาษาสื่ อความหมายได้ชดั เจน
5.2 ใช้คาถูกต้องตามหลักภาษา

2

3

4

5

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3

IOC

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
0
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
0

+1
+1

+1
+1

1.00
0.67

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

ความหมาย
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ตารางที่ 32 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี เล่มที่ 3

ข้ อ

รายการประเมิน

1

ด้ านคาชี้แจง
1.1 สื่ อความหมายชัดเจน
1.2 บอกรายละเอียดของเนื้อหาได้ครอบคลุม
ด้ านเนื้อหา
2.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
2.2 มีความชัดเจน
2.3 เหมาะสมกับวัยและความสนใจของ
นักเรี ยน
2.4 เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนการเรี ยนรู ้
2.5 มีความยากง่ายพอเหมาะ
2.6 ช่วยส่งเสริ มทักษะการอ่านเพือ่ ความเข้าใจ
ด้ านแบบฝึ กทักษะ
3.1 มีจานวนเพียงพอ
3.2 มีภาพประกอบเหมาะสมและสวยงาม
3.3 ช่วยส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน
ด้ านแบบทดสอบ
4.1 มีจานวนพอเหมาะ
4.2 มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
และเนื้อหา
ด้ านภาษา
5.1 ใช้ภาษาสื่ อความหมายได้ชดั เจน
5.2 ใช้คาถูกต้องตามหลักภาษา

2

3

4

5

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3

IOC

ความหมาย

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
0
+1

1.00
0.67
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
0

+1
+1

+1
+1

1.00
0.67

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
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ตารางที่ 33 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี เล่มที่ 4

ข้ อ

รายการประเมิน

1

ด้ านคาชี้แจง
1.1 สื่ อความหมายชัดเจน
1.2 บอกรายละเอียดของเนื้อหาได้ครอบคลุม
ด้ านเนื้อหา
2.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
2.2 มีความชัดเจน
2.3 เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรี ยน
2.4 เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนการเรี ยนรู ้
2.5 มีความยากง่ายพอเหมาะ
2.6 ช่วยส่งเสริ มทักษะการอ่านเพือ่ ความเข้าใจ
ด้ านแบบฝึ กทักษะ
3.1 มีจานวนเพียงพอ
3.2 มีภาพประกอบเหมาะสมและสวยงาม
3.3 ช่วยส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน
ความมุ่งมัน่ ในการทางาน
ด้ านแบบทดสอบ
4.1 มีจานวนพอเหมาะ
4.2 มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
และเนื้อหา
ด้ านภาษา
5.1 ใช้ภาษาสื่ อความหมายได้ชดั เจน
5.2 ใช้คาถูกต้องตามหลักภาษา

2

3

4

5

คะแนนความ
คิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3

IOC

ความหมาย

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
0
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
0

+1
+1

+1
+1

1.00
0.67

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
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ตารางที่ 34 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี เล่มที่ 5

ข้ อ

รายการประเมิน

1

ด้ านคาชี้แจง
1.1 สื่ อความหมายชัดเจน
1.2 บอกรายละเอียดของเนื้อหาได้ครอบคลุม
ด้ านเนื้อหา
2.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
2.2 มีความชัดเจน
2.3 เหมาะสมกับวัยและความสนใจของ
นักเรี ยน
2.4 เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนการเรี ยนรู ้
2.5 มีความยากง่ายพอเหมาะ
2.6 ช่วยส่งเสริ มทักษะการอ่านเพือ่ ความเข้าใจ
ด้ านแบบฝึ กทักษะ
3.1 มีจานวนเพียงพอ
3.2 มีภาพประกอบเหมาะสมและสวยงาม
3.3 ช่วยส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน
ด้ านแบบทดสอบ
4.1 มีจานวนพอเหมาะ
4.2 มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
และเนื้อหา
ด้ านภาษา
5.1 ใช้ภาษาสื่ อความหมายได้ชดั เจน
5.2 ใช้คาถูกต้องตามหลักภาษา

2

3

4

5

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3

IOC

ความหมาย

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
0
+1

1.00
0.67
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
0

+1
+1

+1
+1

1.00
0.67

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
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ตารางที่ 35 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี
แผนที่ 1 Getting to know general information
ข้ อ

รายการประเมิน

1

สาระสาคัญ
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
มาตรฐานและตัวชี้วดั
2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.3 สอดคล้องกับแบบฝึ ก
2.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
สมรรถนะสาคัญ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.2 สอดคล้องกับแบบฝึ ก
3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
เนื้อหา
4.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
4.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
5.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
สื่ อการจัดการเรียนรู้
6.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา

2

3

4

5

6

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3

ค่ า IOC

ความหมาย

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
0
+1

+1
+1
+1

1.00
0.67
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
0
+1

+1
+1
0

1.00
0.67
0.67

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
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ตารางที่ 35 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี
แผนที่ 1 Getting to know general information (ต่อ)
ข้ อ

7

รายการประเมิน
6.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
7.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
7.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
7.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
+1
+1 +1
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี
แผ่นที่ 2 Getting to know great times
ข้ อ

รายการประเมิน

1

สาระสาคัญ
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
มาตรฐานและตัวชี้วดั
2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.3 สอดคล้องกับแบบฝึ ก
2.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
สมรรถนะสาคัญ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.2 สอดคล้องกับแบบฝึ ก
3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
เนื้อหา
4.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
4.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
5.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
สื่ อการจัดการเรียนรู้
6.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
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ความคิดเห็นของ
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ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี
แผ่นที่ 2 Getting to know great times (ต่อ)

ข้ อ

7

รายการประเมิน
6.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
7.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
7.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
7.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
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+1 +1
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ความหมาย
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มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
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ตารางที่ 37 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี
แผนที่ 3 Getting to know famous people
ข้ อ

รายการประเมิน

1

สาระสาคัญ
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
มาตรฐานและตัวชี้วดั
2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.3 สอดคล้องกับแบบฝึ ก
2.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
สมรรถนะสาคัญ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.2 สอดคล้องกับแบบฝึ ก
3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
เนื้อหา
4.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
4.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
5.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
สื่ อการจัดการเรียนรู้
6.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
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ความคิดเห็นของ
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ตารางที่ 37 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี
แผนที่ 3 Getting to know famous people (ต่อ)
ข้ อ

7

รายการประเมิน
6.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
7.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
7.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
7.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
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ตารางที่ 38 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี
แผนที่ 4 Getting to know local products
ข้ อ
1

2

3

4

5

6

รายการประเมิน
สาระสาคัญ
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
มาตรฐานและตัวชี้วดั
2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.3 สอดคล้องกับแบบฝึ ก
2.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
สมรรถนะสาคัญ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.2 สอดคล้องกับแบบฝึ ก
3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
เนื้อหา
4.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
4.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
5.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
สื่ อการจัดการเรียนรู้
6.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
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ตารางที่ 38 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี
แผนที่ 4 Getting to know local products (ต่อ)
ข้ อ

7

รายการประเมิน
6.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
7.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
7.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
7.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 39 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี
แผนที่ 5 Getting to know tourist attractions
ข้ อ

รายการประเมิน

1

สาระสาคัญ
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
มาตรฐานและตัวชี้วดั
2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.3 สอดคล้องกับแบบฝึ ก
2.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
สมรรถนะสาคัญ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.2 สอดคล้องกับแบบฝึ ก
3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
เนื้อหา
4.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
4.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
5.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
สื่ อการจัดการเรียนรู้
6.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
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ตารางที่ 39 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี
แผนที่ 5 Getting to know tourist attractions (ต่อ)
ข้ อ

