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___________________________________________________________________________ 

การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อ 1) เพื ่อพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี ่ยวกับ        
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร     
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
อำเภอโพธิ์ไทร 3) เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกการพูด
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
โพธิ์ไทร   พิทยาคาร และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทร
พิทยาคาร อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 180 คน  
          กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยา
คาร อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Random Sampling) 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผน 2) 
ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 5 ชุด 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 1 
ฉบับ เปนแบบทดสอบการพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร และ 4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 15 ขอ   มีคา
อำนาจจำแนกตั้งแต 2.16 ถึง 7.72 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.95 สถิติที่ใชในการวิ
เคราะห      ขอมูล ไดแก รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาสถิติ t 
(Dependent Sample)  
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             ผลการวิจัยพบวา 
1. ประสิทธิภาพของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียว 

ในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) รอยละ 79.5 และประสิทธิภาพดานผลลัพธทางการเรียน (E2) รอยละ 81.7 
แสดงวามีประสิทธิภาพ 79.5/81.7 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 75/75 ท่ีกำหนดไว 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ใชชุดฝกการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ระหวางกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน 
(Post-test) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3. คาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวใน 
อำเภอโพธิ์ไทร มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.553 ซึ่งหมายถึงโดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึน
เทากับ 0.553 หรือคิดเปนรอยละ 55.30 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร โดยรวมอยูในระดับมาก 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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สารบัญ 

         หนา 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

โลกปจจุบันเปนโลกของยุคโลกาภิวัฒน ความเจริญกาวหนาทางการสื่อสารและการคมนาคม
ทำใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วและการเดินทางสงผลใหประชากรโลกที่ตางชาติตางภาษากันมี
โอกาสและมีความจำเปนตองติดตอสื ่อสาร ซึ ่งประชากรโลกสวนใหญนิยมใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษากลางเพ่ือการสื่อสาร ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณนี้ดวยสงผลใหภาษาอังกฤษมี
บทบาทสำคัญในสังคมไทย เพราะเปนเครื่องมือสำคัญเพื่อการสื่อสารในทุกดาน เชน การประกอบ
อาชีพ การทองเที่ยว การพักผอนหยอนใจและสงผลยอนกลับไปที่การจัดการศึกษาที ่จะตองให
ความสำคัญกับการศึกษาภาษาอังกฤษ การรูภาษาอังกฤษจะชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวาง   
ชนชาติไทยและชนชาติอ่ืนมีความไดเปรียบในดานการสื่อสาร สามารถเขาใจความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ
และวัฒนธรรมของชนชาติอื ่น ตลอดจนความกาวหนา ทางวิทยาการสมัยใหมทันตอเหตุการณ      
ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกและ สามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้น ในการ
พัฒนาคนจึงตองพัฒนาใหมีความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน  
เชน ภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร รวมทั้งความสําคัญของวิทยาการ
สมัยใหมควบคูกับภูมิปญญาไทย (รุง  แกวแดง 2542 : 46 - 48) เด็กไทยจะตองมีความสามารถใน
การใชภาษาไดมากกวา 1 ภาษา และสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารระดับสากลไดดวย มีความรู
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม สามารถถายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไปสูสังคมโลก จึงมี
ความจําเปนที่จะตองพัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูจึงตองมี
ความสามารถในการจัดการเรียน การสอนที่สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
เทคโนโลยีและสามารถชวยใหผูเรียนพัฒนา ศักยภาพไดอยางเต็มท่ี (รุง  แกวแดง 2541 : 53)    

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษา    
ของชาติไวในหมวด 4 มาตรา 22 - 30 ดังนี ้
       1. การจัดการศึกษาตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคน                                  
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา 
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
       2. บูรณาการความรู คุณธรรมและกระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
         3. เนื้อหาความรูและประสบการณเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับ 
สังคม ทักษะทางดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานภาษาและทักษะในการประกอบอาชีพ       
  4. แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง ความแตกตางระหวางบุคคลใหมีการฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ และประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาจัดการเรียน      
การสอนโดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวนและสมดุลกัน สงเสริมใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ การเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี 



๖ 

          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานหนึ่งใน 8 กลุมสาระ
การเรียนรูพื้นฐานที่กําหนดใหเปนองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่จะเสริมสรางพื้นฐานความ     
เปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค สําหรับกลุมภาษาตางประเทศ
กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษในทุกชวงชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 : 1) การเรียน
ภาษาตางประเทศแตกตางจากการเรียนสาระการเรียนรูอื ่น เนื่องจากผูเรียนไมไดเรียนภาษาเพ่ือ
ความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือใน การติดตอสื่อสาร
กับผูอื่นไดตามความตองการในสถานการณตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวัน และการงานอาชีพ การท่ี       
ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา ดังนั้นในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาทีดี ผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุด ทั้งในหอง
เร ียนและนอกหองเร ียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตองสอดคลองกับธรรมชาติและ
ลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมใหหลากหลาย ท้ังกิจกรรม 
การฝกทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย   
อันจะนําไปสูการเปนผูเรียนที่พึ่งตนเองได (Learner–Independence) และสามารถเรียนรูไดตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งดานการใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูใน
การเรียนวิชาอ่ืน ๆ รวมท้ังเพ่ือการศึกษาตอ และในการประกอบอาชีพ ซ่ึงเปนจุดหมายสําคัญประการ
หนึ ่งของการปฏิรูปการเรียนรู  (กรมวิชาการ 2545 :2) ซึ ่งสอดคลองกับคํากลาวของ อัญชลี              
แจมเจริญ และจินตนา  สุขมาก (2532 : 4) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษวาภาษาอังกฤษ
เปนภาษาสากลที่ใชกันแพรหลายทั ่วโลก เปนกุญแจแหงคลังความรู และเปนสื ่อสําคัญในการ          
ติดตอกับตางประเทศ ภาษาอังกฤษมีความสําคัญและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน การซื้อ–ขาย
สินคาจะมีฉลากภาษาอังกฤษกํากับอยูดวย ภาษาอังกฤษชวยใหมีพื้นฐานในการศึกษาตอ และชวยใน
การศึกษาความรู เพิ ่มเติมในวิชาอื ่น ๆ ทุกวันนี ้ต ําราวิชาการทั ้งหลายที ่มีคุณคานั ้นสวนใหญ          
เขียนเปนภาษาอังกฤษ ผูรูภาษาอังกฤษยอมไดเปรียบในการศึกษาคนควา เชนเดียวกับ อรพิน  
พจนานนท (2537 :3) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษไววา ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล
สามารถใชได ก ับคนเกือบทุกชนชาติ ภาษาอังกฤษเปนบันไดสู ความกาวหนาทางว ิชาการ               
การแลกเปลี่ยนความรูหรือวิทยาการใด ๆ ยอมตองอาศัยภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษมีประโยชน      
ในชีวิตประจําวัน สินคาจากตางประเทศของทุกประเทศ คําแนะนําในการใชสินคาตาง ๆ จะมี
ภาษาอังกฤษควบคูอยูกับภาษาอื่นเสมอ ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือไปสูตลาดแรงงานในตางประเทศ 
คนไทยท่ีตองการไปทํางานในตางประเทศ จะตองมีความรูภาษาอังกฤษพอท่ีจะสื่อสารไดภายในชุมชน
และเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ประกอบดวย  

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communication ) หมายถึง การใชภาษาตางประเทศเพ่ือ
ทําความเขาใจแลกเปลี่ยน นําเสนอขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็น เจตคติ อารมณ และความรูสึก
ในเรื่องตาง ๆ ท้ังท่ีเปนภาษาพูดและภาษาเขียน  

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) หมายถึง ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับชีวิต
ความเปนอยู พฤติกรรมทางสังคม คานิยม และความเชื่อท่ีแสดงออกทางภาษา  



๗ 

สาระที ่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรู อื ่น (Connections) หมายถึง 
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูท่ีสัมพันธกับกลุมสาระการเรยีนรูอ่ืน  

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก (Communities) หมายถึง ความสามารถใน 
การใชภาษาตางประเทศภายในชุมชน เปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต 
        ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการตระหนัก ถึงความจําเปน และเห็นความสําคัญในการปรับปรุง
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน ใหมีทักษะในดานการฟง พูด   
อาน และเขียน เพ่ือใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
ไดถูกตองตามสถานการณที ่ใช (Cognitive Linguistic Function) การเขาสูสังคมและวัฒนธรรม 
(Socio Culture Function) ใหความเขาใจวัฒนธรรมอันหลากหลาย เพื่อการเขาสูสังคมของเจาของ
ภาษาไดอยางเหมาะสม และสามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยสูสังคมโลกได    

ดังนั ้น หลักสูตรจะตองยืดหยุ นใหทองถิ ่นไดพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพผู เรียน และ
สถานภาพความตองการของทองถิ่น เชนเดียวกับที่ ดอลล (Doll. 1992 : 22 , อางถึงใน ประเทือง  
แมลงภู . 2537 : 1) ไดกลาวไวว า แนวโนมการจัดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในศตวรรษที่ 21 นั้นเปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหโรงเรียนจัดโปรแกรมการเรียน        
การสอนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความตองการของทองถิ่น โดยใหครูผสอนมีโอกาส
ปรับปรุงและเลือกแนวการสอนไดดวยตนเองเพ่ือชวยใหนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางการศึกษาสูงสุด และ
บรรลุวัตถุประสงคทางการเรียนการสอนตามท่ีหลักสูตรกําหนดมากท่ีสุด 

จากวัตถุประสงคดังกลาวที่มุงเนนใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดนั้น   
มีองคประกอบท่ีสําคัญ 4 ดาน คือ 
           1. ความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองตามหลักภาษาศาสตร (Linguistic or 
Grammatical Competence) 
           2. ความสามารถทางภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic Competence) 
           3. ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความ (Discourse Competence) 
           4. ความสามารถในการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย (Pragmatic or Strategic 
Competence) 
         วิธีสอนท่ีนิยมใชในปจจุบันไดแกวิธีสอนตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร (Communicative 
Approach) โดยท่ีบทเรียนและสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ ควรมีเนื้อหาของภาษาท่ีมีความใกลเคียงกับ 
สถานการณจริง ในชีวิตประจําวันของผูเรียน (Authentic text) และนํามาใชในกิจกรรมการเรียน   
การสอน เพื่อฝกฝนประสบการณทางภาษาในการสื่อสารภายใตสถานการณจริง เนนการใชภาษา
มากกวาการเขาใจวาภาษาคืออะไรและเปนอยางไร แนวทฤษฎีการสอนเพื่อการสื่อสารจะชวยให
ผูเรียนไดรับประสบการณการใชภาษา เพื่อนําไปใชจริงในชีวตประจําวัน เนื่องจากการใชภาษาเพ่ือ
การสื่อสารเปนการใชภาษาระหวางผูรับสารและผูสงสาร เพื่อใหการสื่อสารถูกตองเหมาะสมเปนท่ี
ยอมรับในสังคม อาจกลาวไดวาแนวความคิดเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารนี้พัฒนามาจาก
ความคิดของชอมสกี้ (Chomsky. 1965 : 4, อางถึงใน ทันทิวา  สุรวัตร. 2540 : 3) ที่วาทุกคนมี
ความสามารถที ่จะเขาใจภาษา (Competence) และ ความสามารถในการแสดงออกทางภาษา 
(Performance)          



๘ 

แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในปจจุบัน มีจุดเนนที่การสงเสริมใหนักเรียน
สามารถนําความรูท่ีเรียนไปใชใหเกิดประโยชนในการสื่อสารในสถานการณจริงได ผูสอนจึงควรตองใช
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนใหมากที่สด เพื่อเปนแบบอยางแกนักเรียน สเวน (Swain. 1984 : 7 – 18,   
อางถึงใน ทันทิวา  สุรวัตร. 2540 : 4) ใหความเห็นเก่ียวกับความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตอง
ตามหลักภาษาศาสตร (Linguistic or Grammatical Competence) คือการใชภาษาครบทุกทักษะ
โดยมีองคประกอบทางภาษาไดแก เสียง ศัพทและไวยากรณ เปนแกนในการสื่อสาร ความสามารถ
ทางภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic Competence) คือความสามารถ ท่ีจะใชภาษาอยางถูกตอง
ตามระเบียบปฏิบัติของสังคม ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความ (Discourse 
Competence) คือมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีของความสัมพันธระหวางประโยคและความสามารถ
ในการใชกลวิธในการสื่อความหมาย (Pragmatic or Strategic Competence) คือความรูเกี่ยวกับ
การปรับตัวเขากับสถานการณ ตลอดจนการใชกริยาทาทาง สีหนา ทาทางและน้ำเสียงในการสื่อ
ความหมายซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวการสอนนั้น แบบเรียนและ 
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นจึงมีการนําเนื้อหาของภาษา ที่มีความใกลเคียงกับสถานการณ
จริงในชีวิตประจําวันของผูเรียน มาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือฝกฝนประสบการณทางภาษา
ในการสื่อสารภายใตสถานการณจริง (Finocchiaro and Brumfit. 1983 : 90) 
          การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ทักษะการพูดมีความสําคัญมาก
นอกจากจะชวยใหผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางถูกตองแลว ยังเปนพื้นฐานที่นําไปสูการอานและ  
การเขียนอีกดวย นอกจากนี้การสื่อความหมายดวยคําพูดเปนการสื่อความหมาย ที่สะดวกและใชกัน
มากที่สุด นั่นคือสามารถเปลงเสียงออกมาไดอยางรวดเร็วและสามารถแสดงสีหนาหรือ ทาทาง
ประกอบไดและยังไดขอมูลยอนกลับจากผูฟงในทันที (อรุณี  วิริยะจิตรา. 2532 :155) ซึ่ง เออร      
(UR. 1968 : 120, อางถึงใน ชุลีพร  เพียรชาง. 2544 : 2) ไดกลาววาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ไดแก ฟง 
พูด  อาน และเขียน ทักษะพูดเปนทักษะที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง เนื่องจากวาเปนทักษะที่แสดงให
เห็นวาผูพูดมีความรูในภาษานั้นไดอยางชัดเจน แครอลล (Caroll. 1977 : 1) กลาววา ความสามารถท่ี
จะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาที่สองมากที่สุดคือ ความสามารถในการพูดได
อยางคลองแคลว และความสามารถในการเขาใจภาษาท่ีพูดโดยเจาของภาษา 
          ชอเพชร  เสียงสมวงศ (2529 : 100) ไดสรุปผลจากการวิจัยเรื ่องปญหาการจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เรื่องที่มีปญหามากคือ การฝกทักษะการพูด     
การสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษ และจากผลสํารวจของหนวยสันติภาพอเมริกา 
ประจาํประเทศไทย (EFL Conference Research Manual 1991 : 3, อางถึงใน เยาวภา ลอยทะเล. 
2544 : 3) ท่ีสํารวจจากอาสาสมัครหนวยสันติภาพอเมริกา ท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ทั่วประเทศพบวา ทักษะการพูด เปนทักษะที่ออนที่สุดของนักเรียนไทย โดยมีสาเหตุจาก 
หองเรียนที่ใหญ และจํานวนนักเรียนมาก ทําใหโอกาสในการฝกพูดมีไมทั่วถึง ครูไมพูดภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียน อีกท้ังวัฒนธรรมไทยบางประการมีขอจํากัด ใหผูเรียนไมกลาแสดงออกอยางอิสระ 

  จากจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาคนไทย      
(ขอ 2) ใหมีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี  และมีทักษะ
ชีวิต (ขอ 4) มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ   