7

รายการประเมิน
6.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
7.1 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วดั
7.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
7.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
+1
+1 +1
+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
0

ค่ า
IOC

ความหมาย

1.00

มีความสอดคล้อง

1.00
1.00
0.67

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
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ตารางที่ 40 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จานวน 50 ข้อ
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

P
.60
.55
.51
.45
.18
.14
.48
.84
.66
.50
.86
.60
.20
.19
.53
.53
.20
.51
.86
.19
.70
.60
.45
.64
.55

R
.69
.42
.58
.50
.31
.31
.62
.08
.15
.46
.08
.15
.46
.46
.42
.65
.46
.58
.06
.46
.23
.15
.50
.38
.54

คุณภาพ
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ข้ อ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

P
.60
.54
.64
.51
.48
.50
.45
.64
.45
.64
.53
.60
.66
.50
.66
.50
.53
.86
.53
.51
.18
.14
.86
.55
.51

R
.15
.46
.38
.58
.62
.46
.50
.38
.50
.38
.42
.15
.15
.46
.15
.46
.42
.06
.65
.58
.31
.31
.08
.42
.58

คุณภาพ
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตารางที่ 41 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ได้จากการประเมินแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี
Objective
To understand the text in
literal comprehension.

To understand the text in
literal comprehension.

To understand the text in
Interpretive
comprehension.

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
3

Test Items and passage
1. What is the water resource of Kanchanaburi ?
a) River Kwai
c) Chi River
Answer a) River Kwai
2. Which isn’t the district in Kanchanaburi?
a) Huai Krachao
c) Tha Reua
Answer c) Tha Reua
3. What is the best title of this passage?
a) The Ancient city
b) The evergreen land
c) The boundaries of Kanchanaburi
d) The Introduction of Kanchanaburi
Answer d) The Introduction of Kanchanaburi

ค่า IOC

ความหมาย

b) Chao Praya
d) Thachin River

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

b) Tha Maka
d) Sangkhla Buri

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 41 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ได้จากการประเมินแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี (ต่อ)
Objective
To understand the text in
Interpretive
comprehension.
To understand the text in
Interpretive
comprehension.
To understand the text in
literal comprehension.

To understand the text in
literal comprehension.

Test Items and passage
4. Which paragraph is best for the topic ‚ The close province‛ ?
a) Paragraph 1
b) Paragraph 2
c) Paragraph 3
d) Paragraph 4
Answer c) Paragraph 3
5. The place that appears in the slogan is ……….. .
a) Dan makhamtia
b) Dan Chedi Sam Ong
c) Royal palace
d) Srifa Bakery
Answer b) Dan Chedi Sam Ong
6. Which one doesn’t mention in the slogan?
a) Erawan waterfall
b) coconut jelly
c) Gemstone
d) Ban Kao
Answer b) coconut jelly
7. When does the River Kwae Bridge Light and Sound Presentation begin ?
a) During the World War I.
b) During the World War II.
c) On 28 November, 2014.
d) On 7 December, 2014.
Answer b) During the World War II.

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
3

IOC

ความหมาย

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

0

0.67

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

0

0.67

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

0

0.67

มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 41 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ได้จากการประเมินแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี (ต่อ)
Objective
To understand the text in
literal comprehension.

To understand the text in
literal comprehension.

To understand the text in
literal comprehension.

Test Items and passage
8. How much do the tickets cost ?
a) Three hundred baht
b) four hundred baht
c) Five hundred baht
d) Both a) and c)
Answer d) Both a) and c)
9. How many nights are there to see the presentation ?
a) Four nights
b) Ten nights
c) Eight nights
d) Six nights
Answer b) Ten nights
10. What will the visitors see in the Light and Sound Presentation ?
a) The historical events of the elephant fighting ‘s King Naresuan
b) The historical events of the building River Kwae Bridge and the Death
Railway
c) The famous people of Kanchanaburi
d) The Tourist attractions in Kanchanaburi
Answer b) The historical events of the building River Kwae Bridge and the Death
Railway

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
3

IOC

ความหมาย

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 41 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ได้จากการประเมินแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี (ต่อ)
Objective
To understand the text in
Interpretive
comprehension.
To understand the text in
Interpretive
comprehension.

To understand the text in
Interpretive
comprehension.

Test Items and passage
11. What is the information about?
a) entertainment
b) festival
c) local product
d) famous people
Answer a) entertainment
12. What is this passage mainly about?
a) The mysterious death
b) Life of Phra Thepmongkhonrangsi
c) Family of Phra Thepmongkhonrangsi
d) Leaving monastic life
Answer b) Life of Phra Thepmongkhonrangsi
13. ‚ Then he went to study Pali at Wat Rangsi Sutthawat in Bangkok. He spent a few year
studying until in 1911 and return to Wat Devasangharam. He succeeded to the position of
abbot that the same year. ‛ This showed The Venerable Di is __________ .
a) intelligent
b) brave
c) weak
d) afraid Answer a) intelligent

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
3

ค่า IOC

ความหมาย

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 41 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ได้จากการประเมินแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี (ต่อ)
Objective
To understand the text in
literal comprehension.

To understand the text in
literal comprehension.

To understand the text in
Interpretive
comprehension.

Test Items and passage
14. What is the last monastic name of The Venerable Di?
a) Phra Khru Adunyasamanakit
b) Phra Wisutthirangsi
c) Phra Mongkhonrangsiwisut
d) Phra Thepmongkhonrangsi
Answer d) Phra Thepmongkhonrangsi
15. When did Phra Thepmongkhonrangsi die?
a) In 1873.
b) In 1957.
c) In 1963.
d) In 1967.
Answer d) In 1967.
16. You are a tourist going to Kanchanaburi want to buy some colored-stone souvenirs, but you
can’t stay there very long. From the table which is the best one for you?
a) Wimon Coconut Jelly
b) NongKhao hand-woven cloth Village
c) Srifa Kanchanaburi
d) Anantapolploykan
Answer d) Anantapolploykan

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
3

ค่า
IOC

ความหมาย

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 41 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ได้จากการประเมินแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี (ต่อ)
Objective
To understand the text in
Interpretive
comprehension.

To understand the text in
Interpretive
comprehension.
To understand the text in
literal comprehension.

Test Items and passage
17. You want to make a new dress for your friend. From the
information , which is the best one for you?
a) Wimon Coconut Jelly
b) NongKhao hand-woven cloth Village
c) Srifa Kanchanaburi
d) Anantapolploykan
Answer b) NongKhao hand-woven cloth Village
18. What is the name of the dessert in this paragraph?
a) Tong Yip
b) Tong Yod
c) Foy Tong
d) Tong Ake
Answer c) Foy Tong
19. According to the recipe, which ingredients aren’t in this dessert?
a) water
b) eggs
c) sugar
d) chilli paste
Answer d) chilli paste

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
3

ค่า IOC

ความหมาย

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

0

0.67

มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 41 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ได้จากการประเมินแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี (ต่อ)
Objective
To understand the text in
literal comprehension.

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

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
3

+1

+1

+1

ค่า IOC

ความหมาย

1.00

มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 41 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ได้จากการประเมินแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี (ต่อ)
Objective
To understand the text in
literal comprehension.

To understand the text in
literal comprehension.