๙ 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ขอ 5) มีมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มีจิตสาธารณะที่มุงทำ
ประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
 อำเภอโพธิ์ไทร เปนอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีแหลงทองเท่ียวหลายแหงและ
หลากหลายประเภท ไดแก สามพันโบก  หาดสลึง หาดหงส เสาเฉลียง ผาชัน ผาสามหม่ืนรู ผาหมาวอ 
ถ้ำมืด ภูสมุย วนอุทยานภูปอม ฯลฯ เปนตน  
        การบูรณาการสาระความรูตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง จากความสําคัญของการอนุรักษ 
เผยแพรภูมิปญญาทองถ่ิน จากจุดมุงหมายการเรียนรูภาษาอังกฤษและปญหาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนพิจารณาเห็นวาการที่จะแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหอยางเหมาะสมกับสังคมปจจุบันก็คือการแกไขดวยการปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนอยางใหม และจะตองพยายามแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาใชเพ่ือชวยแกปญหา ปรับปรุง
และสงเสริมการจัดการศึกษาใหสนองตอบตอความตองการและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ (ทิศนา       
แขมณี. 2526 : 9) เนื ่องจากเปนสาเหตุหนึ่งที ่สงผลตอการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
ของผูเรียน ซึ่งควรจะไดรับความสนใจ เอาใจใสมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาความคิดเห็นของนักการ
ศึกษา นักวิชาการ และผลจากการวิจัยพบวาการพัฒนาสื่อการเรียนรูประกอบการเรียนการสอน        
เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาใชแกปญหาดังกลาว ไดตามแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับคุณคา
หรือประโยชนของชุดฝกทักษะ จอหน  ดิวอี้ (John Dewey. 1970:46) ไดใหทัศนะในเรื่องการเรียน
การสอนไววาบุคคลจะเจริญงอกงามทุกดานตองสอนใหเรียนรูดวยการกระทํา (Learning by doing) 
การสอนควรคํานึงถึงหลักการสําคัญ คือการใหผูเรียนเปนผูกระทําหรือผูปฏิบัติซ้ำ ๆ ใหมากท่ีสุดเทาท่ี
จะมากได (กิ่งดาว  พุทธพันธ. 2534 : 14) ซึ่งสอดคลองกับ ศศิธร  สุทธิแพทย (อางถึงใน ประสงค  
รายณสุข. 2532 : 52) กลาววา สิ่งหนึ่งที่จะชวยการสอนของครูใหประสบผลสําเร็จ คือ แบบฝกหัด 
ยุพา  ยิ้มพงษ (2532 : 15) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไวดังนี้                    

1. เปนสวนเพ่ิมเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ  
2. ชวยเสริมทักษะการใชภาษาใหดีข้ึน แตท้ังนี้จะตองอาศัยการสงเสริม และความ 

เอาใจใสของครูผูสอนดวย  
3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  
4. การฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน ลักษณะการฝกท่ีจะชวยใหเกิดผลนี้    

ไดแก  
              4.1 ฝกทันทีหลังจากท่ีนักเรียนไดเรยีนรูในเรื่องนั้น  
              4.2 ฝกซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง  
              4.3 เนนเฉพาะในเรื่องท่ีฝก  

5. การใหนักเรียนทําแบบฝกจะชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือจุดบกพรองของเด็กได          
6. แบบฝกหัดท่ีจัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดแรงงาน และเวลาใน 

การตระเตรียม สรางแบบฝก รัชนี  ศรีไพรวรรณ (2527 : 189) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกทาง 
ภาษาวา             

   1. ทําใหเขาใจบทเรียนดีข้ึน  



๑๐ 

   2. ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน  
   3. ฝกใหเด็กมีความเชื่อม่ันและสามารถประเมินผลงานของตนเองได  
   4. ฝกใหเด็กทํางาน มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย  

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2535 : 3) กลาววา “แบบฝกหัดมีไวใหผู เรียนไดฝก   
ปฏิบติเพื่อชวยเสริมใหเกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียน” การฝกทักษะทางภาษานั้นจะอาศัย
เฉพาะแบบเรียนและแบบฝกหัดในแบบเรียนเพียงอยางเดียวนับวายังนอยเกินไป การสรางแบบฝกหัด
มีประโยชนตอผูสอนและผูเรียนหลายดาน ดังนี้  

   1. เปนอุปกรณชวยลดภาระในการผลิตสื่อใชเองของครูไดมากระดับหนึ่ง  
   2. ชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีข้ึน         
   3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในทาง 

จิตใจมากข้ึน 
   4. ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน  
   5. เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจบบทเรียนแลว             
   6. ชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง  
   7. ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจน  
   8. ชวยใหนักเรียนพักผอนไดเต็มท่ี นอกเหนือจากท่ีเรียนในเวลาเรียน  
   9. ชวยประหยัดแรงงานและเวลาของครู 10) ชวยใหนักเรียนเห็นความกาวหนา       

ของตนเอง วนิดา  สุขวนิช (2536 : 36) กลาวถึงประโยชนของแบบฝก ไวดังนี้  
                            1. แบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระเบียบ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลด
ภาระของครูไดมาก  
                            2. แบบฝกชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากนักเรียนมี 
ความสามารถทางดานภาษาแตกตางกัน การใหนักเรียนทําแบบฝกที่เหมาะสม กับความสามารถ       
ชวยใหนักเรียนประสบความสาํเร็จในดานจิตใจมากข้ึน  

       3. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน โดยมีการฝกซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง  
       4. แบบฝกเปนเครื่องชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีข้ึน  
       5. แบบฝกชวยเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนแตละครั้ง 
       6. แบบฝกชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง  
       7. การใหนักเรียนทําแบบฝกหัดชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียน 

ไดชัดเจน ซ่ึงจะชวยใหครูสามารถปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ ไดทันทวงที  
       8. แบบฝกท่ีจัดทําข้ึนนอกเหนือจากท่ีมีอยูในหนังสือจะชวยใหนักเรียนได      

ฝกฝนอยางเต็มท่ี  
       9. แบบฝกท่ีจัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดเวลา ในการท่ีตอง 

เตรียมแบบฝกหัดอยูตลอดเวลาในดานผูเรียนไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกหัดจากตําราหรือกระดานดํา 
ทําใหผูเรียนมีโอกาสฝกฝนทักษะตาง ๆ มากขึ้นและแบบฝกทําใหผูเรียนสามารถมองเห็นความกาว  
หนาของตนเอง  
 



๑๑ 

ยุภาภรณ ชาวเชียงขวาง (2537 : 16) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวาแบบฝกเปนสวนเพ่ิม
หรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครูไดมากเพราะ
แบบฝกเปนสิ่งท่ีจัดทําข้ึนอยางมีระบบระเบยีบ แบบฝกชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา เปนเครื่องมือ
ที ่ชวยใหเด็กฝกทักษะการใชภาษาไดดีขึ ้น ชวยในเรื ่องความแตกตางระหวางบุคคล แบบฝกท่ี
เหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทาง
ภาษาคงทนโดยฝกทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ ฝกซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง และเนนเฉพาะ
เรื่องท่ีตองการฝก  

อดุลย ภูปลื้ม (2539 : 24 – 25) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดฝกหัดไวดังนี้  
   1. ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน  
   2. ชวยใหผูเรียนจําเนื้อหาบทเรียนไดคงทน  
   3. ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน  
   4. ทําใหนักเรียนทราบความกาวหนาของตนเอง  
   5. สามารถนําชุดฝกหัดมาทบทวนเนื้อหาเดิมไดดวยตนเอง  
   6. ทําใหผูสอนสามารถทราบความบกพรองของนักเรียน 

     จากแนวคิดของนักวิชาการและประโยชนของแบบฝก  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาการใชชุดฝก
การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เพื่อเปนการตอบสนองตอหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในดานการ      
อนุรักษแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น ความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนและเพื่อใหนักเรียนมีการเรียนรู
แบบบูรณาการและท่ีสําคัญคือ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
การวิจัยในครั ้งนี ้ ผู ว ิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที ่เกี ่ยวของเพ่ือ

ประกอบการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ โดยเรียงตามลำดับหัวขอดังนี้ 
1. การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
3. แบบฝกทักษะ 
4. ความพึงพอใจ 
5. แหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
 

    ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีสิ่งท่ีควรคํานึง คือ การจัด
กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ไดฝกใชภาษาในสถาน
การณจริง เปาหมายของการสอนพัฒนาผูเรยีนใหมีความสามารถในการสื่อสารได ซ่ึงมีผูรูไดเสนอแนะ
หลักในการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไวดังนี้ 

มอรโรว (Morrow 1981 : 59 –66) ไดเสนอแนะหลักการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ไวเพ่ือใหครูผูสอนเลือกไปปรับใชเปนหลักการของตนเอง ดังตอไปนี ้
   1. ผู สอนควรมีการวางแผนการสอนโดยมีการกําหนดวัตถุประสงคของการเรียน
ในแตละคาบเรียน กลาวคือ มีการกําหนดวาเมื่อผูเรียนผานการเรียนในแตละคาบไปแลว ผูเรียนจะ
สามารถทํากิจกรรมในการใชภาษาสื่อสารอะไรได เชน ในการฝกทักษะการพูดอาจมีจุดหมายเพ่ือถาม
ทิศทาง เปนตน 
   2. ผูสอนควรตระหนักวา การสื่อสารเปนกระบวนการที่ไมหยุดนิ่ง และไมสามารถ
แยกเปนสวน ๆ ไดโดยไมทำลายธรรมชาติของกระบวนการสื่อสาร  แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร
จึงเกี่ยวของกับภาษาในระดับที่สูงกวาระดับประโยค และเกี่ยวของกับการใชภาษาในสถานการณ      
ท่ีแทจริง 
   3. กระบวนการในการสื่อสารมีความทัดเทียมกับรูปแบบภาษา โดยกิจกรรมการ
ฝกฝนทางภาษาจะมีลักษณะเพ่ือการสื่อสารมากข้ึน หากมีปจจัย 3 ประการ คือ 
                   3.1 ชองวางของขอมูล (Information gap) เปนการเติมชองวางของขอมูลเพ่ือให
เกิดการสื่อสาร 
                  3.2 การเลือกสิ่งท่ีตองการจะพูด (Choice) ผูมีสวนรวมในการสนทนาควรมีโอกาส
เลือกเรื ่องที่จะพูด และวิธีการพูดดวยตนเอง โดยผูพูดจะเลือกทั้งความคิดที่ตองการสื่อสารและ 
รูปแบบภาษาที่เหมาะสม คูสนทนาจึงไมมีโอกาสทราบลวงหนาวาผูพูดจะพูดอะไร ในขณะที่กิจกรรม
ที ่มีการควบคุม การแสดงออกทางภาษาของผูพูดและผูฟง จะเปนกิจกรรมที ่ไมเปนการสื่อสาร          
ท่ีแทจริง 
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                   3.3 การไดรับขอมูลปอนกลับจากผูฟง (Feedback) ตามปกติผูสื่อความหมาย
ควรไดขอมูลปอนกลับจากอีกฝายหนึ่งซึ่งจะทําใหผูสงสารรูวาการสื่อความหมายของตนไดผลหรือไม
เชน ถาอีกฝายแสดงทาไมเขาใจ ผูสงสารจะทราบไดทันทีวาการสื่อความหมายของตนยังไมดีเทาท่ีควร 
จึงจะตองหาวิธีการอื่นมาสื่อความหมาย เชน อาจพูดซํา หรือพูดโดยเปลี่ยนรูปแบบภาษา อธิบาย
เพ่ิมเติม หรือใชทาทางประกอบ ถาไดขอมูลปอนกลับวาเรื่องท่ีตนพูดเปนท่ีเขาใจดวย 
   4. ผูเรียนควรเรียนดวยการกระทําโดยผูสอนควรมีบทบาทเปนผูคอยชวยเหลือ
แนะนําและจัดสภาพแวดลอม ตลอดจนกิจกรรมที่เหมาะสมใหกับผูเรียน การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็    
ตอเม่ือผูเรยีนไดมีการกระทํากิจกรรม กิจกรรมท่ีจัดข้ึนควรมีลักษณะเปนการสื่อสารท่ีแทจริง 
   5. มีผูวิจารณวาแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารนั้น ละเลยตอขอผิดพลาดทางไวยากรณ 
ของผูเรียน แตกระนั้นขอผิดพลาดดังกลาวก็ไมถือวาเปนความผิดเสมอไปเพราะอาจจะเกิดจากผูเรียน
ไมไดเตรียมตัวมา ในขณะท่ีการสอนแบบเดิมพยายามหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดเหลานี้ดวยการควบคุมสิ่ง
ท่ีนักเรียนพูด ซ่ึงเปนวิธีท่ีไมใหโอกาสผูเรียนไดทดลองใชความรูภาษาท่ีเรียน จึงเปนธรรมดาท่ีผูเรียนท่ี
มีอิสระในการใชความรูทางภาษา ตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารจะมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน
ไดบาง จึงถือวาวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารมีความยืดหยุนมากกวา จึงใหผลดีตอผูเรียนมากกวา 

นอกจากนี้ กาญจนา  ปราบพาล (2527 : 1– 17) ไดเสนอแนวทางและเทคนิคการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารไวดังนี้ 
    1. ใหโอกาสผูเรียนใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งอาจทําไดโดยถามคําถามที่ผูเรียนจะ
พบจริง ๆ ไมใชคําถามเกี่ยวกับภาษา เวลาสอนใหเนนที่ความหมาย หรือเนื้อเรื่องที่อานหรือฟงใน
กรณีที่ผูเรียนยังไมพรอมที่จะใชภาษาที่สอง อนุญาตใหผูเรียนใชทาทางได และผูสอนตองไมคาดหวัง   
วาผูเรยีนจะตองทําอะไรไดเกินความสามารถของเขา 
    2. ถาสอนในระยะเริ่มตนตองใหโอกาสผูเรียนปรับตัวกอน เทคนิคในการสอนอาจทํา
ไดโดยไมตองใหผูเรียนตอบเปนภาษาท่ีสองใหใชภาษาแรกไดและถาผูเรียนไมยอมตอบ ผูสอนไมควร
โกรธ 
    3. ถาภาษาท่ีสอนยากเกินระดับของผูเรียน ผูสอนควรชวยใหผูเรียนเขาใจโดยใชสื่อ 
การเรียนการสอนอยางอื่นหรือกิจกรรมทางภาษาเชน ถาเปนเด็ก ผูสอนอาจใชอุปกรณชวยสอน เชน 
หุน หรือของเลน ถาเปนผูใหญกิจกรรมควรออกมาในรูปของการทดลอง หรือการสาธิตอยางอ่ืน 
    4. ผูสอนควรมีวิธีการทําใหผูเรียนไมเครียดในระหวางท่ีเรียนและไมทําใหผูเรียนเสีย
หนา เทคนิคที่ผูสอนใชกัน ไดแก เปลี่ยนชื่อหรือสมมุติใหเปนคนอื่น และเวลาที่ผูเรียนตอบผิดผูสอน
ควรใหความสําคัญกับความหมายมากกวามุงที่จะแกความผิดทางไวยากรณทุกตัว ในกรณีที่ความผิด
ทําใหความหมายเปลี่ยนผูสอนควรจะแก แตเทคนิคในการแกควรเนนการพูดประโยคท่ีถูกใหฟง ไมใช
เนนวาผูเรียนตอบผิด สําหรับการทําใหผูเรียนไมเครียด ผูสอนอาจใชดนตรีและเพลงชวย 
    5. สําหรับการสอนผู ใหญ ควรมีกิจกรรมเนนไวยากรณบาง เทคนิคในการสอน      
ไวยากรณ ควรสอนเฉพาะกฎท่ีคอนขางจะตายตัวและเวลาท่ีใหไมควรมากเกินไป 
    6. ผูสอนควรเรียนรูความสนใจของผูเรียน เพื่อแทรกความสนใจของผูเรียนไวใน
บทเรียน ซ่ึงสามารถทําไดโดยสังเกตกลุมผูเรียน หรือใหผูเรียนเขียนบันทึกประจําวันสง เพ่ือใหรูความ
สนใจของผูเรียนแตละคน 
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    7. สรางบรรยากาศความเปนกันเองในหองเรียน เพื่อนักเรียนจะไดไมอายเมื่อตอบ
ผิดผูสอนอาจทําไดโดยใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ และเมื่อนักเรียนพูดผิด ไมควรแสดงความ
รําคาญใหนักเรียนเห็น 
    8. ในการสอนบทสนทนา ควรใหผูเรียนสนทนาในสิ่งที่เขาจะพบจริง ๆ ไมใชทอง  
บทสนทนาในหองเรียน เมื่อออกนอกหองเรียนแลวก็ใชไมได เพราะเจาของภาษาจะพูดอีกแบบหนึ่ง 
เทคนิคการสอนทําไดโดยการสนทนาท่ีเปนจริง (Common Social Interactions) 