Test Items and passage
21. What do you have to do next after the golden threads become smooth?
a) Pour the yolk through a narrow funnel.
b) Remove them from heat and wrap them around
themselves so that they form the shape of a rectangle.
c) Fold the cloth up, and squeeze it to filter the yolk
through it.
d) Boil sugar in water scented with jasmine in a pot.
Answer b) Remove them from heat and wrap them around
themselves so that they form the shape of a rectangle.
22. Which word means ‚to dissolve‛?
a) to freeze
b) to shake
c) to produce
d) to melt
Answer d) to melt

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
3

ค่า IOC

ความหมาย

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 41 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ได้จากการประเมินแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี (ต่อ)
Objective

Test Items and passage

To understand the text in literal
comprehension.
To understand the text in literal
comprehension.
To understand the text in literal
comprehension.
To understand the text in literal
comprehension.
To understand the text in literal
comprehension.
To understand the text in
Interpretive comprehension.

23. The Bridge over the River Kwai is called by the foreigners.
Answer a) true
24. Mr. William wanted to know about the history of the Bridge over the River Kwae.
Answer a) true
25. Chom is a historian.
Answer b) false
26. Mr. William told Chom about the history of the Bridge over the River Kwae.
Answer b) false
27. The Japanese built a railroad from Kanchanaburi to Burma.
Answer b) false
28. What are these about?
1) restaurants
2) tour Package
3) location
4) famous people
Answer 2) tour Package

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
3

ค่า
IOC

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

0

0.67

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

ความหมาย
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 41 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ได้จากการประเมินแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นกาญจนบุรี (ต่อ)
Objective
To understand the text in
literal comprehension.

To understand the text in
literal comprehension.

Test Items and passage
29. If you want to ride an elephant , which program will you choose?
1) Program 1
2) Program 2
3) Program 3
4)All above
Answer 3) Program 3
30. You can’t go to travel by the railway if you choose program ___.
1) Program 1
2) Program 2
3) Program 3
4)All above
Answer 2) Program 2

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
3

ค่า IOC

ความหมาย

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

232

229

233
ตารางที่ 42 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

รายการ
ด้ านการใช้ แบบฝึ ก
1. แบบฝึ กมีภาษา คาศัพท์ ยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถ
ทางภาษาของนักเรี ยน
2. บทอ่านมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ช่วยกระตุน้ ความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน
3. แบบฝึ กช่วยให้นกั เรี ยน ได้มีโอกาสฝึ กทักษะการอ่าน พูด
ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษ
4. แบบฝึ กมีข้ นั ตอนการฝึ กจากง่ายไปยาก
5. แบบฝึ กได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนด้วย
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กจิ กรรมการอ่ านแบบ
เน้ นภาระงาน
6. คาอธิบายการทากิจกรรมมีความชัดเจน
7. เวลาในการทากิจกรรมมีความเหมาะสม
8. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแบบฝึ กเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วดั
9. กิจกรรมในขั้นก่อนปฏิบตั ิภาระงาน ช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
สนใจและต้องการที่จะเรี ยนรู ้
10. กิจกรรมในขั้นปฏิบตั ิภาระงาน ช่วยให้นกั เรี ยนอ่านบท
อ่านอย่างมีจุดประสงค์
11. กิจกรรมหลังปฏิบตั ิภาระงาน ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจบท
อ่านมากขึ้น

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ค่ า IOC
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3
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1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

ความ
หมาย

มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง

มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 42 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน เรื่ อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
(ต่อ)

รายการ
ด้ านความรู้ เรื่ อง ข้ อมูลท้ องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
12. นักเรี ยนมีความรู ้ดา้ นคาศัพท์ สานวน และโครงสร้าง
ไวยากรณ์ให้นกั เรี ยนอย่างเพียงพอจากการใช้แบบฝึ ก
เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั ิภาระงาน
13. แบบฝึ กช่วยเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรีดียงิ่ ขึ้น
14. แบบฝึ กช่วยเชื่อมโยงความรู ้เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรีที่เป็ นภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
15. แบบฝึ กช่วยฝึ กให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ จริ งได้
16. นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่านเพื่อความเข้าใจดีข้ ึน
17. นักเรี ยนมีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิภาระงานในแบบฝึ ก
18. นักเรี ยนรู ้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานกับการเรี ยน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

ค่ า IOC

ความ
หมาย

+1 +1 +1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง

ภาคผนวก ง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ตารางที่ 43 ค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มทักษะแบบภาคสนาม (Field Tryout)

เล่ มที่ 2
(10 คะแนน)

เล่ มที่ 3
(10 คะแนน)

เล่ มที่ 4
(10 คะแนน)

เล่ มที่ 5
(10 คะแนน)

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

คะแนนแบบทดสอบท้ ายเล่ ม
เล่ มที่ 1
(10 คะแนน)

นักเรียน

8
10
10
7
9
9
9
9
9
9
8
8
10
9
8
10
8
8
9
9

8
9
9
7
8
7
8
9
8
8
9
7
9
9
8
9
8
7
8
8

7
8
7
7
8
7
7
8
7
7
7
7
8
8
7
8
7
7
8
7

9
9
8
7
9
7
8
9
7
8
8
7
9
9
7
10
8
8
8
9

9
9
8
7
9
7
8
9
7
9
8
8
10
10
8
10
8
8
9
9

รวม

รวม
(50 คะแนน)

ทดสอบ
หลังเรียน
(30 คะแนน)

41
45
42
35
43
37
40
44
38
41
40
37
46
45
38
47
39
38
42
42
∑ = 820
E1 = 82

26
27
25
19
25
23
25
27
22
24
24
24
28
27
23
28
24
24
25
25
∑ = 495
E2 = 82.5

237
ตารางที่ 44 ผลคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่ อง
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คะแนน
ก่อนเรี ยน
13
13
14
15
14
13
13
15
13
14
10
11
15
14
15

คะแนน
หลังเรียน
23
22
24
25
23
25
23
24
25
24
26
23
25
24
23

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

คะแนน
ก่อนเรียน
12
11
16
15
14
14
19
17
15
18
18
15
18
16
15
14.5
2.14

คะแนน
หลังเรียน
25
24
27
26
23
25
23
22
24
26
24
25
22
24
26
24.17
1.31
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ตารางที่ 45 ค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มทักษะของกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2/1

นักเรียน

เล่ มที่ 1
(10 คะแนน)

เล่ มที่ 2
(10 คะแนน)

เล่ มที่ 3
(10 คะแนน)

เล่ มที่ 4
(10 คะแนน)

เล่ มที่ 5
(10 คะแนน)

คะแนนแบบทดสอบท้ ายเล่ ม
รวม
(50 คะแนน)

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

8
10
10
9
9
8
8
10
10
9
8
8
10
9
8

8
9
9
8
9
9
7
9
9
8
9
7
9
9
8

7
8
7
7
8
7
7
8
7
7
7
7
8
8
7

9
9
8
8
9
8
7
9
8
8
8
7
9
9
7

9
9
8
8
9
8
8
9
8
9
8
8
10
10
8

41
45
42
40
44
40
37
45
42
41
40
37
46
45
38

ทดสอบ
หลังเรียน
(30 คะแนน)
23
22
24
25
23
25
23
24
25
24
26
23
25
24
23

239
ตารางที่ 45 ค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มทักษะของกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2/1 (ต่อ)

นักเรียน

เล่ มที่ 1
(10 คะแนน)

เล่ มที่ 2
(10 คะแนน)

เล่ มที่ 3
(10 คะแนน)

เล่ มที่ 4
(10 คะแนน)

เล่ มที่ 5
(10 คะแนน)

คะแนนแบบทดสอบท้ ายเล่ ม
รวม
(50 คะแนน)

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

10
8
8
9
9
8
10
10
7
9
9
9
9
9
8

9
8
7
8
8
8
9
9
7
8
7
8
9
8
8

8
7
7
8
7
7
8
7
7
8
7
7
8
7
7

10
8
8
8
9
9
9
8
7
9
7
8
9
7
8

10
8
8
9
9
9
9
8
7
9
7
8
9
7
8

47
39
38
42
42
41
45
42
35
43
37
40
44
38
39
∑ = 1235

รวม

E1 = 82.33

ทดสอบ
หลังเรียน
(30 คะแนน)
25
24
27
26
23
25
23
22
24
26
24
25
22
24
26
∑ =
725
E2 = 80.56
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ตารางที่ 46 การเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จากการเรี ยนโดยใช้แบบ
ฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระ
งาน เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
T-Test

Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

pretest

14.50

30

2.146

.392

posttest

24.17

30

1.315

.240

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

pretest & posttest

Correlation
30

Sig.

-.079

.677

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the

Mean
Pair 1 pretest posttest

-9.667

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

2.604

.475

Difference
Lower
-10.639

Sig. (1-

Upper

t

-8.694 -20.332

df
29

tailed)
.000
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ตารางที่ 47 คะแนนการปฏิบตั ิภาระงาน 5 ภาระงาน เรื่ องข้อมูล ท้องถิ่นกาญจนบุรี
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1

คู่ที่

Mind
mapping
(9 คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม
̅
S.D.
ลาดับที่

7
8
7
8
7
7
6
9
9
6
6
7
6
8
6
107
7.13
1.06
1

A postcard
(12 คะแนน)

Timeline of
famous people
(12 คะแนน)

Local food
recipe
(12 คะแนน)

9
9
9
10
8
8
8
8
9
10
9
9
8
8
8
130
8.67
0.72
3

8
7
7
7
7
7
7
8
8
8
7
7
8
7
7
110
7.31
0.48
5

11
10
8
9
10
9
9
9
9
9
8
7
7
8
8
131
8.73
1.09
2

One-day
itinerary of
attractions
(12 คะแนน)
9
9
10
8
7
8
8
8
9
9
9
7
7
9
9
126
8.4
0.91
4
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรี ยน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน แบบฝึ กเล่มที่ 1 Getting to know general information

นักเรียน
คู่ที่

คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม
̅
S.D.
ที่

รายการประเมิน
ตั้งใจและ
ทางานด้ วยความ
รับผิดชอบใน เพียรพยายาม คะแนน
หน้ าทีก่ ารงาน และอดทน เพื่อให้ ทีไ่ ด้
งานสาเร็จตาม
เป้าหมาย
3
3
6
2
2
4
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
6
2
2
4
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
6
2
2
4
3
3
6
3
3
6
3
3
6
42
42
84
2.83
2.83
0.41
0.41
1
1

̅

S.D.

ร้ อย
ละ

เกณฑ์
ผ่าน
ร้ อย
ละ
80

2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

66.67
100
100
100
100
100
66.67
100
100
100
100
66.67
100
100
100

















ระดับ

พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 49 ตารางแสดงผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรี ยน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน แบบฝึ กเล่มที่ 2 Getting to know great times

นักเรียน
คู่ที่

คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม
̅
S.D.
ที่

รายการประเมิน
ตั้งใจและ
ทางานด้ วยความ
รับผิดชอบใน เพียรพยายาม คะแนน
หน้ าทีก่ ารงาน และอดทน เพื่อให้ ทีไ่ ด้
งานสาเร็จตาม
เป้าหมาย
3
3
6
3
2
5
2
2
4
2
2
4
2
2
4
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
6
2
3
5
3
3
6
2
3
5
3
3
6
3
3
6
3
3
6
40
41
81
2.67
2.73
0.49
0.46
2
1

̅

S.D.

ร้ อย
ละ

เกณฑ์
ผ่าน
ร้ อย
ละ
80

2.5
2
2
2
3
3
3
3
3
2.5
3
2.5
3
3
3

0.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.71
0.00
0.71
0.00
0.00
0.00

83.33
66.67
66.67
66.67
100
100
100
100
100
83.33
100
83.33
100
100
100

















ระดับ

ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 50 ตารางแสดงผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรี ยน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน แบบฝึ กเล่มที่ 3 Getting to know famous people

นักเรียน
คู่ที่

คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม
̅
S.D.
ที่

รายการประเมิน
ตั้งใจและ
ทางานด้ วย
รับผิดชอบ
ความเพียร
ในหน้ าที่
พยายาม และ
การงาน
อดทน เพื่อให้
งานสาเร็จตาม
เป้าหมาย
3
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
40
39
2.67
2.60
0.49
0.50
1
2

คะแนน
ทีไ่ ด้

6
5
6
5
4
4
5
4
4
6
6
6
6
6
6
6
79

̅

S.D.

ร้ อย
ละ

เกณฑ์
ผ่าน
ร้ อย
ละ
80

2.5
3
2.5
2
2
2.5
2
2
3
3
3
3
3
3
3

0.7
0
0.7
0
0
0.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0

83.33
100
83.33
66.67
66.67
83.33
66.67
66.67
100
100
100
100
100
100
100

















ระดับ

ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 51 ตารางแสดงผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรี ยน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน แบบฝึ กเล่มที่ 4 Getting to know local products

นักเรียน
คู่ที่

คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม
̅
S.D.
ที่

รายการประเมิน
ตั้งใจและ
ทางานด้ วยความ
รับผิดชอบใน เพียรพยายาม
หน้ าทีก่ ารงาน และอดทน เพื่อให้
งานสาเร็จตาม
เป้าหมาย
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
41
42
2.73
2.80
0.46
0.41
2
1

คะแนน
ทีไ่ ด้

6
6
6
6
5
5
4
5
6
6
6
6
6
5
5
6
83

̅

S.D.

ร้ อย
ละ

เกณฑ์
ผ่าน
ร้ อย
ละ
80

3
3
3
2.5
2.5
2
2.5
3
3
3
3
3
2.5
2.5
3

0
0
0
0.7
0.7
0
0.7
0
0
0
0
0
0.7
0.7
0

100
100
100
83.33
83.33
66.67
83.33
100
100
100
100
100
83.33
83.33
100

















ระดับ

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 52 ตารางแสดงผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรี ยน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน แบบฝึ กเล่มที่ 5 Getting to know tourist attractions

นักเรียน
คู่ที่

คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม
̅
S.D.
ที่

รายการประเมิน
ตั้งใจและ
ทางานด้ วย
รับผิดชอบ ความเพียร
ในหน้ าที่ พยายาม และ
การงาน อดทน เพื่อให้
งานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
44
42
2.93
2.80
0.26
0.41
1
2

คะแนน
ทีไ่ ด้

6
6
6
6
5
6
4
6
6
6
6
6
6
5
6
6
86

̅

S.D.