9. การวิจัยเก่ียวกับการจัดลําดับตามธรรมชาติใหขอคิดวา มีบางโครงสรางท่ีผูเรียน 
จะเรียนไดเร็วกวาโครงสรางอื่น เพราะฉะนั้นผูสอนไมควรหวังวาผูเรียนจะเรียนรูทุกอยางไดหมด     
ในเวลาเดียวกัน แตทั้งนี้มิไดหมายความวาจะไมใหผูเรียนเห็นโครงสรางอื่น ๆ และควรแทรกไวใน
บทเรียน 
       10. ไมพยายามนําภาษาแรกมาเก่ียวของกับการเรียนภาษาอ่ืน ๆ โดยหลีกเลี่ยงการ 
เปรียบเทียบทางไวยากรณระหวางภาษาแรกและภาษาท่ีจะเรียน ไมควรใชการแปลในการสอนควรใช
การแปลก็ตอเม่ือมีความจําเปนในการอธิบายความหมายใหไดชัดเจนยิ่งข้ึนเทานั้น 
       จากหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผูสอนควรมีการ
วางแผนการสอน เรียนรูความสนใจของผูเรียน สรางบรรยากาศความเปนกันเองในหองเรียน โดยเนน    
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนควรจะมีความรูรูปแบบของภาษา แลวสามารถนําไปใชในการสื่อสารใน
สถานการณจริงไดอยางมีความหมายและเหมาะสม ซึ่งเนื้อหาควรสอดคลองกับชีวิตประจําวันหรือ  
ใกลเคียงกับสถานการณจริงมากที่สุด และเปนที่สนใจของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูภาษา 
โดยการปฏิบัติจริง เรียนดวยความสนุกสนาน การทดสอบตองเปนการสอบการใชภาษาจริงไมใช
ทดสอบความรูเก่ียวกับภาษา ซ่ึงจะทําใหเรียนรูภาษาไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ข้ันตอนการสอนพูดเพ่ือการส่ือสาร 

            มีผูรูไดเสนอแนะข้ันตอนการสอนพูดเพ่ือการสื่อสารไวดังนี้ 
            สกอตต (Scott. 1981 : 70) ไดเสนอขั้นตอนการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร
ดังนี้ 

1. ข้ันบอกวัตถุประสงค ผูสอนควรบอกใหผูเรียนไดรูถึงสิ่งท่ีจะเรียน 
   2. ขั้นเสนอเนื้อหา การเสนอเนื้อหาควรจะอยูในรูปบริบท ผูสอนจะตองใหผูเรียน
สังเกตลักษณะของภาษา ความหมายของขอความท่ีจะพูด ซ่ึงจะตองข้ึนอยูกับปริบท เชนผูพูดเปนใคร 
ตองการจะสื่อสารอะไรกับคูสนทนา ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร สิ่งที่พูด สถานที่พูดและเนื้อหาท่ี
พูดมีอะไรบาง 
           3. ขั้นการฝก และการถายโอน การฝกจะกระทําทันทีหลังจากเสนอเนื้อหาอาจจะ   
ฝกพรอม ๆ กันท้ังชั้น หรือเปนคู ผูสอนควรใหผูฟงไดฟงสํานวนภาษาหลาย ๆ แบบและเปนสํานวน 
ภาษาที่เจาของภาษาใชจริงและควรสงเสริมผูเรียนใหไดใชภาษาอยางอิสระใกลเคียงกับสถานการณ  
ท่ีเปนจริง 
           เบิรน (Byrne. 1986 : 9) เสนอข้ันตอนการพูดไว 3 ข้ัน คือ 
           ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอ (The Presentation Stage) เปนข้ันท่ีครูสอนเนื้อหาใหมเพ่ือให 
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นักเรียนเขาใจจําได และนําไปใชในการฝกขั้นตอไปครูผูสอนจะมีบทบาทมากในฐานะ “ผูใหความรู” 
อยางไรก็ตามครูควรใชเวลาในขั้นนี้ใหนอยแตมีประสิทธิภาพ เนื้อหาที่นําเสนอควรเปนบทสนทนา   
เปนหลัก หรืออาจจะเปนบทเขียนรอยแกว (Prose Passage) ก็ได ซ่ึงแนวในการจัดกิจกรรมในข้ันนี้มี 
2 ทาง คือ 
           1. กิจกรรมท่ีมีโครงสรางท่ีแนนอน (Structured Activities) หมายถึงกิจกรรมท่ีไดมี 
การวางแผนไวอยางดีเปนการสอนโครงสรางไวยากรณที่นักเรียนจะตองพบในเนื้อเรื่อง เชน สอนการ
ใช “can” โดยมีรูปภาพ หรือทาทางเปนสื่อในการสอน หลังจากนั้นจึงใหพูดเกี่ยวกับตนเองโดยใช 
“can” วิธีนี้ถูกตําหนิวาไมเปนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร แตมีขอดีคือเมื่อตองการความรวดเร็ว
และอธิบายจุดท่ีคลุมเครือในเนื้อเรื่อง 
           2. กิจกรรมท่ีมีโครงสรางไมแนนอน (Unstructured Activities) หมายถึงกิจกรรมท่ี 
ไมไดมีการวางแผนในการทํากิจกรรมไวตายตัว กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับนักเรียนระดับสูงกวาขั้นตน 
(Post - Elementary Level) เพราะนักเรียนรูภาษามากพอที่จะใชในการติดตอสื่อสาร กิจกรรมนี้    
ชวยพัฒนาความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสาร เชน การใหนักเรียนเดาเรื่องหรือบอกความรู
เดิมท่ีเก่ียวกับเนื้อเรื่อง 
           ขั้นที่ 2 ขั้นฝกปฏิบัติ (The Practice Stage) เปนขั้นที่เปดโอกาสใหนักเรียนฝกพูด
โดยใชความรูท่ีไดจากข้ันนําสนอ (The Presentation Stage) ใหถูกตอง นักเรียนมีบทบาทมากกวา 
ครูซึ ่งทําหนาที่เปนเพียงผูควบคุม (Conductor) ใหการฝกนั้นถูกตอง สื่อที่จะนํามาใชในการฝก        
มี 2 ประเภทคือ 
           1. แบบฝก (Drills) 
           2. เนื้อเรื่อง (Texts) 

ข้ันท่ี 3 ข้ันผลิตภาษา (The Production Stage) ข้ันนี้ครูปลอยใหนักเรียนใชภาษา 
ที่รับรู และฝกในขั้นที่ 2 มาอยางเต็มที่ตามที่นักเรียนตองการ ไมใชตามแนวที่ครูกําหนด ครูจึงมี
บทบาทนอยที่สุด และทําหนาที่เปน “ผูจัดการ” (Manager) ใหการเรียนการสอนดําเนินตอไปได        
เนนใหนักเรียนไดใชภาษาอยางคลองแคลวมากกวาเพื่อความถูกตองทางไวยากรณ เปนการเตรียมให
นักเรียนพรอมท่ีจะใชภาษาไดจริงนอกหองเรียน กิจกรรมท่ีใชอาจเปนงานคู หรืองานกลุมก็ได 
            จากทฤษฎีดังกลาวขางตนสรุปขั้นตอนการสอนพูดเพื่อการสื่อสาร คือ ขั้นบอกวัตถุ
ประสงคขั้นนําเสนอ ขั้นฝก และขั้นผลิตภาษาหรือการถายโอน ซึ่งจะทําการเรียนการสอนเพื่อการ
สื่อสารนั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

แบบฝกทักษะ 
ความหมายของแบบฝกทักษะ 

   แบบฝกทักษะ หมายถึง แบบฝกหัดหรือชุดการสอนที่เปนแบบฝกที่ใชเปนตัวอยาง 
ปญหาหรือคําสั่งท่ีตั้งข้ึนเพ่ือใหนักเรียนฝกตอบ (ราชบัณฑิตยสถาน 2526 : 483) 
   พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจ (The American Heritage Dictionary 1992 : 641) 
ไดใหความหมายของคําวาแบบฝกไววา แบบฝกเปนเครื่องมือทางการเรียนชิ้นหนึ่งสําหรับนักเรียนโดย
ในแบบฝกจะประกอบดวยขอคําถามหรือกิจกรรมและมีชองวางใหนักเรียนเขียนคําตอบหรือฝกทํา
บทเรียนในชั้นเรียน 



๑๖ 

ชัยยงค  พรหมวงศ (2537 : 490) ใหความหมายของแบบฝกปฏิบัติวา หมายถึง        
คูมือนักเรียน ที่นักเรียนตองใชควบคูไปกับการเรียนการสอนจากชุดการสอน เปนสวนที่นักเรียน
บันทึกสาระสําคัญและทําแบบฝกหัดดวย มีลักษณะคลายกับ “แบบฝกหัด” แตครอบคลุมกิจกรรมท่ีผู
เรียนพึงกระทํามากกวาแบบฝกหัด อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวยเรียกวา “Worksheet” หรือ
“กระดาษคําตอบ” ซึ่งผู เรียนตองถือติดตัวตลอดเวลาประกอบกิจกรรมตาง ๆ หรืออาจรวมเปน        
เลมเรียกวา “Workbook” โดยเย็บรวมเรียงตามลําดับตั ้งแตหนวยที ่ 1 ขึ ้นไป แบบฝกปฏิบัติ          
เปนสมบัติสวนตัวของผูเรียน แตตองเก็บไวท่ีชุดการสอนเปนตัวอยาง 1 ชุดเสมอ 

อารีย  บัวคุมภัย (2540 :18) ไดใหความหมายของแบบฝกวา เปนการสรางแบบ     ฝกใน
รูปแบบที่หลากหลาย โดยมีจุดประสงคเพื่อเสริมทักษะตาง ๆ ใหเกิดแกผู เรียนในขณะเรียนหรือ
หลังจากเรียนจบแลว 

สรุปไดวาแบบฝกคือ สื่อการเรียน เครื่องมือทางการเรียนอยางหนึ่งของนักเรียนท่ี    มุงใหนัก
เรียนฝกปฏิบัติดวยตนเอง เปนแบบฝกหัดหรือชุดการสอน เปนกิจกรรมที่จะทําใหผูเรียนมีความ
ชํานาญเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือดานเนื้อหาแลวและในแบบฝกควรประกอบไป   
ดวยคําแนะนําในการทําขอคําถามหรือกิจกรรมและชองวางใหนักเรียนตอบคําถาม 
 

ประโยชนของแบบฝกทักษะ 
 

ขันธชัย  มหาโพธิ์ (2535 : 25) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกสะกดคําไววาชวยในการฝ
กหรือเสริมทักษะทางภาษา และการใชภาษาของผูเรียน สามารถนํามาฝกซ้ำ ๆ ทบทวนบทเรียน 
นอกจากนี้ผูเรียนสามารถนําไปทบทวนดวยตนเองได ทําใหจดจําเนื้อหาไดคงทน มีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนทําใหผูเรียนรูคําศัพท ความหมายของศัพทไดกวางขวางยิ่งข้ึนสามารถนําไปใชแกปญหาการอาน 
การเขียนเปนรายบุคคลและเปนกลุมไดดี สามารถนํามาทดสอบความรูไดเปนอยางดี ทําใหครูทราบป
ญหาความบกพร องของผู  เร ียนได ถ ูกจ ุด ผู  เร ียนสามารถทราบความก าวหน าของตนเอง                   
ครูประหยัดเวลาและลดภาระไดมาก 

จากประโยชนของแบบฝกหัดท่ีกลาวมาสรุปไดวา แบบฝกหัดมีความสําคัญและจําเปนเพราะ
จะชวยใหผูเรียนเขาใจในบทเรียนไดดียิ่งข้ึน สามารถจดจําเนื้อหาบทเรียนไดคงทน ทําใหเกิดความ
สนุกสนานในขณะเรียน ทราบความกาวหนาของตนเอง สามารถนําแบบฝกหัดมาทบทวน เนื้อหาเดิม
ไดดวยตนเอง นํามาวัดผลการเรียนหลังจากที่เรียนแลว ตลอดจนสามารถทราบขอบกพรองของ
นักเรียนและนําไปปรับปรุงแกไขไดทันทวงที ซ่ึงจะทําใหครูประหยัดเวลา คาใชจายและลดภาระของ
ครูไดมาก ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรยีน นอกจากนี้ยังทํา
ใหนักเรียนสามารถนําภาษาไปใชสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 
 

หลักการสรางแบบฝกทักษะ 
 

   ในการสรางชุดฝกตองคํานึงถึงองคประกอบท้ังในดานเนื้อหา หลักจิตวิทยาการเรียน
การสอน กิจกรรมและอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการเสริมบทเรียน ดังนี้ 

อารีย  บัวคุมภัย (2540 : 21 –22) กลาววา การสรางแบบฝกควรมีหลักในการสราง 
ดังนี้ 



๑๗ 

   1. ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาการของนักเรียนในแตละวัย 
   2. ตองตั้งจุดประสงคท่ีแนนอนวาจะฝกทักษะดานใดเพ่ือจัดเนื้อหาใหตรงกับ 
จุดประสงค 
   3. ตองมีความยากงายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียนและเรียงลําดับ    
จากงายไปหายาก 
   4. ตองมีคําชี้แจงท่ีเขาใจงายและควรมีตัวอยางเพ่ือใหนักเรียนเขาใจมากข้ึน 
   5. ตองมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเกิดการเรียนรูกวางขวาง สงเสริมความคิด 
สรางสรรคและไมทําใหเกิดความเบื่อหนาย 
   6. ตองมีความถูกตองดานเนื้อหา ซ่ึงทําไดโดยการตรวจสอบหรือทดลองใชกอนท่ีจะ 
นําไปใชจริง 
   7. ตองมีรูปภาพประกอบเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
   8. ตองใหนักเรียนทราบความกาวหนา ในการทําแบบฝกทักษะของตนเพื่อเปน   
การจูงใจใหเกิดการเรียนรูในโอกาสตอไป 

สรุปไดวา หลักในการสรางสรางแบบฝก กําหนดจุดประสงคใหชัดเจนวาตองการ     ฝกใน
เรื่องใด ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะสรางแบบฝก เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมกําหนด
วิธีการสอนและสื่อท่ีจะนํามาสรางแบบฝก และลงมือผลิตและพัฒนาคุณภาพของแบบฝกกอนท่ีจะนํา
แบบฝกไปใชจริงหรือเผยแพร 
 

การสรางชุดฝกหรือแบบฝกทักษะ 
             การสรางชุดฝกหรือแบบฝกสําหรับวิชาตาง ๆ ยอมไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับระดับชั้น
และเนื้อหา อยางไรก็ตามการสรางชุดฝกหรือแบบฝก มีวิธีการพอสรุปไดดังนี้ (ชัยยงค พรหมวงศ. 
2537 : 490) 
         1. ควรมีคําชี้แจงการใชที ่มีการกําหนดทิศทางไวเดนชัด เชน เมื่อใหผู เรียนอาน      
ขอความใดขอความหนึ่งแลว ก็จะเขียนวา “โปรดอานเรื่อง….หนา ….” หรือ “ โปรดพลิกไปหนา ... 
เรื่อง ….” 
         2. ควรมีตารางการปฏิบัติเพ่ือใหนักเรียนวางแผนไดเอง ซ่ึงเรียกวา “ใบแนะทาง” 
หรือ “Guidesheet” 
         3. ไมวาจะเปนแบบแผนหรือเปนเลมควรมี “แผนการสอน” โดยสังเขปไวดวย
โดยเฉพาะมโนคติ วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน สื่อการสอนและประเมินผลเพื่อใหผูเรียนไดทราบ
ทิศทางเปาหมายและบทบาทชองตนเอง 
         4. ในกรณีที่มีกิจกรรมใหนักเรียนตอบ เติมคําเขียนภาพ ฯลฯ ก็ตองเตรียม เนื้อที่ไว
ในแบบฝกใหตรงกัน โดยใชหมายเลข และรหัสไวเดนชัดพอที่ผูเรียนจะตอบไดตรงตามที่ครูกําหนดไว
และควรมี “บัตรเฉลย” ไวใหแตไมเดนชัดเจนจนเกินไปเพื่อปองกันการดูเฉลยกอนทํากิจกรรมการมี
เฉลยไวจะชวยใหแบงเบาภาระของครูเพราะนักเรียนชวยกันตรวจเอง และสงเสริมการเรียนรายบุคคล
ไดดวย “บัตรเฉลย” อาจอยูในแบบฝกปฏิบัติหรือแยกตางหาก 
         5. ควรออกแบบใหสะดุดตา นาอาน ใชภาษาที่เปนกันเอง และมีการตูนประกอบ
เนื้อหาใหนาสนใจ 