ร้ อย
ละ

เกณฑ์
ผ่าน
ร้ อย
ละ
80

3
3
3
2.5
3
2
3
3
3
3
3
3
2.5
3
3

0
0
0
0.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0.7
0
0

100
100
100
83.33
100
66.67
100
100
100
100
100
100
83.33
100
100

















ระดับ

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ภาคผนวก จ
ตารางกาหนดเนื้อหาการอ่าน
( Table of Reading Content Specification )
แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

ตารางที่ 53 ตารางวิเคราะห์เนื้อหา (Table of Reading Exercise Specification)
Unit
1. Getting to
know general
information

Learning Outcome
Language Focus
Students are able to read and Vocabulary :
summarize the detail from
Vocabulary related to
the passage by making a
general information of
mind mapping.
Kanchanaburi : ancient,
stupa, river, province,
waterfall, district, slogan,
transportation, precious
stone , River Kwai Bridge

Structure :
Writing Mind Mapping

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

Task Product
Mind Mapping

Evaluation
- Observe the students when they
are doing the tasks.
- Check the student’s tasks.
- Evaluate Desired Characteristics
(Dedication and commitment to
work )
- Questions for comprehension
check.
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ตารางที่ 53 ตารางวิเคราะห์เนื้อหา (Table of Reading Exercise Specification)
Unit
2. Getting to
know great times

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

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

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

Task Product
A postcard

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

249

246

ตารางที่ 53 ตารางวิเคราะห์เนื้อหา (Table of Reading Exercise Specification)
Unit
3. Getting to
know famous
people

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

Language Focus
Vocabulary :
Vocabulary related to famous
people of Kanchanaburi :
sickness, ordain, novice, Abbot,
preceptor, scholar, examination,
attain, monastic, infection

Structure :
Writing Timeline

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

Task Product
Timeline of
famous people

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

250

247

ตารางที่ 53 ตารางวิเคราะห์เนื้อหา (Table of Reading Exercise Specification)
Unit
4. Getting to
know Local
products

Learning Outcome
Language Focus
Students are able to Vocabulary :
read for details and
Vocabulary related to
give a food
food in local : fragrant,
instruction.
mix, boil, fry, add, stir,
heat, cut, squeeze, fold ,
roll

Structure :
Giving an instruction

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

Task Product
Local food recipe

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

251

248

ตารางที่ 53 ตารางวิเคราะห์เนื้อหา (Table of Reading Exercise Specification)
Unit
5. Getting to know
tourist attractions

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

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

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

Task Product
One-day itinerary
of attractions

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

252
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ เรื่ อง We Love Kanchanaburi เรื่ อง Getting to know general information
รหัสวิชา อ 22102
ชื่ อรายวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง
ผู้สอน นางสาวพลอยไพริ นทร์ สโมทัย
โรงเรียน เทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
______________________________________________________________________________
1. สาระสาคัญ
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี คือข้อมูลพื้นฐานที่คนในท้องถิ่นพึงรู ้ เช่ น
สถานที่ต้ งั อาณาเขตติดต่อ เป็ นต้น นักเรี ยนสามารถเขียนนาเสนอเป็ นแผนที่ความคิด เพื่อเผยแพร่
ผ่านสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงได้
2. มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆและแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วดั
ต 1.1 ม 2/1 ปฏิบตั ิตามคาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิ บายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน
ต 1.1 ม 2/3 ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบ
ต่างๆที่อ่าน
ต 1.1 ม 2/4 เลือกหัวข้อเรื่ อง ใจความสาคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting
detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ
ประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู ้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวชี้วดั
ต 1.2 ม 2/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง
ที่ฟังหรื ออ่านอย่างเหมาะสม
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3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนสามารถสรุ ปรายละเอียดจากบทอ่าน แล้วเขียนเป็ นแผนผังความคิดได้
4. สาระการเรี ยนรู้ / เนื้อหาย่ อย
ความรู้ (K)
1. คาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของจังหวัดกาญจนบุรี
2. บทอ่าน เรื่ อง ข้อมูลทัว่ ไปของจังหวัดกาญจนบุรี
ทักษะ / กระบวนการ (P)
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
มุ่งมัน่ ในการทางาน
5. ภาระงาน
Pre -task :
1. Match the meaning of vocabulary.
2. Study how to make mind mapping.
During Task :
Making mind mapping
Post-task :
Answer the questions from mapping.
6. สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
7.กิจกรรมการเรี ยนรู้
ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน(Pre-task) (ชั่วโมงที่ 1)
1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนใช้แบบฝึ ก
2. ครู แสดงภาพตราประจาจังหวัดกาญจนบุรี และถามนักเรี ยนด้วยคาถามดังต่อไปนี้
1. What is this sign?
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2. What is this province?
3. Where is Kanchanaburi located?
4. How many districts are there in Kanchanaburi?
3. ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่กบั เพื่อน ทากิจกรรมในขั้น Pre-task คือ หาความหมายของคาศัพท์
จากบทอ่านที่ครู กาหนดให้ โดยวิธีการจับคู่คาศัพท์กบั ความหมาย
4. นักเรี ยนศึกษา วิธีการเขียน mind mapping จากแบบฝึ ก
5. นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิการเขียน mind mapping จากบทอ่านทัว่ ไป
6. ครู ให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนงานกับเพื่อน แล้วตรวจสอบคาตอบจากเฉลย
7. นักเรี ยนส่ งคืนงานกลับ อภิปรายกันเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของคาตอบ
ขั้นปฏิบัติภาระงาน (During-Task) (ชั่วโมงที่ 1-2)
1. นักเรี ยนอ่านบทสนทนา เรื่ อง Kanchanaburi Province ครู นานักเรี ยนอ่านบทสนทนา
ทั้งหมด จากนั้นร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อความหรื อประโยคที่ยากแก่การเข้าใจ
2. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่ ช่วยกันเล่าเรื่ องจากบทสนทนา โดยแบ่งทีละประโยคตามบท
สนทนาเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยนในแต่ละประโยค
8. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เล่มที่ 1
“Getting to know general information”
2. พจนานุกรม
9. การวัดและประเมินผล
วิธีการและเครื่ องมือ
วิธีการ
1. ประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ
2. ตรวจสอบผลงานการเขียน Mind Mapping
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน

เครื่ องมือ
แบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง
Getting to Know General
Information
กิจกรรมในขั้น During-Task
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ ในการ
ทางาน