๑๘ 

         6. เนื้อหาในชุดฝกปฏิบัติ ในสวนที่เกี่ยวกับหัวเรื่องตาง ๆ ควรใหตรงกับเนื้อหาหรือ
ประสบการณอ่ืนใดท่ีครูกําหนด 
         แบบฝกปฏิบัติไมมีรูปแบบที่ตายตัว ขึ ้นอยู กับจินตนาการของผู เขียนหากเปน
“กระดาษคําตอบ” ก็ไมมีอะไรสลับซับซอนและอาจไมตองมีแผนการสอนไว ถาผูเรียนยังอยูระดับต่ำ
เกินไป เชน ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 - 4 เปนตน 
 

ข้ันตอนการสรางแบบฝกทักษะ 
         สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2537 : 145-146) กลาวถึง
ข้ันตอนการสรางแบบฝกเสริมทักษะไวดังนี้คือ 
         1. ศึกษาปญหาและความตองการ โดยศึกษาจากการผานจุดประสงคการเรียนรูและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากเปนไปไดควรศึกษาความตอเนื่องของปญหาในทุก ๆ ระดับชั้น 
         2. วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะท่ีเปนปญหา ออกเปนเนื้อหาหรือทักษะยอย ๆ เพ่ือใช
ในการสรางแบบทดสอบและแบบฝกหัด 
         3. พิจารณาวัตถุประสงค รูปแบบและข้ันตอนการใชแบบฝก เชน จะนําแบบฝกไปใช
อยางไร ในแตละชุดจะประกอบดวยอะไรบาง 

4. สรางแบบทดสอบ ซึ ่งอาจมีทดสอบเชิงสํารวจแบบทดสอบเพื ่อวินิจฉัยขอ 
บกพรอง แบบทดสอบความกาวหนาเฉพาะเรื่องเฉพาะตอน แบบทดสอบท่ีสรางจะตองสอดคลองกับ
เนื้อหาหรือทักษะท่ีวิเคราะหไวในตอนท่ี 2 
    5. สรางบัตรฝกหัด เพ่ือใชพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ ในแตละบัตรจะมีคําถามให 
นักเรียนตอบ การกําหนดรูปแบบขนาดของบัตร พิจารณาตามความเหมาะสม 
    6. สรางบัตรอางอิงเพื่อใชอธิบายคําตอบหรือแนวทางในการตอบแตละเรื่องการ    
สรางบัตรอางอิงนี้ อาจทําเพ่ิมเติมเม่ือไดนําบัตรฝกหัดไปทดลองใชแลว 
    7. สรางแบบบันทึกความกาวหนา เพ่ือใชบันทึกผลการการทดสอบหรือผลการเรียน 
โดยจัดทําเปนตอน เปนเรื่อง เพื่อใหเห็นความกาวหนาเปนระยะ ๆ สอดคลองกับแบบทดสอบความ   
กาวหนา 
    8. นําแบบฝกไปทดลองใช เพ่ือหาขอบกพรอง คุณภาพของแบบฝกและคุณภาพของ 
แบบทดสอบ 
    9. ปรับปรุงแกไข 
   10. รวบรวมเปนชุดจัดทําคําชี้แจง คูมือการใช สารบัญ เพ่ือใชประโยชนตอไป 
    กาญจนา  คุณารักษ (2539 : 11) กลาวถึงขั้นตอนการออกแบบการสอนหรือการ   
สรางแบบฝกวา มีข้ันตอน ดังนี้ 
    1. วิเคราะห (Analysis) ซ่ึงเปนกระบวนการระบุวาอะไรคือสิ่งท่ีตองเรียน 
    2. การออกแบบ (Design) ซ่ึงเปนกระบวนการของการระบวุาจะเรียนอยางไร 
   3. การพัฒนา (Development) เปนกระบวนการของการจัดการและผลิตวัสดุ    
อุปกรณ 
    4. การนําไปใช (Implementation) เปนกระบวนการของการกําหนดโครงการใน
บริบทของโลกแหงความเปนจริง 
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5. การประเมินผล (Evaluation) เปนกระบวนการตัดสินตกลงใจตอความเพียงพอ 
ของการสอน 
 

ลักษณะและองคประกอบของชุดฝก 
ศศิธร  วิสุทธิแพทย (2528 : 72) ไดอธิบายลักษณะของชุดฝกท่ีดี ไวดังนี้ 

    1. เนื้อหาตองเก่ียวของกับเรื่องท่ีเรียน 
2. กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยหรือความสามารถของผูเรียน 
3. มีคําชี้แจงสั้น ๆ ใชสํานวนงาย ๆ นักเรียนเขาใจ 
4. ใชเวลาท่ีเหมาะสม ไมนานจนเกินไปเพราะจะทําใหนักเรียนเบื่อ 
5. เปนสิ่งท่ีนาสนใจและทาทายความสามารถ 
6. ใหความหมายตอชีวิต 
7. ฝกใหคิดไดเร็วและสนุก 
8. ปลุกความสนใจ 
9. เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 
10. สามารถศึกษาดวยตนเองได 

สายใจ  อุนนะนันท ( 2529 : 28 ) กลาวถึงลักษณะของแบบฝกท่ีดี มีดังนี้ 
1. ควรมีขอแนะนําในการใช 
2. มีใหเลือกท้ังแบบตอบอยางจํากัด และตอบอยางเสรี 
3. คําสั่งหรือตัวอยางท่ียกมาเปนแบบฝกไมควรยาวเกินไป และไมควรยากแกการ   

เขาใจ 
4. ถาเปนแบบฝกท่ีตองการใหผูทําศึกษาดวยตนเอง แบบฝกนั้นควรมีหลายรูปแบบ 

และใหความหมายแกผูฝกทําดวย 
ขันธชัย  มหาโพธิ์ (2535 : 20 ) กลาววา ลักษณะของแบบฝกท่ีดีควรประกอบดวย 

1. มีเนื้อหาท่ีตรงกับจุดประสงค 
2. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของนักเรียน 
3. มีภาพประกอบ มีการวางฟอรมท่ีดี 
4. มีท่ีวางเหมาะสําหรับฝกเขียน 
5. ใชเวลาท่ีเหมาะสม 
6. ทาทายความสามารถของผูเรียนและสามารถนําไปฝกดวยตนเองได 

มนทิรา  ภักดีณรงค (2540 : 99 –100) กลาววา การสรางแบบฝกท่ีจะทําให 
นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูได ตองมีองคประกอบตอไปนี ้

1. นักเรียนตองไดฝกกระทําบอย ๆ 
2. นักเรียนไดลงมือฝกกระทําเอง 
3. แบบจับคู โดยจับคูขอความ 2 ขอความใหเรียงเปนเรื่องเดียวกัน 
4. แบบสราง คือ ใหประโยคแลวนําคําในวงเล็บทายประโยคมาใสลงในตําแหนง 

ท่ีถูกตองในประโยคเดิม 
5. แบบใหสรางเปนประโยคจากคําท่ีกําหนดให 
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ริเวอร (River. 1980 : 97 - 100) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกไวดังนี้ คือ 
1. ตองมีการฝกนักเรียนมากพอในเรื่องหนึ่ง ๆ กอนท่ีจะฝกเรื่องอ่ืน ๆ 
2. แตละแบบฝกควรฝกประโยคเพียงหนึ่งแบบเทานั้น 
3. ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งท่ีเรียนรูแลว 
4. ประโยคท่ีฝกควรเปนประโยคสั้น ๆ 
5. ประโยคและคําศัพทควรเปนแบบท่ีใชพูดกันในชีวิตประจําวันท่ีนักเรียนรูจักกันดี 
นอกจากนี้  บารเรตต (Barrett. 1979) มีความเห็นวา ชุดฝกท่ีดีควรมีลักษณะดัง     

ตอไปนี้ 
1. มีขอแนะนําการใช เปดโอกาสใหเลือกทําไดหลายวิธี 
2. มีกิจกรรมแปลกใหม เราความสนใจทาทายความคิด 
3. มีการฝกโดยใชระยะเวลาพอสมควรสําหรับแตละเรื่องกอนท่ีจะฝกเรื่องตอไป 
4. แตละชุดฝกควรใชหัวขอเรื่องเพียงหนึ่งประเด็น 
5. มีการฝกโครงสรางใหมกับสิ่งท่ีเรียนมาแลว 
6. สิ่งท่ีนํามาฝกควรเปนเนื้อหาท่ีสอดคลองกับชีวิตประจําวันของนักเรียน และ 

สามารถนําไปใชได 
การฝกหัด (Practice) คือการใหผูเรียนไดทํากิจกรรมซ้ำ ๆ เพ่ือชวยสรางความรู 

ความเขาใจท่ีแมนยํา การพูดภาษาอังกฤษเปนทักษะจึงตองมีการฝกฝนอยูบอย ๆ เพ่ือชวยใหมีทักษะ
ทางการพูดเพ่ิมข้ึน ดังนั้นอุปกรณท่ีจะชวยในการฝกทักษะใหไดผลนั้นไดแกแบบฝกหัดเพราะนอกจาก
จะชวยเราใหผูฝกเกิดความสนใจแลว สามารถท่ีจะพัฒนาทักษะดานตาง ๆ 
    จากลักษณะรูปแบบของแบบฝกที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวามีหลายลักษณะและหลาย
รูปแบบ ทั้งนี้ในการนําไปสรางแบบฝกนั้นเราจะตองนําไปใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหา
ตลอดจนนักเรียนท่ีจะนําไปฝกดวยเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอนักเรียนและการใชภาษาใหมากท่ีสุด 
 

ความพึงพอใจ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของความพึงพอใจของบุคคล ที่มีตอสิ่งที่ไดรับ

หรือสิ ่งที ่ตนเองตองการนั ้น ระดับความพึงพอใจขึ ้นกับองคประกอบที่ตางกันของบุคคล เชน 
ความรูสึกพึงพอใจ ชอบใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนและตองการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ 
จนบรรลุผลสำเร็จ ไดมีผูสรุป ใหความเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจดังนี้                        

1. ความหมายของความพึงพอใจ                                                                                       
      ยุพิน  ศรฉัตรารักษ (2550 : 53) ไดใหความเห็นวา ความพึงพอใจหมายถึง ทาที 

ความรูสึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่ปฏิบัติ รวมปฏิบัติ หรือไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติ โดยผลตอบแทนที่ไดรับรวมทั้งสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของเปนปจจัยทำใหเกิดความพึง
พอใจ หรือไมพึงพอใจ 

2. ผลของการปฏิบัติงานนำไปสูความพึงพอใจ 
                  ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงาน จะถูกเชื่อมโยงดวยปจจัย
อื่นๆ ผลการปฏิบัติงานที่ดี จะนำไปสูผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสูการตอบสนอง
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ความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานยอมไดรับการตอบสนอง ในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทนซึ่งแบง
ออกเปนผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก โดยผานการรับรู
เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเปนตัวบงชี้ปริมาณผลตอบแทนที่ผูปฏิบัติงานไดรับนั่นคือ 
ความพึงพอใจในงานของผูปฏิบัติงานจะถูกกำหนดในความแตกตางระหวางผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง 
และการรับรูเรื่องเก่ียวกับความยุติธรรม ผลตอบแทนท่ีรับรูแลวความพึงพอใจยอมเกิดข้ึน (สมยศ นาวี
การ 2525 : 119) 
 แนวคิดพ้ืนฐานดังกลาว เม่ือนำมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลตอบแทนภายใน
หรือรางวัลภายใน เปนผลดานความรู สึกของผู เรียนที ่เกิดแตตัวผู เรียนเอง เชน ความรู สึกตอ
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถเอาชนะความยุงยากตางๆ และสามารถดำเนินงานภายใตความ
ยุงยากทั้งหลายไดสำเร็จ ทำใหเกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนไดรับการยกยองจากบุคคล
อื่นสวนผลตอบแทนภายนอก เปนรางวัลที่ผูอ่ืนจัดหาใหมากกวาที่ตนเองใหตนเอง เชน การไดรับคำ
ยกยองชมเชยจากครูผูสอน พอแม ผูปกครอง หรือแมแตการไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับท่ีนาพอใจ 
 จากความพึงพอใจท่ีกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวาความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียน
จะมีความสัมพันธกันทางบวก ทั้งนี้ ขึ ้นอยูกับกิจกรรมที่ผู เรียนไดปฏิบัติ ทำใหผู เรียนไดรับการ
ตอบสนองความตองการดานรางกายและจิตใจซึ่งเปนสวนสำคัญที่จะทำใหเกิดความสมบูรณของชวีิต 
มากนอยเพียงใดนั่นคือสิ่งที่ครูผูสอนจะคำนึงถึงองคประกอบตางๆ ในการสงเสริมความพึงพอใจใน
การเรียนรูใหกับผูเรียน 
 3. แหลงท่ีเกิดความพึงพอใจ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 : 141)  
      1. การอบรมตั้งแตเล็กๆ เปนไปในลักษณะคอยดูดซึมจากการเลียนแบบพอแมและ
คนขางเคียง ไมตองมีใครสอน ดังนั้นความพึงพอใจ จึงเปนเรื่องของการเรียนรู 
                 2. ประสบการณของบุคคล 
                 3. การรับถายทอดจากความพึงพอใจท่ีมีอยูแลว 
                 4. สื่อมวลชน 
 4. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
                  ในการปฏิบัติงานใดๆ ก็ตามการที่ผูปฏิบัติงาน จะเกิดความพึงพอใจตอการทำงานนั้น 
มากหรือนอย ขึ้นอยูกับสิ่งจูงใจในการทำงานที่มีอยู การสรางสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุนใหเกิดกับ
ผูปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งจำเปน เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นๆ เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวไดมีนักการ
ศึกษาในสาขาตางๆ ทำการศึกษาคนควาและตั้งทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการทำงานไวดังนี้ 
                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540 : 141-144) ไดกลาวถึงการแบงความ
ตองการของมนุษย ตามทฤษฎีของแมคคลีแลนด ออกเปน 3 ประเภท คือ 
  1. ความตองการสัมฤทธิ์ผล (Needs for Achievement) เปนพฤติกรรมท่ีจะกระทำ
การใดๆ ใหเปนผลสำเร็จดีเลิศ มาตรฐานเปนแรงขับท่ีนำไปสูความเปนเลิศ 
  2. ความตองการสัมพันธ (Needs for Affiliation) เปนความปรารถนาที่จะสราง
มิตรภาพและมีความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน 
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  3. ความตองการอำนาจ (Needs for Power) เปนความตองการควบคุมผูอ่ืน             
มีอิทธิพลตอผูอ่ืน 
 Scott (1970 : 124) ไดเสนอแนวคิดในเรื่องการจูงใจใหเกิดความพึงพอใจตอการทำงานท่ีจะ
ใหผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้ 
  1. งานควรมีความสัมพันธกับความปรารถนาสวนตัว งานนั้นจะมีความหมายสำหรับ
ผูทำ 
  2. งานนั้นตองมีการวางแผนและวัดความสำเร็จ โดยใชระบบการทำงานและการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือใหไดผลในการจูงใจภายในเปาหมายของงาน จะตองมีลักษณะดังนี้ 
                                3.1 คนทำงานมีสวนในการตั้งเปาหมาย 
       3.2 ผูปฏิบัติไดรับทราบผลสำเร็จในการทำงานโดยตรง 
       3.3 งานนั้นสามารถทำใหสำเร็จได 
 เมื่อนำแนวคิดนี้มาประยุกตใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีสวนในการ
เลือกเรียนตามความสนใจ และมีโอกาสรวมกันตั้งจุดประสงคหรือความมุงหมายในการทำกิจกรรม  
ไดเลือกวิธีแสวงหาความรูดวยวิธีท่ีผูเรียนถนัดและสามารถคนหาคำตอบได 
 Herzberg (1959 : 113-115) ไดทำการศึกษาคนควาทฤษฎี ที่เปนมูลเหตุที่ทำใหเกิดความ
พึงพอใจ เรียกวา The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ไดกลาวถึงปจจัยที่ทำใหเกิดความ    
พึงพอใจในการทำงาน 2 ปจจัย คือ 
  1. ปจจัยกระตุน (Motivation Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีผล
กอใหเกิดความพึงพอใจในการทำงาน เชน ความสำเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือลักษณะ
ของงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในตำแหนงการงาน 
  2. ปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) เปนปจจัยที่เกี ่ยวของกับสิ่งแวดลอมในการ
ทำงานและมีหนาที่ใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำงาน เชน เงินเดือน โอกาสที่จะกาวหนา        
ในอนาคต สถานะของอาชีพ สภาพการทำงาน เปนตน 
 จากแนวคิดที ่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความพึงพอใจตอการทำงานนั ้นเปนสิ ่งสำคัญ     
ความพึงพอใจจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับสิ่งจูงใจในการทำงาน และสิ่งที่มีอยู การสรางสิ่งจูงใจหรือ
แรงกระตุนใหเกิดกับผูปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งจำเปน เพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้นๆ เปนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีวางไว 
 

แหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร 
สถานท่ีทองเท่ียวสำคัญของอำเภอโพธิ์ไทร มีหลายแหง ไดแก  

1. สามพันโบก 
สามพันโบก ตั้งอยูท่ีบานโปงเปา ตำบลเหลางาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  

อีกหนึ่งสถานท่ีทองเท่ียว ท่ีรังสรรคโดยธรรมชาติ "สามพันโบก" ซ่ึงเปนแกงหินขนาดใหญ ถูกกัดเซาะ
กลายเปนแองและหลุดมากมาย โดยผลงานของแมน้ำโขงท่ีกัดเซาะแกงหินนี้ ในชวงฤดูน้ำหลากทุกๆป 
ซ่ึงเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติ ท่ีทำใหเกิดเปนแองมากมายมากกวา 3,000 โบก และฝงตรงขาง
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ที่หางไปไมกี่เมตรก็เปนฝงของประเทศเพ่ือนบานของไทยเรานั้นคือประเทศลาว นอกจากจะมาเที่ยว 
สามพันโบกไดเห็นความงามของธรรมชาติแลว ยังไดเห็นวิถีชีวิตของการอยูรวมกันระหวางชาวไทย
และชาวลาวริมฝงโขงในชวงหนาแลง สามพันโบก จะโผลพนใหเห็นเปนเนินแกงหินขนาดใหญกลางลำ
น้ำโขง ความสวยงามตระการตาของหินที่ถูกน้ำเซาะมองเห็นเปนภาพศิลปะ บางแหงใหญขนาดเปน
สระวายน้ำ บางแองขนาดเล็ก มีรูปรางลักษณะที่แตกตางกันออกไป เชน รูปดาว วงรี มิกกี้เมา และ
หินที่ถูกน้ำกัดเซาะจนดูคลายรูปหัวสุนัขพูเดิล มีความสวยงามแกรนดแคนยอน  ลักษณะแกรนดแคน
ยอนในรูปแบบของสามพันโบก มีลักษณะเปนหนาผา 2 ฝง ถามองใหลึกเขาไปอีกจะเห็นความ
ละเอียดของการกัดเซาะจากลำน้ำโขงจะมีลักษณะเปนรูป ใหญเล็กตามโขดหินริมหนาผา ซึ่งจะทำให
ผูพบเห็นเกิดความมหัศจรรยที่ธรรมชาติไดรังสรรคออกมาเปนของขวัญใหกับมนุษย "ตำนานปูจก
ปู" หลุมโบกที่เกิดขึ้นมากมาย  กอเกิดเรื ่องเลา  ปูพาหลานมาจับปาบริเวณถางตอน  (ตอนเปน
เครื่องมือดักปลาของคนอีสาน) บังเอิญไมสามารถจับปลาไดจึงใชมือลวงปูหินริมน้ำโขงจนเกิดโบก
จำนวนมาก ซ่ึงโบกในภาษาไทย แปลวา หลุม นั้นจึงแปลวา สามพันหลุม 

2. หาดสลึง 
หาดสลึงเปนท่ีทองเท่ียวท่ีข้ึนชื่อแหงหนึ่งของ อ.โพธิ์ไทร หาดสลึง ตั้งอยูท่ีบาน    

สองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร หางจากตัวจังหวัดประมาณ 115 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 2050 (อุบลฯ - ตระการพืชผล - โพธิ์ไทร) จุดเดนของหาดสลึงคือ เมื่อหนาแลวหรือวาชวง
สงกรานตนั้นจะมีการเลนสงกรานตท่ีนี่ รวมถึงแมน้ำโขงน้ำลดจะมองเห็นหาดทรายขาว ทรายเม็ดเล็ก 
รวมถึงยังเปนจุดชมวิวท่ี สามารถถายภาพประเทศลาวไดดวยรถลากใหบริการสำหรับทานท่ีอยากข้ึน-
ลง หาดสบายๆหาดสลึงยังมีท่ีพักมากมาย และรานอาหาร รวมถึงสามารถเดินทางไปตอท่ีสามพันโบก
ไดอีกดวยเพราะบานสองคอนนั้นเกือบจะเปนระยะทางครึ่งหนึ่งของโพธิ์ไทรกับสามพันโบกนั่นเอง 
เนื่องจากสามพันโบกยังมีที่พักนอย ดังนั้นจึงแนะนำหาที่พักที่นี่สำรองไวนอกจากนั้นยังมีรานอาหาร
ใหบริการ และรานขายของท่ีระลึกอีกดวยถาพูดถึงหาดใน อ.โพธิ์ไทรแลว หาดสลึง บานปากกะหลาง 
ตำบลสองคอนเปนหาดที่สวยที่สุดแถมยังสามารถเดินทางไปตอไดอีกหลายทาง เชน สามพันโบก    
เสาเฉลียง ผาชัน โขงเจียมรวมถึงเดินทางกลับเขาเมืองดวยเสนทางนี้อีกดวย ดังนั้นการเริ่มตนเที่ยว       
อ.โพธิ์ไทรตองมาถึงบานสองคอนกอนนั่นเอง 

3. ภูสมุย 
ชื่อของภูสมุยนั้นละมายคลายกับเกาะสวยแหงหนึ่งท่ีโดงดัง ของทะเลสุราษฎร 

ธานี เพียงแตสมุยแหงนี้ คือภูเขาท่ีอยูในทางตอนเหนือของอุทยานแหงชาติผาแตม บนยอดภูสมุยและ
รอบ ๆ นั้น มีสถานที่ทองเที่ยวที่โดดเดนทั้งจุดชมวิวและทุงดอกไม ดวยความสูงถึง 1,400 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเล จึงเหมาะกับการนอนเต็นททาลมหนาวไดไมแพดอยสูงในภาคเหนือเลยทีเดียว   
            ที่ตั้ง บานสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร บนทางหมายเลข 2112 (โพธิ์ไทร-โขงเจียม) หาง
จากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 130 กิโลเมตร ชวงเวลาที ่ เหมาะสม ปลายฤดูฝนตนฤดู
หนาว ประมาณเดือนตุลาคม – ธันวาคม 

การเดินทาง ตัวเมืองอุบลราชธานี เดินทางดวยหมายเลข 2050 ( อุบลฯ –  
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เขมราฐ) ผานอำเภอตระการพืชผล จนถึงอำเภอโพธิ์ไทรแลวใชทางหลวงหมายเลข 2112 เสนทาง
สายยุทธศาสตรโขงเจียม - เขมราฐ) ประมาณกิโลเมตรที่ 63 ถึงที่ทำการ อบต. สำโรง รวมระยะทาง
ประมาณ 130 กิโลเมตร 

ภูสมุย ชื่อนี้แมวาจะเขียนเหมือนกับเกาะสมุย ในจังหวัดสุราษฎรธานี แตอานออก 
เสียงวา สะ-มุย ปจจุบันอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตำบล อำเภอโพธิ์ไทร ซึ่งครอบคลุม
พื ้นที ่ประมาณ 106 ตารางกิโลเมตร ดวยพื ้นที ่ท ี ่กว างใหญของอุทยานแหงชาติผาแตมท่ี
ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม และอำเภอโพธิ์ไทร ภูสมุย จึงเปนภูเขาท่ี
อยู ในเขตอุทยานแหงชาติผาแตม ตั ้งอยู ทางทิศเหนือของที ่ทำการอุทยานฯ โดยมีอาณาเขต
ติดตอกัน ทิศเหนือติดกับตำบลสองคอน ทิศใตติดกับตำบลเหลางาม ทิศตะวันตกติดกับตำบล
สารภี และทิศตะวันออกติดกับแมน้ำโขงเสนพรมแดนระหวางไทย – ลาว 

 

4. เสาเฉลียง 

   เสาเฉลียง ตั้งอยูท่ีบานผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เปน
ประติมากรรมเหินธรรมชาติ ท่ีมีลักษณะคลายดอกเห็ด เกิดจากกระบวนการผุพังอยูกับท่ี และการ
กรอนของหินทราย อายุประมาณ 100 ลานป ท่ีชั้นหินท่ีมีความทนทานแตกตางกัน สวนท่ีเปนชั้นหินท่ี
ออนกวา จะถูกกัดกรอนมากกวา จึงหลงเหลือเปนสวนคลายโคนเห็ด ในขณะท่ีชั้นหินสวนท่ีแข็งกวา 
จะถูกกัดกรอนนอยกวา จึงหลงเหลือเปนสวนคลายดอกเห็ด วางแปะอยูดานบน เสาเฉลียงยักษเปน
เสาเฉลียงท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย มีความสูงประมาณ 20 เมตร กวางประมาณ 10 เมตร 

5. ผาสามหม่ืนรู 

สามหม่ืนรู (30,000 รู) ตั้งอยูท่ีบานผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
พื้นที่เปนหินทรายสีเทา สีเทาอมมวง จัดอยูในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 100 ลานป มีลักษณะ
เปนรูพรุน ท่ีเกิดจากกระบวนการผุพังอยูกับท่ี (weathering) และกรอน (erosion) โดยกระแสน้ำ ทำ
ใหเกิดเปนรูพรุนตามแนวชั้น และแนวชั้นเฉียง ระดับของชั้นหินซึ่งเปนจุดที่ทนตอกระบวนการ
ดังกลาวไดนอยกวาสวนอื่น รวมทั้งเกิดจากเม็ดกรวดที่มีอยูทั่วไปในเนื้อหินหลุดออกไป และถูกกัด
กรอนเปนรูมากมาย และรอยแตกรอยแยกของหิน เกิดจากการสรางสรรคของธรรมชาติ เปนความ
มหัศจรรยเล็กๆ ริมฝงโขงที่หาชมไมไดงายๆ เลย สามหมื่นรู มีลักษณะเปนหนาผายาวประมาณ 100 
เมตร ลึกราว 70 เมตร ตลอดแนวหนาผาถูกน้ำกัดเซาะ ถูกกรวด-หิน ทำปฏิกิริยาเปนรองเปนรู 
มากมายมหาศาลทั้งที่อยูเหนือน้ำและใตน้ำ มองเห็นเปนประติมากรรมนูนต่ำฝมือธรรมชาติรูปราง
แปลกตาพรุนไปทั่วทั้งแนวผา ยิ่งน้ำลดมากเทาไร ก็จะยิ่งเห็นรอง-รูมากขึ้น เกินกวา กวา 30,000 รู 
ตามชื่อเรียกขานมากนัก สำหรับสามหม่ืนรูนั้นมีความเหมือนกับสามพันโบกประการหนึ่งคือ เดิมจุดนี้
ไมไดเรียกวาสามหมื่นรู แตชาวบานเรียกกันทั่วไปวา“ผารู” หรือบางคนก็เรียกวา “ผาวัวตก” เพราะ
เคยมีวัว-ควาย มากินหญาแลวพลัดตกหนาผาท่ีนี่ตาย 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 

ประสิทธิ์  กัลปพฤกษ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา การ
ใชกิจกรรมคูในชั้นเรียนทําใหนักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษในเรื่องความสนใจ 
ในการสื่อสาร ความพยายามที่จะสื่อสารโดยใชทั้งภาษาพูดและทาทาง อยูในระดับดีมาก และมีการ
พัฒนาระดับความสามารถทางทักษะการพูดภาษาอังกฤษในเรื่องความคลองแคลว  สามารถพูดให
ผูอ่ืนเขาใจ คุณภาพของขอความท่ีนำมาสื่อสารและสําเนียงในการพูดอยูในระดับมาก 
     ธนมนญ  บุรุษภักดี (2547: บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถทางการ
สื่อสารดานการพูดแกนักศึกษาปที่ 1 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรปการศึกษา 2/2545 สถาบันราชภัฏ
อุดรธานี จำนวน 40 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง พบวานักศึกษาที่ไดเรียนพูดภาษาอังกฤษ 
โดยใชบทบาทสมมติพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดดีข้ึน นักศึกษามีคะแนนสูงกวากอนเรียนและมี 
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชบทบาทสมมุติดังนั้น การใชกิจกรรมใดก็ตามมาฝกการ 
สื่อสารดานการพูดสามารถพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารและชวยใหมีความมั่นใจในการพูด 
ภาษาอังกฤษยิ่งข้ึน  

รัตนา  วงศยะรา (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝกการอานและการ
พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     ปที่ 3 
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานพบวา นักเรียน และผูที่เกี่ยวของ ตองการใหมีการพัฒนาชุดฝกการอาน
และการพูดภาษาอังกฤษท่ีมีรูปแบบหลากหลาย โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในจังหวัดราชบุรี 
มีภาพประกอบ สี สวยงามและนักเรียนไดฝกทักษะการอานและการพูดเพื่อการสื่อสาร       ผล
การศึกษาชุดฝกพบวาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษประกอบดวย คําชี้แจง วัตถุประสงค          
แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู ใบงานและแบบทดสอบ โดยจัดทําเปน 6 เรื่องจํานวน 6 ชุดคือ     
ชุดที่1 เรื่อง Ratchaburi Attractions ชุดที่ 2 เรื่อง Khao Chongpran ชุดที่ 3 Wat Kanon Nang 
Yai ช ุดท ี ่  4 Khao Bin Cave ช ุดท ี ่  5 Damnern Saduak Floating Market ช ุดท ี ่  6 Visiting 
Ratchaburi Attractions ชุดฝกมีประสิทธิภาพ 76.10/80.10 ผลการทดลองใชชุดฝก โดยผูวิจัย       
เปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง พบวา นักเรียนสนใจสามารถอานเรื่อง ตอบคําถาม และพูดแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยวไดระหวางฝก ผลการประเมินชุดฝก พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
ดานการอานและการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชชุดฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยหลังการใชชุดฝกนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดสูงกวากอนใชชุดฝก 
และนักเรียนเห็นดวยอยางมากตอการเรียนโดยใชชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษดังนี้ คือ      
มีความคิดเห็นดานบรรยากาศ นักเรียนมีความสนุกสนาน ดานกิจกรรม นักเรียนอานและพูดไดอยางมี
จุดหมายมากข้ึน ดานประโยชน นักเรียนนําความรูจากชุดฝกไปใชในชีวิตประจําวันได ควรมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนโดยใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุม 
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สุนันทา แกวพันธชวง (2550: 4) ไดทาวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร พบวาหลังจากนักเรียนไดรับการ 
สอน โดยใชกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสาร นักเรียนมีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
 แสงเดือน อองสวาง (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเรื่อง Our Town โดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
6 โรงเรียนชุมชนบานหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) สำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาแพรเขต 1 ผลการวิจัย
พบวา ชุดกิจกรรเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเรื่อง Our Town โดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบ
รวมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 85.06/84.38 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
รอยละ 80/80 และนักเรียนมีความพึงพอใจ ตอชุดกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเรื่อง 
Our Town โดยใชทฤษฎีการเรียนรู แบบรวมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปท่ี 6 อยูในระดับดี
มาก 
 จมานนท บุตรชาดา (2560 : บทคัดยอ) ไดทาการวิจัยเรื่องการใชชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การฟง-พูดภาษาอังกฤษ ดวยขอมูลทองถิ่นอางทอง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี4 พบวา ชุด
กิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องขอมูลและสารสนเทศ กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ เทากับ 83.16/80.89  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ี
ระดับ .05  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวา กอน
เรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และความพึงพอใจของ
นักเรียนตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะห เรื่องขอมูลและสารสนเทศของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 อยูในระดับมาก 
 ภัทรภร บุญศรี (2562 : บทคัดยอ) ไดทำการวิจับเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ในชีว ิตประจำวันโดยใชบทฝกการสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาที ่ลงทะเบียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
พบวา นักศึกษาที ่ เข าร วมในกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร โดยภาพรวมมี 
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนการทดลอง ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.75 และหลัง
การ ทดลอง มีคาเฉลี่ย 4.98 โดยพบวา นักศึกษาที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารอยูใน ระดับดีรอยละ 3.33 หลังการทดลองพบวานักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษไดดีมาก
รอยละ 100.0 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลัง
การทดลองพบวา หลังการทดลองนักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดดีขึ้น โดยมี
ความสามารถในการพูดเพื่อการ สื่อสารหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.05 
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งานวิจัยตางประเทศ 