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
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10. บันทึกผลการจัดการเรี ยนรู้
ผลการจัดการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนกระตือรื อร้นในการหาคาศัพท์ที่จาเป็ นในการอ่านบทอ่าน แลกเปลี่ยนความหมาย
ของคาศัพท์ที่คน้ พบกับเพื่อน เพื่อความรวดเร็ วในการหา สามารถจัดกลุ่มของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล
จากบทอ่านในแบบฝึ กหัดก่อนการปฏิบตั ิภาระงานจริ งได้เล็กน้อย มีครู คอยเป็ นผูแ้ นะนา โดยร่ าง
ในเศษกระดาษว่าแบ่งอย่างไร
ปัญหาและอุปสรรค
นักเรี ยนส่ วนใหญ่จะแปลความหมายของบทอ่านแบบตรงตามตัวอักษร ไม่มีการเรี ยบเรี ยง
ให้สละสลวย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหา
จากปั ญหาที่พบ ครู ควรแนะนาให้นกั เรี ยนคนอื่นๆ ช่วยกันเรี ยบเรี ยงให้สละสลวย และครู
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยนด้วยคาถาม 3-4 คาถาม
ลงชื่อ___________________________ ครู ผสู ้ อน
( นางสาวพลอยไพริ นทร์ สโมทัย)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
11. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ลงชื่อ___________________________
( นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
วันที่ _____/________________/______
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2
หน่ วยการเรียนรู้ เรื่ อง We Love Kanchanaburi เรื่ อง Getting to know general information
รหัสวิชา อ 22102
ชื่ อรายวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 1 ชั่วโมง
ผู้สอน นางสาวพลอยไพริ นทร์ สโมทัย
โรงเรียน เทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
______________________________________________________________________________
1. สาระสาคัญ
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี คือข้อมูลพื้นฐานที่คนในท้องถิ่นพึงรู ้ เช่ น
สถานที่ต้ งั อาณาเขตติดต่อ เป็ นต้น นักเรี ยนสามารถเขียนนาเสนอเป็ นแผนที่ความคิด เพื่อเผยแพร่
ผ่านสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงได้
2. มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆและแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วดั
ต 1.1 ม 2/1 ปฏิบตั ิตามคาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิ บายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน
ต 1.1 ม 2/3 ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบ
ต่างๆที่อ่าน
ต 1.1 ม 2/4 เลือกหัวข้อเรื่ อง ใจความสาคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting
detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ
ประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู ้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวชี้วดั
ต 1.2 ม 2/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง
ที่ฟังหรื ออ่านอย่างเหมาะสม
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3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนสามารถสรุ ปรายละเอียดจากบทอ่าน แล้วเขียนเป็ นแผนผังความคิดได้
4. สาระการเรี ยนรู้ / เนื้อหาย่ อย
ความรู้ (K)
3. คาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของจังหวัดกาญจนบุรี
4. บทอ่าน เรื่ อง ข้อมูลทัว่ ไปของจังหวัดกาญจนบุรี
ทักษะ / กระบวนการ (P)
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
มุ่งมัน่ ในการทางาน
5. ภาระงาน
Pre -task :
1. Match the meaning of vocabulary.
2. Study how to make mind mapping.
During Task :
Making mind mapping
Post-task :
Answer the questions from mapping.
6. สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
7.กิจกรรมการเรี ยนรู้
ขั้นปฏิบัติภาระงาน (During-Task)(ชั่วโมงที่ 1-2)
1. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนแต่ละคู่ ช่วยกันทากิจกรรม Making mind mapping โดย
นักเรี ยน
เขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของจังหวัดกาญจนบุรี จากบทอ่านที่ได้อ่านไป
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2. นักเรี ยนวางแผนการนาเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนคนอื่นๆ ได้ทราบ
3. นักเรี ยนนาผลงานนาเสนอให้เพื่อนได้ทราบ
4. ครู ใช้แบบประเมินการเขียนแผนผังความคิดประเมินผลงานนักเรี ยน และสะท้อน
ผลลัพธ์แก่นกั เรี ยน ครู ให้โอกาสเพื่อนนักเรี ยนได้ให้ผลสะท้อนกลับแก่เพื่อนที่รายงาน
ขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน (Post-Task)(ชั่วโมงที่ 2)
1. ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปเนื้อเรื่ องที่เรี ยนมา และครู ทบทวนคาศัพท์ที่ได้เรี ยนแล้ว
2. นักเรี ยนทากิ จกรรม Post-task คือ การตอบคาถามจาก Mind Mapping เพื่อเป็ นการ
ทบทวนการปฏิบตั ิภาระงาน
4. นักเรี ยนทาแบบทดสอบท้ายแบบฝึ ก
8. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เล่มที่ 1
“Getting to know general information”
2. พจนานุกรม
9. การวัดและประเมินผล
วิธีการและเครื่ องมือ
วิธีการ
1. ประเมินทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

2. ตรวจสอบผลงานการเขียน
Mind Mapping
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ ใน
การทางาน

เครื่ องมือ
แบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง
Getting to Know General
Information

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

กิจกรรมในขั้น During-Task

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ประสงค์ ด้านความมุ่งมัน่ ใน
การทางาน
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เกณฑ์ การประเมินผลงาน Making mind mapping
องค์ประกอบ
การประเมิน
3 คะแนน
ความถูกต้อง บอกรายละเอียดของเนื้อหา
ของเนื้อหา
ที่อ่าน สรุ ปใจความสาคัญ
ของเรื่ อง และบอก
ความสัมพันธ์ของส่วน
ต่างๆ ของเนื้อหาได้
ครบถ้วน
การจัดระบบ นาเสนอเนื้อหาโดยแตก
ในการ
สาขาตามลาดับของ
นาเสนอ
ความคิดหลักและย่อยได้
ถูกต้อง
ความมี
การเขียนแผนภาพมีระเบียบ
ระเบียบใน
เรี ยบร้อยสวยงาม และไม่มี
การทางาน
รอยลบขีดฆ่า

สรุ ปเกณฑ์ การประเมิน
6-9 คะแนน
4-5 คะแนน
0-3 คะแนน

คาอธิบายคะแนน
2 คะแนน
บอกรายละเอียดของ
เนื้อหาที่อ่าน สรุ ป
ใจความสาคัญของเรื่ อง
และบอกความสัมพันธ์
ของส่วนต่างๆ ของ
เนื้อหาผิด 1-3 ประเด็น
นาเสนอเนื้อหาโดยแตก
สาขาตามลาดับของ
ความคิดหลักและย่อยได้
ถูกต้องเป็ นบางส่วน
การเขียนแผนภาพมี
ระเบียบ เรี ยบร้อยสวยงาม
และมีรอยลบขีดฆ่าเป็ น
บางส่วน

1 คะแนน
บอกรายละเอียดของเนื้อหาที่
อ่าน สรุ ปใจความสาคัญของ
เรื่ อง และบอกความสัมพันธ์
ของส่วนต่างๆ ของเนื้อหาผิด
มากกว่า 3 ประเด็น
นาเสนอเนื้อหาโดยแตกสาขา
ไม่เป็ นตามลาดับของ
ความคิดหลักและย่อย
การเขียนแผนภาพมีระเบียบ
เรี ยบร้อยสวยงาม และมีรอย
ลบขีดฆ่าเป็ นส่วนใหญ่

ความสามารถในการเขียนแผนผังความคิดอยูใ่ นระดับสู ง
ความสามารถในการเขียนแผนผังความคิดอยูใ่ นระดับปานกลาง
ความสามารถในการเขียนแผนผังความคิดอยูใ่ นระดับต่า
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10. บันทึกผลการจัดการเรี ยนรู้
ผลการจัดการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนสามารถจัดกลุ่มของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็กน้อย มี
ครู คอยเป็ นผูแ้ นะนา โดยร่ างในเศษกระดาษว่าแบ่งอย่างไรเป็ นภาษาไทย จากนั้นไปหาข้อมูล
ดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษจากบทอ่าน มาเขียนเป็ นแผนภูมิความคิด
ปัญหาและอุปสรรค
นักเรี ยนส่ วนใหญ่จะลอกข้อมูลทั้งประโยค มาใส่ ตามกลุ่มข้อมูล ไม่ค่อยสรุ ปย่อ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหา
จากปั ญหาที่พบ ครู ควรแนะนาวิธีการเขียนแบบสรุ ปแก่นกั เรี ยน โดยการทาให้ดูเป็ น
ตัวอย่าง 1-2 ประเด็น
ลงชื่อ___________________________ ครู ผสู ้ อน
( นางสาวพลอยไพริ นทร์ สโมทัย)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

11. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ลงชื่อ___________________________
( นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี
วันที่ _____/________________/______
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คานา
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมอ่าน
แบบเน้ น ภาระงาน เรื่ อ ง ข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด กาญจนบุ รี กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้
แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 เรื่อง Getting to Know General information
แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 2 เรื่อง Getting to Know Great times
แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 3 เรื่อง Getting to Know Famous People
แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 4 เรื่อง Getting to Know Local Products
แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 5 เรื่อง Getting to Know tourist attractions
ผู้จัดทาได้เลือกบทอ่านที่เหมาะสมกับระดับชั้น นามาพัฒนาเป็นบทอ่าน
ใช้สอนอย่างหลากหลาย มีกิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลาย มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้กิจกรรมอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะช่วยพัฒนาทั กษะการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะการเรียนรู้จนสามารถ
นาไปใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้ง
จะเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนทุกท่าน
พลอยไพรินทร์ สโมทัย
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี
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สารบัญ

เรื่อง
คานา
สารบัญ
คาแนะนาสาหรับครู
คาแนะนาสาหรับนักเรียน
วัตถุประสงค์
แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียนที่ 1 (Pre-Test)
กิจกรรมขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task)
กิจกรรมขั้นปฏิบัติภาระงาน (During-task)
กิจกรรมขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน (Post-task)
แบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนที่ 1 (Post-Test)
เฉลย (Answer Key)

หน้า
1
2
3
4
5
6
8
12
15
17
19
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คาแนะนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ (สาหรับครู)

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
เน้นภาระงาน เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีแบบฝึกทั้งหมด 5 เล่ม เพื่อให้การใช้แบบฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ครูผู้สอนควรดาเนินการ ดังนี้
1. เตรียมและศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ก่อนที่
จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึก
2. อธิบายให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์ของการใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุดจากการทาแบบฝึก
3. ตระหนักอยู่เสมอว่า ในการทากิจกรรมควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด
อาทิ
การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม การตรวจแบบฝึกด้วยตนเอง การเปลี่ยนกันตรวจกับ
เพื่อน ตลอดจนการบันทึกคะแนน และการเปรียบเทียบพัฒนาการของตนเอง
4. ให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคาแนะนาสาหรับนักเรียนในหน้าถัดไป โดยครู
เป็นผู้ให้คาปรึกษา
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คาแนะนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
(สาหรับนักเรียน)
1. แบบฝึกชุดนี้มีทั้งหมด 5 แบบฝึก
2. แบบฝึกทั้งหมดนี้เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. ขั้นตอนการใช้แบบฝึก
1 ศึกษาทาความเข้าใจจุดประสงค์แบบฝึก
2 ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
3 ศึกษาและอ่านเนื้อหาในแบบฝึก
4 ทาแบบฝึกอย่างรอบคอบและตั้งใจ
5 ทาแบบทดสอบหลังเรียน
6 ร่วมตรวจคาตอบกับเฉลยในภาคผนวก
7 ร่วมตรวจคาตอบของแบบทดสอบหลังเรียน
8 บันทึกผลการประเมินและสะท้อนตนเอง
หวังว่าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจทั้ง 5 เล่มนี้ คงเป็น
ประโยชน์สาหรับนักเรียนและครูสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในโอกาสต่อไป
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วัตถุประสงค์
Students are able to read and summarize the detail
from the passage by making a mind mapping.
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆและแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วดั
ต 1.1 ม 2/1 ปฏิบตั ิตามคาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิ บายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน
ต 1.1 ม 2/3 ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบ
ต่างๆที่อ่าน
ต 1.1 ม 2/4 เลือกหัวข้อเรื่ อง ใจความสาคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting
detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ
ประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู ้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวชี้วดั
ต 1.2 ม 2/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง
ที่ฟังหรื ออ่านอย่างเหมาะสม
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Lesson Pre-Test
“ Getting to know general information”
Read the text in During-task and answer the questions.
1. Where is Kanchanaburi? (Remembering)
a) In the north of Thailand.
b) In the south of
Thailand.
c) In the east of Thailand.
d) In the west of
Thailand.
2. How big is Kanchanaburi? (Remembering)
a) The first biggest province.
b) The second biggest province.
c) The third biggest province.
d) The fourth biggest province.
3. How far is Kanchanaburi from Bangkok? (Remembering)
a) Around one hundred and twenty kilometers.
b) Around one hundred and twenty-nine kilometers.
c) Around one hundred and ninety kilometers.
d) Around one hundred and nine kilometers.
4. How many districts are there in Kanchanaburi?
(Remembering)
a) Three.
b) Eleven.
c) Thirteen.
d) Fifteen.
5. Which province doesn’t close to Kanchanaburi?
(Remembering)
a) Tak.
b) Nakornpathom.
c) Bangkok.
d) Ratchaburi.
6. Which river isn’t in Kanchanaburi province?
(Remembering)
a) Kwae Yai.
b) Meklong.
c) Chao Praya.
d) Kwae Noi.
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7. What image is in the seal of Kanchanaburi province?
(Remembering)
a) River Kwae Bridge.
b) Precious stones.
c) Srifa Foythong Cake.
d) Three pagodas.
8. Which public transportation doesn’t have in
Kanchanaburi? (Remembering)
a) By plane.
b) By bus.
c) By train.
d) By motorbike.
9. What is the best title of the conversation on page 11?
(Understanding)
a) The land of mountain
b) The transportation of Kanchanaburi
c) The close provinces of Kanchanaburi
d) The Introduction of Kanchanaburi
10. If you want to pass the Death Railway. Which route can
you go? (Applying)
a) By plane.
b) By bus.
c) By train.
d) By motorbike.
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Pre-task
A. Match the words and the pictures.
ancient
district

stupa
slogan

river
transportation

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

province
precious
stone

waterfall
River Kwai
Bridge
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B. Study how to make mind mapping and practice.

How to make mind mapping
Step 1:
Step 2:
Step 3:
Step 4:
Step 5:

Write or draw your main idea in the middle of the
page and frame it. Use colour.
Draw a branch off your main idea, on it write or draw
a main topic related to your main idea.
Continue to branch off from your main topic.
From your main topics, branch off with sub-topics
(continue to use colour).
From your sub-topics, branch off with supporting
details (write and/or draw). Continue to add more
details - you are free to add more topics, sub-topics
or any other items.

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

Example
Read this passage and make mind mapping.
Golf’s food
Golf has some milk and sandwich for breakfast. He likes
to eat some pizza and fried chicken for lunch. In the evening,
he has some steak and salad for dinner.
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lunch

breakfast

milk

sandwich

meal

pizza fried chicken

dinner
steak

salad

Exercise
C. Read this passage and make mind mapping.
Passage 1
There are houses all over the world. Some houses are
large. Some are small. Some are made of wood. Some are
made of rock. Some are made of mud. Some are made of
cloth. In cold places, some houses are made of ice – frozen
water! People usually build their houses with something that is
easy to find. For example, there are many trees in a forest. So
people who live there might build a house made of logs.
Some houses have one room. Some houses have many
rooms. There is usually a bedroom for sleeping. There is often
a kitchen for cooking. There is usually a bathroom. There is
often a living room for sitting and talking.
Source : http://www.englishforeveryone.org
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house

Passage 2
A lot of animals in the world are endangered. Mountain
gorillas, giant pandas, and Siberian tigers are endangered
animals.
Mountain gorillas live in forests in Africa. They live with their
families. Mountain gorillas eat plants and fruit. Today, there
are about 700 mountain gorillas in Africa. Giant pandas live
in forests in China. They eat bamboo. Pandas eat about 30
kilograms of bamboo in a day. There are about 1,600 giant
pandas in China. Siberian tigers live in forests in Russia. These
black and orange cats are very big. They eat meat. Today,
there are about 400 Siberian tigers in Russia.
Source : Time Zones Student Book 1
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During-Task
Read the conversation and draft your mind mapping
about Kanchanaburi.
At the Tourist Information Center
Tourist :
Center?