เออร (Ur, 1998) กลาววาสาเหตุท่ีทาใหผูเรียนภาษาท่ีสองไมประสบความสำเร็จใน 
การพูด ภาษาที่สอง นั้นมีหลายประการ เชน มีการกังวลวาจะพูดผิด กลัวเสียหนา ไมรู วาจะพูด
อยางไรหรือ อะไร และมักจะใชภาษาแม (Mother Language) แทนที่จะใชภาษาเปาหมาย (Target 
Language) ในขณะฝกพูดในชั ้นเรียน และจากการศึกษาวิจัยที ่เกี ่ยวของกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ พบวา นักเรียนมีปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไขมุก 
ภาคภูมิ (2554: 31-33) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดหนาชั้นเรียน โดยใชแบบฝกทักษะทางการ
พูดส าหรับ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนประชาบำรุงมีความสามารถในการพูดดีข้ึน      
รอยละ 87.91  

โรบินสนั (Robinson, 1997: 199-197) ไดศึกษาความแตกตางระหวางครูท่ีสอน 
โดยใช การ สอนแบบ Communicative Approach และการสอนแบบ Non Communicative 
Approach ใน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนท่ีเรียนโปรแกรมภาษาตางประเทศ โดยทำการสำรวจจาก
การสอบถาม จากทางโทรศัพทจากครูผูสอนจานวน 300 คนท่ีสอนในระดับมัธยม ผลการสอบถามครู
ที่ใชการสอน แบบ Communicative Approach สนใจเรื่องการสื่อสารการเรียนรู, กิจกรรมและการ
จัดกลุม นักเรียน มากกวาท่ีครูท่ีสอนแบบ Non Communicative Approach  

ในการศึกษาวรรณกรรมที่เกี ่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาชุดฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ซึ่งไดแกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย หลักการจุดหมายกลุ มสาระการเรียนรู ภาษา           
ตางประเทศ สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะ  อันพึงประสงค ความสำคัญทำไมตองเรียน
ภาษาตางประเทศ สาระและมาตรฐานการเรียนรู  คุณภาพ ผูเรียน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู
แกนกลาง อภิธานศัพท โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ คำอธิบายรายวิชา 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู และ แหลงการเรียนรู ทั้งนี้ ไดกลาวถึงแนวนโยบายในการปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชวงชั้นที่ 3 คือระดับมัธยมศึกษาปที ่ 1-3 ใหมี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร และ    
เปนการบูรณาการความรูวิชาภาษาอังกฤษกับเรื่องราวในทองถิ่น ใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ 
เกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน สามารถพูดแนะนําชักชวนเปนบทสนทนาสั้น ๆ เก่ียวกับ
แหลงทองเที ่ยวในอำเภอโพธิ ์ไทรได และเพื ่อตอบสนองตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา           
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
      การพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร โดยมุงเนนใหผู เร ียนสามารถพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดตามความเหมาะสมกับระดับชั้น ทั้งนี้ การพัฒนาชุดฝกไดยึดทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบดวยความหมาย ลักษณะ
กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แนวการสอน
เพื่อการสื่อสารและบทบาทครูในการสอนภาษาอังกฤษ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องแนวคิด ขั้นตอนการสอนพูด กิจกรรม การพูดเพื่อการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการพูด 
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ตามแนวทฤษฎีเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องราวที่ใกลตัว ในทองถิ่นของตน คือ 
แหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร และเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติทบทวนบทเรียนหลังการเรียนดวย 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
 

             ข้ันท่ี 1                                ข้ันท่ี 2         ข้ันท่ี 3      ข้ันท่ี 4 
  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน                  การพัฒนาชุดฝก             การทดลองใชชุดฝก          การประเมินและ  
                                                                                                                        การปรับปรุง 
        

- ศึกษาหลักสูตรการศึกษา         - พัฒนาชุดฝก (ฉบับราง)        - ทดลองใชชุดฝกกับ           - ผลสัมฤทธ์ิ 
ข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตร         ซึ่งประกอบดวยคำช้ีแจง        นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา         ในการพูด 
สถานศึกษากลุมสาระ         จุดประสงคการเรยีนรู,           ปท่ี 3/1 โรงเรียนโพธ์ิไทร       - ความพึงพอใจ   
การเรยีนรูภาษาตางประเทศ         แผนการจัดการเรยีนรู,          พิทยาคารจำนวน 30 คน      ท่ีมีตอชุดฝก 
- ศึกษาขอมูลแหลงทองเท่ียว         ใบความรู, กิจกรรม          หาคาประสิทธิภาพ           
ในอำเภอโพธ์ิไทร              แบบทดสอบ            ของนักเรียน 
จากผูเช่ียวชาญ และเอกสาร         - ตรวจสอบโครงราง              แบบกลุมใหญ  
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ                     ของชุดฝก โดย  
- ศึกษาความพึงพอใจ                  ผูเช่ียวชาญ ดานการ          
ของนักเรียนท่ีมีตอ                      พัฒนาชุดฝก ดาน 
การจดักิจกรรมการเรียนรู             ภาษาอังกฤษ และ                      
โดยใชชุดฝก                             แหลงทองเท่ียว ดวยวิธี                                          
- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี          การหาคา IOC                                         ไมผาน 
เอกสารผลการศึกษาคนควา          - ปรับปรุงแกไขชุดฝก          
การพัฒนาชุดฝกการพูด               - หาประสิทธิภาพของ                                               ผลการประเมนิ                          
เก่ียวของเก่ียวกับ                         ชุดฝก (รายบุคคล)          
เน้ือหาสาระ รปูแบบกิจกรรม         - ปรับปรุงชุดฝก                          (ฉบับราง)                                                                 
การฝกพูด                                  (ฉบับราง)                                                                         ผาน 
                                            - หาประสิทธิภาพของ 
                                  ชุดฝก (กลุมยอย) 
 

        - ปรับปรุงแกไขชุดฝก 
                                            (ฉบับราง) 
                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ชุดฝกการพูด          

  ภาษาอังกฤษ 

  ฉบับสมบูรณ 



๒๙ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร  
    3. เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทร   
พิทยาคาร 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร  
  

สมมติฐานการวิจัย 
          1. ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียน       
ชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
75/75 
           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทอง
เท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
ที่เรียนโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. คาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความกาวหนาสูงกวา
รอยละ 50 
           4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุด      
ฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร อยูในระดับมาก 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
         1. ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทอง
เท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
         2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธิ์ในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน  
. เนื้อหาท่ีใชในการศึกษา 

3. เนื้อหาท่ีนำมาพัฒนาเปนชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวใน 
อำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร คือเนื้อหาเรื่อง 
Phosai Attractions ประกอบดวย ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
  3.1 เรื่องท่ี 1 Going to Had Salueng 

 3.2 เรื่องท่ี 2 Let’s go to Sam Phan Bok  “The Grand canyon of 
Thailand” 



๓๐ 

3.3 เรื่องท่ี 3 Let’s see the giant rock pillars  
“Sao Chaliang” 

       3.4 เรื่องท่ี 4 Visiting Pha Sam Meun Ru 

 3.5 เรื่องท่ี 5 Camping at Phu Samui 
           4. ระยะเวลาในการวิจัย  คือ ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2564 ระหวางวันที ่ 4 เดือน
มกราคม  พ.ศ. 2565  ถึงวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 โดยใชเวลาในการทดลอง สัปดาหละ 
2 ชั่วโมง จํานวน 5 สัปดาห รวมระยะเวลา 10 ชั่วโมง 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

      1. ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร หมายถึง สื่อการ
เรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนรูปแบบหรือเพื่อใชฝกใหผูเรียนเกิดทักษะในการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร    
ใหนักเรียนไดฝกทักษะตามลำดับข้ันตอนดวยตนเอง เพ่ือความชำนาญ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ
ไดอยางถูกตอง โดยจัดทำท้ังหมด 5 เรื่อง ไดแก    

1.1 เรื่องท่ี 1 Going to Had Salueng 
 1.2 เรื่องท่ี 2 Let’s go to Sam Phan Bok  “The Grand canyon of 

Thailand” 
1.3 เรื่องท่ี 3 Let’s see the giant rock pillars  

“Sao Chaliang” 
       1.4 เรื่องท่ี 4 Visiting Pha Sam Meun Ru 

 1.5 เรื่องท่ี 5 Camping at Phu Samui 
2. แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรู เรื่อง Phosai 

Attractions จำนวน 5 แผน 10 ชั่วโมง เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการ
ใช ช ุดฝ กการพูดภาษาอังกฤษเกี ่ยวกับแหลงท องเท ี ่ยวในอำเภอโพธิ ์ไทร ส ําหร ับน ักเร ียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ีจะพัฒนานักเรียนใหเกิด
ประสบการณการเรียนรู ตามความสามารถท่ีผูวิจัยสรางข้ึนอยางเปนระบบ  

3. ประสิทธิภาพของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
หมายถึง คุณภาพชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผานการพัฒนาและทดลองใช มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) ตามเกณฑที่ตั้งไวคือ 
75/75 โดยคิดจากคะแนน 2 สวน ดังนี้  

75 ตัวแรก (E1) หมายถึง รอยละคะแนนของนักเรียนทุกคนที่ไดจากการประเมินพฤติกรรม   
การประเมินผลงานและคะแนนที่สอบยอยทายแผนการจัดการเรียนรู ที ่เนนผูเรียนเปนสำคัญใน
ระหวางดำเนินการทดลอง ไดรอยละ 75 
     75 ตัวหลัง (E2) หมายถึง รอยละคะแนนของนักเรียนทุกคนที่ไดจากการไดรับความรู      
ความเขาใจ จากการใชชุดฝกในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง หลังการใชชุดฝกรอยละ 75 
 4. ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง คาเฉลี่ยที่แสดงถึงความกาวหนาในการเรียนของผูเรียนโดย



๓๑ 

เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนที่เพิ่มขั้นจากคะแนนการทดสอบกอนเรียน กับความแตกตาง
ของคะแนนกอนเรียนกับคะแนนเต็ม 
     5. ผลสัมฤทธิ์ทางการพูด หมายถึง คะแนนผลการเรียนรูของนักเรียนที่ไดจากการทดสอบ    
การพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ของนักเรียน สามารถสนทนาโตตอบขอมูลเกี่ยวกับ 
แหลงทองเท่ียวอยูท่ีไหน มีความสําคัญอยางไร การเดินทางไปไดทางใดบาง ซ่ึงวัดโดยใชแบบทดสอบ 

6. ความพึงพอใจของนักเร ียน หมายถึง ความรู ส ึกนึกคิดในทางที ่ด ีของนักเร ียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนโพธ็ไทรพิทยาคาร ที่เปนกลุมตัวอยาง ที่มีตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี ่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ซึ่งวัดโดยใช
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 15 ขอ 
    7. นักเรียน หมายถึง ผู เรียนที่กําลังศึกษาอยู ในชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2         
ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อําเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  ในภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2564 
จํานวน 180 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

บทท่ี ๓ 
การดำเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาคนควาเรื่อง การพัฒนาชุดฝกการอานภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์
ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เปนการศึกษาคนควาและ
พัฒนา (Research and Development) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนหนวยวิเคราะห 
(Unit of Analysis) ซ่ึงผูวิจัยไดดำเนินการศึกษาตามลำดับข้ันตอน ดังตอไปนี ้
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 โรงเรียน     

โพธิ์ไทรพิทยาคาร อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 180 คน  
          2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 โรงเรียนโพธิ์ไทร
พิทยาคาร อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยใชวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Random Sampling) 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 สวน คือ 
       1. เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 
                        1.1 ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร จํานวน 
5 ชุด ไดแก 
                              1.1.1 เรื่องท่ี 1 Going to Had Salueng 

  1.1.2 เรื่องท่ี 2 Let’s go to Sam Phan Bok  “The Grand canyon of 
Thailand” 

1.1.3 เรื่องท่ี 3 Let’s see the giant rock pillars “Sao Chaliang” 
        1.1.4 เรื่องท่ี 4 Visiting Pha Sam Meun Ru 

       1.1.5 เรื่องท่ี 5 Camping at Phu Samui 
                        1.2 แผนการจัดการเรียนรู การพัฒนาการใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 มีทั้งหมด 5 แผน   



๓๓ 

การจัดการเรียนรู จำนวน 10 ชั่วโมง ไดแก  
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง Going to Had Salueng 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง Let’s go to Sam Phan Bok  “The Grand canyon of 

Thailand” 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง Let’s see the giant rock pillars “Sao Chaliang” 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง Visiting Pha Sam Meun Ru 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง Camping at Phu Samui  
                    2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

             2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนไดแก
แบบทดสอบการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร  
                       2.2 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร เปนแบบมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของ ลิเคิรท  จำนวน 15 ขอ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ 3/1 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  
จำนวน 30 คน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทอง
เท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร  มีทั้งหมดจำนวน 5 ชุด ใชเวลาสอน 10 ชั่วโมง ไมรวมเวลาในการทดสอบ 
กอนเรียนและหลังเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ดังนี้ 
  1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียน ซ่ึงเปนแบบทดสอบการพูดเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร  คะแนน 20 คะแนน 

ซ่ึงผูวิจัยไดดำเนินการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ในวันท่ี 28-29 ธันวาคม 2564 
  2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ    
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร      
4 ในระหวางวันที่ 4 มกราคม 2565 – 5 กุมภาพันธ 2565 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรู  
  3. เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
เสร็จสิ้นแลว ดำเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 โดยผูวิจัยเปน     
ผู ด ําเนินการทดสอบเมื ่อนักเรียนทําชุดฝกครบทั ้ง 5 ชุด โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับ
แบบทดสอบกอนเรียน แตสลับตัวเลือกและสลับขอกัน และวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร รวบรวม
คะแนนท่ีไดท้ังหมดไวเพ่ือนำไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 
  



๓๔ 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดดำเนินการนำขอมูลท่ีไดจากการทดลองมาวิเคราะห ดังนี้ 
  1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียน โดย 
                        1.1 หาคาความเที่ยงตรงของขอสอบ  โดยการหาคาเฉลี่ยเพื่อดูคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) 
                        1.2 หาคาอำนาจจำแนกรายขอของแบบทดสอบทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียน โดยวธิีของ แบรนแนน (Brannan) 
                        1.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยวิธีของโลเวท (Lovett)  
  2. หาประสิทธิภาพของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ
โพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ตามเกณฑ 75/75 โดยใช
สถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละ 
  3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน กอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยใชสถิติ t-test (Dependent Sample)  
  4. หาคาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
อำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยใชวิธีของ        
กูดแมนและชไนเดอร (Goodman, Fletcher and Schneider. 1980: 30-34, อางถึงใน เผชิญ      
กิจระการ. 2545 : 1-3) 
  5. หาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้ 
                         5.1 หาคาอำนาจจำแนกโดยวิธีการทดสอบคา t 
                         5.2 หาคาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั ้งฉบับโดยวิธ ีหา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) โดยใชสูตรของครอนบาช (Cronbach) 
  6. หาระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุด    
ฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร โดยใชเกณฑแปลความหมาย ดังนี้  
  4.51 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  2.51 – 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
  1.00 – 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
 
 
 
 



๓๕ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 1. สถิติท่ีใชวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ มีดังนี้  
              1.1 การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชวิธีหา

คาสัมประสิทธิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) จากสูตร ดังนี้ 
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 99-93) 
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เม่ือ α  คือ  คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน  
  n  คือ  จำนวนขอของเครื่องมือวัด  
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i  คือ  คะแนนความแปรปรวนรายขอ  

  2
tS  คือ  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือนั้นท้ังฉบับ 

 

            2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก  
           2.1 คารอยละ (Percentage) โดยใชสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 104) ดังนี้ 

     100
N

f
p ×=  

 

 เม่ือ P    แทน    รอยละ 
   f     แทน    ความถ่ีท่ีตองการแปลงเปนรอยละ 
   N    แทน    จำนวนขอมูลท้ังหมด 

           2.2 คาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 105) ดังนี้   

     
N

X
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  เม่ือ    X       แทน    คาเฉลี่ย 
      ∑X   แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 

           N   แทน    จำนวนคะแนนในกลุม 
 

           2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด 

2545 : 106)  ดังนี้ 
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เม่ือ S        แทน    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X        แทน    คะแนนดิบแตละตัว 



๓๖ 

  N        แทน    จำนวนคะแนนในกลุม 

  ∑       แทน    ผลรวมของคะแนน 
        3. การหาประสิทธิภาพของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอ   

โพธิ์ไทร โดยการหาคา โดยใชสูตร  E1/E2  ดังนี้ (เผชิญ  กิจระการ  2544  :  49) ดังนี้ 

        
A
N
X∑

=1E 100×  หรือ   

      เม่ือ  E1 แทน     ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
            ∑X  แทน     คะแนนของแบบฝกทุกชุดรวมกัน 

        A แทน     คะแนนเต็มของแบบฝกทุกชุดรวมกัน 
        N แทน     จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
            4. การหาคาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index: E.I) ของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร โดยใชวิธีของกูดแมน 
เฟลทเชอร และชไนเดอร (Goodman  Fletcher  and  Schneider. 1980 : 30 – 34, อางถึงใน 
เผชิญ กิจระการ. 2545 : 1-3)  ดังนี้  
 
คาดัชนีประสิทธิผล  = ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน – ผลรวมคะแนนทดสอบกอนเรียน 
                                 (จำนวนนักเรียน X คะแนนเต็ม) – ผลรวมคะแนนทดสอบกอนเรียน 
 

            5.  การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนดวยการทดสอบ t-test (Dependent Samples) มีสูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 87-
88) 
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  เม่ือ   t  แทน คาสถิติท่ีใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต เพ่ือทราบความมีนัยสำคัญ 
    D    แทน    ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู       
    N       แทน    จำนวนกลุมตัวอยาง 

 
 
 

 

 



๓๗ 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิเคราะห็ขอมูล 

 
การพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตาม

ลําดับ ดังนี้ 

1. การวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ตามเกณฑ 75/75 
พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนดวยชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวใน
จังหวัดอำเภอโพธิ์ไทร จากการทำแบบทดสอบการพูดทายชุดฝกทั้ง 5 ชุด ไดคะแนนเฉลี่ย 75.9 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.9 มีประสิทธิภาพเทากับ 75.9 ดังนั้น E1 
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์
ไทร มีประสิทธิภาพเทากับ 75.9 และผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ไดคะแนนเฉลี่ย 16.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.7 
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.7 ดังนั้น E2 ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร มีประสิทธิภาพเทากับ 81.7 
 จึงสรุปไดวาประสิทธิภาพของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ
โพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ทรพิทยาคาร มีประสิทธิภาพ 75.9/81.7 
ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว 75/75  

2. การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
ผูวิจัยไดนำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการพูดภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช
ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มาหาคาเฉลี่ยและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกอนเรียน
และหลังเรียน โดยใชสถิติ t-test (Dependent Samples) ในกรณีกลุมตัวอยางท่ีไมเปนอิสระตอกัน 
พบวา ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
อำเภอโพธิไ์ทร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ท่ีเรียนดวยชุดฝกการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร กอนเรียน มีคะแนนรวมเทากับ 354 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย ( X ) เทากับ 11.80  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.20 และคะแนนที่ไดจาก
การทดสอบหลังเรียนมีคะแนนรวม เทากับ 490 คะแนน คะแนนเฉลี ่ย ( X ) เทากับ 16.30 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.15 
 จากคะแนนที่คำนวณได เนื่องจากคา t ที่คำนวณไดตกอยูในเขตปฏิเสธสมมติฐาน H0 จึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 กลาวคือ คะแนนการพูดหลังใชชุดฝกกับคะแนนการพูดกอนใชชุดฝกแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนการพูดหลังใชชุดฝกสูงกวาคะแนนการพูดกอนใช
ชุดฝก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร ของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร กอนเรียน (Pre-test) และหลัง
เรียน  (Post-test) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลังการ
ทดลองใชสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนทดลองใช ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการศึกษาขอท่ี 2  

3. การวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชชุดฝกการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน   
โพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝก
การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร โดยใชว ิธ ีการของกูดแมน เฟลทเชอร และชไนเดอร (Goodman  
Fletcher  and  Schneider. 1980 : 30 – 34, อางถึงใน เผชิญ กิจระการ. 2545 : 1-3)   

ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ   
แหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
มีคาประสิทธิผลเทากับ 0.553 แสดงวานักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเทากับ 0.553 หรือคิดเปนรอยละ 
55.30 

4. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝก
การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

เมื่อนักเรียนกลุมตัวอยางทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดใหนักเรียน
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 15 ขอ ผลการวิเคราะหพบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอ
ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.02, S.D. = 0.65) ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการศึกษาขอที ่ 2 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก 
กิจกรรมระหวางการอาน ชวยทำใหนักเรียนมีความสามารถในการพูด ไดอยางมีจุดมุงหมายมากขึ้น (
X  = 4.62, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ กิจกรรมกอนการฝกชวยทำใหนักเรียนอยากทำกิจกรรมอ่ืน
ตอไป ( X  = 4.46, S.D. = 0.46) และกิจกรรมระหวางการฝก ชวยทำใหนักเรียนมีความสามารถใน
การพูด ไดอยางมีจุดมุงหมายมากขึ้น ( X  = 4.30, S.D. = 0.53) และขอที่มีคาเฉลี่ย 3 ลำดับสุดทาย
คือ ขนาดของรูปเลมมีความเหมาะสม ( X  = 3.64, S.D. = 0.81) ชุดฝกชวยทำใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็น อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ( X  = 3.63, S.D. = 0.71) และการเรียนดวยชุดฝกเปด
โอกาสใหนักเรียนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ( X  = 3.60, S.D. = 0.67) 
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บทท่ี ๕ 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน

อำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  ซึ่งจากการศึกษา

สามารถสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ ไดดังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

โดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร  

    3. เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทร   

พิทยาคาร 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร  
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการวิจัยผลการพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ      

โพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ปรากฏผลเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไวคือ 

 1. ประสิทธิภาพของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ      

โพธิ ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มีประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E1) รอยละ 75.9 และประสิทธิภาพดานผลลัพธทางการเรียน (E2) รอยละ 81.7 

แสดงวามีประสิทธิภาพ 75.9/81.7 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 75/75 ท่ีกำหนดไว 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับ     

แหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร     

ที่เรียนโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ระหวางกอนเรียน 

(Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 3. คาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน

อำเภอโพธิ์ไทร มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.553 ซึ่งหมายถึงโดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึน

เทากับ 0.553 หรือคิดเปนรอยละ 55.30 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจตอการจดักิจกรรมการเรียนรูโดยใช

ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร อยูในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาคนควาสามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสืทธิภาพเทากับ 75.9/81.7 

หมายความวานักเรียนทั้งหมดไดคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบยอยทั้ง 5 ชุด รอยละ 75.9    

และคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.7 

แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ

โพธิ ์ไทร สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร ที ่ผู ว ิจัยพัฒนาข้ึน              

มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 75/75 และเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากชุดฝก

การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ไดผานการทดลองหาประสิทธิภาพตามกระบวนที่ถูกตอง คือ การหา

ประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout ) กับนักเรียน 3 คน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ   

ที่กําหนดไว 60/60 โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 66.33 / 66.65 การหาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย 

(Small group Tryout) กับนักเรียน 9 คน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 70/70 โดยมี

ประสิทธิภาพเทากับ 70.66 / 72.75 และการหาประสิทธิภาพแบบกลุ มภาคสนามกับนักเรียน         

ช ั ้นมัธยมศึกษาปที ่  3/2 โรงเร ียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร ที ่ไม ใช กลุ มต ัวอย าง จำนวน 34 คน                    

มีประสิทธิภาพเทากับ 77.3/81.3 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 75/75 ผูวิจัยไดนําผลการทดลองหา

ประสิทธิภาพ มาปรับปรุง ดานภาษา เนื้อหา ไวยากรณ การสะกดคํา เพื่อใหถูกตอง และงายแกการ

เขาใจ ปรับปรุงตัวอักษรใหชัดเจนถูกตอง มีรูปภาพประกอบชุดฝก กอนนําไปทดลองใชจริงกับกลุม

ตัวอยางคือนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3/1 โรงเรียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร พบวามีประสิทธิภาพ 

79.5/81.7 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไวคือ 75/75 แสดงวาชุดฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับสมมุติฐานการศึกษาคนควาขอท่ี 1 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา  วงศยะรา (2548 

: บทคัดยอ) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลง

ทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 20 คน ผลการศึกษาพบวา

ชุดฝกมีประสิทธิภาพ 76.10/80.10 สอดคลองกับงานวิจัยของ แสงเดือน อองสวาง (2554 : 



๔๑ 

บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเรื่อง Our Town โดยใช
ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนบานหนุนเหนือ 
(แสงศรีวิทยา) สำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาแพรเขต 1 ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรเสริมทักษะการ
สื ่อสารภาษาอังกฤษเรื ่อง Our Town โดยใชทฤษฎีการเรียนรู แบบรวมมือ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่  6 มีประสิทธ ิภาพโดยเฉลี ่ย 85.06/84.38 ซึ ่งส ูงกว าเกณฑ 80/80 ที ่ต ั ้งไว              

และสอดคลองกับงานวิจัยของ จมานนท บุตรชาดา (2560 : บทคัดยอ) ไดทาการวิจัยเรื่องการใชชุด

กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ ดวยขอมูลทองถิ่นอางทอง  สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี4 พบวา ชุดกิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องขอมูลและสารสนเทศ กลุมสาระ
การเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพ เทากับ 
83.16/80.89  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว 

2. ผลการทดลองใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวย

ตนเอง พบวา นักเรียนสนใจ สามารถสนทนาถามตอบขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว และพูดแนะนํา

สถานที ่ท องเที ่ยวได ระหวางฝก ผลการประเมินชุดฝกพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเร ียนวิชา

ภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียน      

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ที่เรียนโดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ    

แหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยหลังการใชชุดฝกนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการพูดสูงกวากอนใชชุดฝก ซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดเรียนรู

จากแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนสามารถจดจําเรื่องราว         

ตาง ๆ ไดแมนยํา งายตอการเรียนรู อีกท้ังการไดฝกอาน ฝกพูดจากประสบการณตรง จะทําใหผูเรียน

มีความสนใจกระตือรือรนในการเรียน และสนุกสนานเพลิดเพลิน ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่วาการจัดการศึกษาตองมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด การจัดการศึกษา จึงตองสงเสริมสนับสนุนใหผู

เรียนแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ที่ใกลตัวและไกลตัวเพื่อ ใหผู เรียนไดรับ     

การพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชนและ

สังคม เพื่อใหมีทักษะคือความชํานาญ  แมนยําในบทเรียนและกอใหเกิดการเรียนรูเรื่องราวในชุมชน 

ดังนั้นการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ดวยการนําชุด  

ฝกมาใชในการแกปญหาและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจึงมีความเหมาะสมที่สุด ผลสัมฤทธิ์    

ดานการพูดของนักเรียนหลังใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษสูงกวากอนใชชุดฝก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา        

ดานการพูดเนื้อหาเปนเรื่องราวในทองถิ่นที่ใกลตัว นักเรียนมีความสนใจ ตองการจะเรียนรูเนื้อหาไม

ยาก เหมาะสมกับวัยของนักเรียน อีกท้ังไดฝกอานและตอบคําถามจากกิจกรรม (Activity) จนมีความ

รูและความเขาใจ  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาคนควาของ รัตนา  วงศยะรา (2548 : บทคัดยอ)      



๔๒ 

ไดทําการวิจัยเรื ่อง การพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน

จังหวัดราชบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานพบวา นักเรียน และ    

ผูที่เกี่ยวของ ตองการใหมีการพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบหลากหลาย 

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี มีภาพประกอบ สี สวยงามและนักเรียนได       

ฝกทักษะการอานและการพูดเพื่อการสื่อสาร ผลการศึกษาชุดฝกพบวาชุดฝกการอานและการพูด

ภาษาอังกฤษประกอบดวย คําชี้แจง วัตถุประสงค แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู ใบงานและ

แบบทดสอบ โดยจัดทําเปน 6 เรื ่องจํานวน 6 ชุดคือ  ชุดท่ี1 เรื ่อง Ratchaburi Attractions            

ชุดที่ 2 เรื่อง Khao Chongpran ชุดที่ 3 Wat Kanon Nang Yai ชุดที่ 4 Khao Bin Cave ชุดท่ี 5 

Damnern Saduak Floating Market ช ุ ด ท่ี  6  Visiting Ratchaburi Attractions ช ุ ด ฝ  ก มี

ประสิทธิภาพ 76.10/80.10 ผลการทดลองใชชุดฝก โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง พบวา 

นักเรียนสนใจสามารถอานเรื่อง ตอบคําถาม และพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวไดระหวางฝก ผลการ

ประเมินชุดฝก พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานและการพูดภาษาอังกฤษกอน

และหลังการใชชุดฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยหลังการใชชุดฝกนักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดสูงกวากอนใชชุดฝก  

ผลสัมฤทธิ์ดานการพูดของนักเรียนหลังการใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษสูงกวากอนใชชุดฝก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวาหลังใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลง      

ทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร นักเรียนมีทักษะการพูดอยูในเกณฑดีมาก จํานวน 12 คน และอยูในระดับ

ดี จํานวน 18 คน โดยนักเรียนสามารถพูดนําเสนอเนื้อเรื่องไดระดับสูงสุด รองลงมาคือการออกเสียง 

การแสดงทาทางประกอบและความคลองแคลว ตามลําดับท้ังนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนมีระยะเวลา

ในการฝกจํากัด กิจกรรมกลุ ม กิจกรรมคู ใชสุ มเปนบางกลุ ม บางคู จึงทําใหนักเรียนพูดได               

ไมคลองแคลว ส วนการพูดนําเสนอเร ื ่องเกี ่ยวกับสถานที ่ท องเที ่ยว พบวานักเร ียนกลาพูด                 

กลาแสดงออก ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไดฝกพูดจากกิจกรรมในชุดฝกซ้ำ ๆ จดจําเนื้อเรื่องได มีความ   

แมนยําในเนื้อหาและสามารถถายโยงมาใชในการพูดได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาคนควาของ 

ประสิทธิ ์ กัลปพฤษ (2542 : 63 ) ที ่ศึกษา การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน           