Good morning! Is this the Tourist Information

Tourist officer : Yes, it is. Can I help you?
Tourist : Thank you. Can you give me some information about
Kanchanaburi, please?
Tourist officer : Certainly, what would you like to know?
Tourist : I’d like to know about general information of
Kanchanaburi like area , close provinces , etc.
Tourist officer : Ok. Kanchanaburi is the third of the biggest
province (changwat) in Thailand. It’s in the west of Thailand.
It is 129 kilometers from Bangkok and has an area
19,483 square kilometers. The province has got 13 districts.
Tourist : Could you tell me the names of district in this
province?
Tourist officer : Sure. They are Muang (Kanchanaburi City) , Sai
Yok, Sangkhla Buri, Bo Phloi, Phanom Thuan, Lao Khwan, Tha
Maka, Thong Pha Phum, Si Sawat, Nong Prue, Huai Kra Chao,
Tha Muang and Dan Makham Tia.
Tourist : And what provinces do Kanchanaburi close to?
Tourist officer : Kanchanaburi province borders on Tak to
the north, Myanmar to the west , Uthai Thani to the
northeast, Suphanburi to the east, Nakhon Pathom to the
southeast, Ratchaburi to the south.
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Tourist : How about the river?
Tourist officer : The main rivers are Kwae Yai and Kwae Noi
("River Kwai"), which merge at Kanchanaburi city to form the
Mae Klong River.
Tourist : What is the landmark of this province?
Tourist officer : They’re the three stupas or "Three Pagodas
Pass". And the slogan of this city is “A province of ancient
community, three pagodas pass, precious stones, River Kwae
Bridge, Minerals and waterfall resources.”
Tourist : How can I get to Kanchanaburi?
Tourist officer : It’s easy to go there. Tourists can visit
Kanchanaburi using several ways such as by air and by
land.
- By bus or car
- By train
- By plane
There is no this public transport in Kanchanaburi.
And the transportation in the city of Kanchanaburi,
Songthaew or two rows car and motorbike is all around and
cheap.
Tourist : Wow! That sounds great. I would love to go there.
Thank you very much.
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D. Make a mind mapping about general information of Kanchanaburi.
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Post-Task
E. Answer the questions from mapping.
19 years
old
I’m from
England. I’m
English.

Family

One brother
and one sister

Favourite colour
is pink.

Personal
Data

Lucy
Preference

I’m a student.

Favourite pastimes
are reading and
shopping.

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

Look at Lucy’s mapping. And answer the questions about
herself.
1. Where does she come from?
___________________________________________________________
2. What is her nationality?
___________________________________________________________
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3. How old is she?
___________________________________________________________
4. What is her job?
___________________________________________________________
5. What does she like to do in her free time?
___________________________________________________________

Planting

Washing

Cooking

Housework
Dancing

?

Hobby

Sport/
Exercise

Running
Listening to
music

Reading
Swimming
Drawing

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

Look at this mapping and answer the questions.
6. Which is the best topic of this mapping?
a) Daily Activities
b) Free time Activities
7. Which isn’t in the same category?
a) Swimming and Reading
b) Cooking and Washing
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8. Which is in the different category?
a) Listening to music and Reading
b) Planting and Dancing
9. Running is a kind of ______________ .
10. Drawing is a kind of ______________ .
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Lesson Post-Test
“ Getting to know general information”
Read the text in During-task and answer the questions.
1. Where is Kanchanaburi? (Remembering)
a) In the north of Thailand.
b) In the south of
Thailand.
c) In the east of Thailand.
d) In the west of
Thailand.
2. How big is Kanchanaburi? (Remembering)
a) The first biggest province.
b) The second biggest province.
c) The third biggest province.
d) The fourth biggest province.
3. How far is Kanchanaburi from Bangkok? (Remembering)
a) Around one hundred and twenty kilometers.
b) Around one hundred and twenty-nine kilometers.
c) Around one hundred and ninety kilometers.
d) Around one hundred and nine kilometers.
4. How many districts are there in Kanchanaburi?
(Remembering)
a) Three.
b) Eleven.
c) Thirteen.
d) Fifteen.
5. Which province doesn’t close to Kanchanaburi?
(Remembering)
a) Tak.
b) Nakornpathom.
c) Bangkok.
d) Ratchaburi.
6. Which river isn’t in Kanchanaburi province?
(Remembering)
a) Kwae Yai.
b) Meklong.
c) Chao Praya.
d) Kwae Noi.
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7. What image is in the seal of Kanchanaburi province?
(Remembering)
a) River Kwae Bridge.
b) Precious stones.
c) Srifa Foythong Cake.
d) Three pagodas.
8. Which public transportation doesn’t have in
Kanchanaburi? (Remembering)
a) By plane.
b) By bus.
c) By train.
d) By motorbike.
9. What is the best title of the conversation on page 11?
(Understanding)
a) The land of mountain
b) The transportation of Kanchanaburi
c) The close provinces of Kanchanaburi
d) The Introduction of Kanchanaburi
10. If you want to pass the Death Railway. Which route can
you go? (Applying)
a) By plane.
b) By bus.
c) By train.
d) By motorbike.
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Answer Keys
Lesson 1 “ Getting to know general information”
Pre-Test & Post-test
1. d
2. c
3. b
4. c
5. c

6. c
7. d
8. a
9. d
10. c

Exercise A
Answers
1. river
2. stupa
3. slogan
4. province
5. transportation
6. waterfall
7. precious stone
8. ancient
9. district
10. River Kwai Bridge
Exercise C
Passage 1 : House
Size
Made of
Room

large, small
wood, rock, mud, cloth, ice,
log
bedroom, kitchen,
bathroom, living room,
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Passage 2 : Endangered animals
Kind
Place to live
Food
Number (left)

Mountain
gorillas
Africa
plants and
fruit
700

Giant pandas Siberian tigers
China
bamboo

Russia
meat

1,600

400

Exercise D
Size
Area
district

Sign
Main river
Close province

Transportation
Slogan

the third biggest province of Thailand
about 19,483 square kilometers.
Muang (Kanchanaburi City) , Sai Yok,
Sangkhla Buri, Bo Phloi, Phanom Thuan,
Lao Khwan, Tha Maka, Thong Pha Phum, Si
Sawat, Nong Prue, Huai Kra Chao, Tha
Muang and Dan Makham Tia
Three Pagodas Pass
Kwae Yai and Kwae Noi
North – Tak
Northeast – Uthai Thani
East – Suphanburi
Southeast – Nakhon Pathom
South – Ratchaburi
car, bus , train
A province of ancient community, three
pagodas pass, precious stones, River Kwae
Bridge, Minerals and waterfall resources

Exercise E
1. England
2. English
3. 19 years old
4. student
5. reading and shopping

6. a
7. a
8. b
9. Sport/Exercise
10. hobby
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2552 – 2554
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั

นางสาวพลอยไพริ นทร์ สโมทัย
116/2 หมู่ 8 ตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรี ยนรัตนราษฎร์บารุ ง
อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
สาเร็ จการศึกษาครุ ศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ครู ผชู ้ ่วย โรงเรี ยนวัดดอนเซ่ง (สพป.ราชบุรี เขต 2) อาเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี
ครู คศ. 1 โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี (สพม.8) อาเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