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา การใชกิจกรรมคูในชั้นเรียนทําใหนักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรม การพูด

ภาษาอังกฤษในเรื่องความสามารถในการสื่อสาร ความพยายามที่จะสื่อสารโดยใชทั้ง ภาษาพูดและท

าทาง อยูในระดับดีมากและมีการพัฒนาระดับความสามารถทางทักษะการพูดภาษาอังกฤษในเรื่อง

ความคลองแคลว ความสามารถพูดใหผูอื่นเขาใจ คุณภาพของขอความที่นํามาสื่อสารและสําเนียงใน

การพูดอยูในระดับมากจะเห็นไดวาชุดฝกทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษนั้นมีประโยชน และ

มีคุณคาในการจัดการเรียนการสอน ชุดฝกท่ีสรางขึ้นยังเปนสื่อที่ตอบสนองความตองการของครูและ

นักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พรสวรรค  คําบุญ (2534 : 17) ท่ีวาการฝกเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ



๔๓ 

ท่ีทําใหผูเรียนมีความชํานาญ แมนยําในบทเรียนเกิดการเรียนรูชวยใหผูฝกเกิดความคลองแคลว จําได

แมนยํา รวมท้ังสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ อดุลย ภูปลื้ม      

(2539 : 24-25) ท่ีวาชุดฝกทําใหผูรียนสามารถนําภาษาไปใชสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความ

สนุกสนานและเขาใจบทเรียน จดจําเนื้อหา คําศัพทตาง ๆ ไดคงทน อีกทั้งยังสอดคลองกับ มนทิรา 

ภักดีณรงค ( 2540 : 99 -100) ที่วาการฝกทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษ จําเปนตองอาศัย

การฝกกระทําบอย ๆ ลงมือกระทําเอง ดังนั้นสื่อชุดฝกจึงเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพในการนํามาใช

พัฒนาทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 

มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.553 ซึ่งหมายถึงโดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเทากับ 0.553 

หรือคิดเปนรอยละ 55.30 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาองคประกอบของ

ชุดฝกชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถพัฒนาทักษะดานการพูดไดตามจุดประสงคการเรียนรู 

นอกจากนั้น ชุดฝกชวยทําใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนลําดับ ตามขั้นตอน มีการใชสื่อ

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูสามารถพัฒนาการพูดไดบรรลุตามวัตถุประ

สงค ตรงตามผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ชยัยงค พรหมวงศ 

(2537 : 490) ที ่ว า ชุดฝกควรมีองคประกอบคือ คําชี ้แจง ใบแนะทาง แผนการจัดการเรียนรู          

(ประกอบดวย วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน สื่อการสอนและประเมินผล) และใบเฉลย สอดคลอง

กับงานวิจัยของอารีย วาศนอํานวย (2545 : บทคัดยอ) ที ่ว าแบบฝกที ่พัฒนาขึ ้นประกอบดวย 

คําอธิบายการใชแบบฝก ชื ่อแบบฝก จุดประสงค กิจกรรมการเรียนการสอนและแบบทดสอบ        

รายจุดประสงค และควรยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาการของนักเรียนในแตละวัย จัดเนื้อหา

ใหตรงกับจุดประสงค มีความยากงายเหมาะสมกับวัย เรียงลําดับจากงายไปหายาก มีคําชี้แจงท่ี       

เขาใจงาย มีรูปแบบที่หลากหลาย มีรูปภาพประกอบ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ อารีย บัวคุมภัย       

( 2540 :  21 – 22 ) ที่วา ควรมีความถูกตองดานเนื้อหา ซึ่งทําไดโดยการตรวจสอบหรือทดลองใช     

กอนที่จะนําไปใชจริง มีรูปภาพประกอบ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทำใหนักเรียนมีความ

สนใจในการอานเรื่องจากใบความรู ชวยกันคิดอภิปรายเพื่อตอบคําถามจากภาพวาสถานที่ในภาพ          

คือสถานท่ีใด มีสิ่งใดนาสนใจ รวมมือกันปฏิบัติกิจกรรม ไดศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน โดย

ใชกระบวนการกลุม ดวยความสนุกสนาน มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก สามารถนําเรื่องท่ี     

อานมาพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ การเดินทางและเรื่องราวท่ีนาสนใจ ในเรื่องระยะเวลาใน

การฝกควรไดรับการฝกเพิ่มเติมทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเนื้อหาใน

ชุดฝกเปนเรื่องราวในทองถ่ินท่ีใกลตัวของนักเรียน ท่ีนักเรียนมีความสนใจตองการจะเรียนรู เนื้อเรื่อง

ไมยาก เหมาะสมกับวัย นอกจากนั้นนักเรียนไดเขารวมทํากิจกรรมจนคลองแคลวท้ังกิจกรรมกลุม 

กิจกรรมคูและเปนรายบุคคล ไดฝกอานฝกพูดซ้ำ ๆ จนเกิดความเคยชิน ทําใหสามารถตอบคําถาม
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และพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวได สอดคลองกับแนวคิดของ สุไร พงษทองเจริญ (2525:19 – 20)    

ที่วาการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษแกนักเรียนไทยจะตองฝกเนื้อหาทางภาษาซ้ำ ๆ เพื่อใหผู

เรียนเกิดความเคยชินในภาษาอังกฤษหาสถานการณตาง ๆ มาใหผูเรียนไดใชภาษาจริง ใหนักเรียน

สังเกตและบอกกฎเกณฑอยางงาย ๆ เพื่อเปนหลักในการใชภาษาใหถูกตอง ชวยใหนักเรียนถายโยง

ความรู ความเขาใจจากภาษาไทยไปหาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ขันธชัย มหาโพธิ์      

( 2532 : 20) ที่วากิจกรรมการฝกควรเหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของนักเรียน ใชเวลาท่ี

เหมาะสมและทาทายความสามารถของผูเรียนและสามารถนําไปฝกดวยตนเองได ซึ่งสอดคลองกับ 

มณทิรา ภักดีณรงค ( 2540 : 99-100) ที่วานักเรียนจะมีความคงทนในการเรียนรูได ตองไดฝกกระ

ทําบอย ๆ และไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และสอดคลองกับ แนวคิดของ ริเวอร (River 1968 :  97-

100) ท่ีวาตองมีการฝกนักเรียนมากพอในเรื่องหนึ่ง ๆ กอนท่ีจะฝกเรื่องอ่ืน ๆ  ฝกโครงสรางใหมกับสิ่ง

ท่ีเรียนรูแลว ประโยคท่ีฝกควรสั้น ๆ ประโยคและคําศัพทควรใชแบบท่ีพูดกันในชีวิตประจําวัน 

4. ผลการประเมินดานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุด  

ฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบว กิจกรรมกอนการฝก ชวยทำใหนักเรียนอยาก

ทำกิจกรรมอื่นตอไป กิจกรรมระหวางการพูด ชวยทำใหนักเรียนมีความสามารถในการพูด ไดอยางมี

จุดมุงหมายมากข้ึน และกิจกรรมหลังการพูด ชวยทำใหนักเรียน ใชภาษาอยางมีอิสระและสรางสรรค 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีสวนรวมในการฝกกิจกรรม       

ตาง ๆ ชุดฝกมีกิจกรรมหลากหลาย   มีรูปภาพประกอบที่สวยงาม นาสนใจ เนื้อหานาสนใจ ไมยาก

และเปนเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น ไดรับการฝกซ้ำ ๆ จนจดจําเนื้อหาไดแมนยํา ซ่ึง

สอดคลองกับผลการศึกษาคนควาของ  แสงเดือน อองสวาง (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางชุด

กิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเรื่อง Our Town โดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนชมุชนบานหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาแพรเขต 1 ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเรื่อง Our 
Town โดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพโดย
เฉลี่ย 85.06/84.38 ซ่ึงสูงกวาเกณฑรอยละ 80/80 และนักเรียนมีความพึงพอใจ ตอชุดกิจกรรมเสริม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเรื่อง Our Town โดยใชทฤษฎีการเรียนรู แบบรวมมือ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา  ปท่ี 6 อยูในระดับดีมาก 

 จากผลการศึกษาคนควาของ ศศิธร วิสุทธิแพทย (2528 : 72) พบวาแบบฝกที่ดีควรใชหลัก

จิตวิทยาในการสราง โดยมีภาพประกอบที่สวยงาม มีเนื้อหาที่นาสนใจกิจกรรมในแบบฝกควรมี

หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนานในการทําแบบฝกไมเกิดความเบื่อหนาย     

เปนสิ่งท่ีมีความหมายและประโยชนตอผูฝก สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้นักเรียนมี

ความพึงพอใจเก่ียวกับชุดฝก ในระดับปานกลางคือขนาดของรูปเลมชุดฝกควรมีความเหมาะสม ชุดฝก
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ชวยทำใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และการเรียนดวยชุดฝกเปด

โอกาสใหนักเรียนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน อยูในลำดับนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา     

ขอจํากัดในเรื ่องเวลาในการแสดงความคิดเห็น อภิปรายเพื ่อตอบคําถามมีนอยเกินไป การใช

กระบวนการคิดและกระบวนการกลุม ใชสุมใหแสดงผลงานไดเปนบางกลุมในเวลาท่ีจํากัด 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ผูวิจัยไดสรุปแนวคิด กิจกรรมและขอเสนอ

แนะเก่ียวกับประเด็นตอไปนี้ คือขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอ

แนะเพ่ือการศึกษาคนควา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษไปใช 

  จากการคนพบขอศึกษาคนควา ผูศึกษาคนความีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําชุด    ฝกการ

พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ไปใชดังตอไปนี ้

   1. จากการศึกษาคนควาพบวาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวใน

อำเภอโพธิ ์ ไทร มีประสิทธ ิภาพ ดังนั ้นครูผู สอนในกลุ มสาระการเร ียนรู ภาษาตางประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) ควรนาํรูปแบบและกิจกรรมตาง ๆ ของชุดฝกไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป 

   2. จากการศึกษาคนควา พบวา การที่นักเรียนไดใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ

เก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในอำเภอโพธิ์ไทร ทําใหผลสัมฤทธิ์ดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงข้ึน 

ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุนใหครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ไดพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนประเภทชุดฝกเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู ของ

นักเรียนใหสูงข้ึน 

   3. จากการศึกษาคนควา พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนรูด วย     

ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที ่ยวในอำเภอโพธิ ์ไทร ทําใหนักเรียนไดรับความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุ นใหนักเรียนสนใจเรียน นักเรียนมีทัศนคติที ่ด ีตอการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ แตชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษก็ยังชวยใหนักเรียนใชกระบวนการคิดและกระบวนการ   

กลุมนอยกวาความคิดเห็นดานอ่ืน ๆ  ดังนั้นครูผูสอนจึงควรใชวิธีสอนท่ีฝกใหนักเรียนรูจักกระบวนการ

คิด วิเคราะหและฝกใหนักเรียนไดมีการเรียนรู เปนกลุ มรวมกัน เพื ่อพัฒนาใหนักเรียนไดใช

กระบวนการคิดและการทํางานกลุมเพ่ือเปนประโยชนตอการเรียนการสอนตอไป 
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ภาคผนวก 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

Speaking Test  

Directions: Look at the following tourist attractions in Phosai District. 
Choose only one place to talk about it by using the following guideline. 
คำสั่ง: ใหนักเรียนพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่นักเรียนสนใจเพียง 1 แหง โดยใช
โครงสรางประโยคที่กำหนดให 
 

 

Phosai Attractions 
 
 

 
 
 

                              

   Sam Phan Bok        Haad Saleung                         
                      
 

                           
 

             

 
                  

        Sao Chaliang       Phu Samui 
                   

                       
 

 

                    
 

 
 

           

              Pha Sam Meun Ru 
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My favorite tourist attraction in Phosai district is……………………… 
which is located in…………………………………………………………………………………. 
It is about…………………kilometers from the city of Ubon Ratchathani 
and it is about………………….kilometers from the district.  
It is about………………….kilometers away from the village. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Give more details about this place as you possibly can.) 
 

 

 

 
ตัวอยางส่ือ นวัตกรรม และผลงานนักเรียน 

 

 
- https://youtu.be/5oPCah2P5PA 
- https://youtu.be/nkjOGGjWf9g 
- https://www.youtube.com/?v=zPEcubFEbys 

- https://www.youtube.com/watch?v=OfQju8xS_5U 
- https://www.youtube.com/watch?v=nQMFXG1AhaQ 
- https://www.youtube.com/watch?v=24slb2QrcSw 
 

https://youtu.be/5oPCah2P5PA
https://youtu.be/nkjOGGjWf9g
https://www.youtube.com/watch?v=OfQju8xS_5U
https://www.youtube.com/watch?v=nQMFXG1AhaQ
https://www.youtube.com/watch?v=24slb2QrcSw
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งานคู่กรกนก กับ กฤชอร
 5.mp4

งานคู่ธีร์ธวัช กับ พงศธร 
1.mp4

งานคู่ธีระนันท์กับสิทธิ
พงษ2์.mp4

งานคู่ธีรนันท์ สิทธิพงษ์ 
4.mp4

งานคู่ธีร์ธวัช กับ พงศธร 
1.mp4

งานคู่แจ่มจันทร์ กับนันน
ภัส 4.mp4

งานคู่แจ่มจันทร์ กับนันน
ภัส 3.mp4

งานคู่แจ่มจันทร์ กับนันน
ภัส 2.mp4

งานคู่แจ่มจันทร์ กับนันน
ภัส 1.mp4

งานคู่จุฬาลักษณ์กับป
ราญชลี 1.mp4

งานคู่กรกนกกับกฤชอร
1.mp4

งานคูกรกนก กับกฤชอร 
4.mp4

งานคู่กรกนก กับ กฤชอร
 5.mp4

งานคู่สุพรรณิสา กับเอวิ
การ์ 2.mp4

งานคู่สุพรรณิสา กับเอวิ
การ์ 1.mp4

งานคู่วิจิตรา กับชนิสรา 
3.mp4

งานคู่วิจิตรา กับชนิสรา 
2.mp4

งานคู่วิจิตรา กับชนิสรา 
1.mp4

งานคู่ลัคณา กับ  ปณิตา.
mp4

งานคู่ลัคณา กับ  ปณิตา. 
4mp4.mp4

งานคู่ลัคณา กับ  ปณิตา. 
3mp4.mp4

งานคู่ลัคณา กับ  ปณิตา. 
2mp4.mp4

งานคู่ประกายดาวกับช
นิสรา2.mp4

งานคู่ประกายดาวกับช
นิสรา 3.mp4

งานคู่ประกายดาว กับช
นิสรา 1.mp4

งานคู่ธีระนันท์กับสิทธิ
พงษ2์.mp4

งานคู่ธีระนันท์กับสิทธิ
พงษ1์.mp4

งานคู่ธีรนันท์ สิทธิพงษ์ 
5.mp4

คลิปเสียงสนทนานร. 
6.mp4.aac.mp4

คลิปเสียงสนทนานร. 
5.mp4.aac.mp4

คลิปเสียงสนทนานร. 
4.mp4.aac.mp4

คลิปเสียงสนทนานร. 
3.mp4.aac.mp4

คลิปเสียงสนทนานร. 
2.mp4.aac

คลิปเสียงสนทนานร. 
1.mp4

คลิปเสียงสนทนา11 ด.ี
mp4

คลิปเสียงสนทนา
10.mp4

คลิปเสียงสนทนา9.mp4 คลิปเสียงสนทนา8.mp4 คลิปเสียงสนทนา7.mp4 งานวิจิตรา4.mp4

งานวิจิตรา2.mp4 งานวิจิตรา1.mp4 งานวิจิตรา 3.mp4 คลิปเสียงสนทนานร. 
12.mp4

คลิปงานกรกนก3.mp4

คลิปงานกรกนก2.mp4 คลิปงานกรกนก 1.mp4 คลิปงานกรกนก4.mp4 งานพลอยวรินทร์ 3.aac งานพลอยวรินทร์ 1.aac

งานพลอยวรินทร์2.aac งานแจ่มจันทร์3.mp4 งานแจ่มจันทร์2.mp4 งานแจ่มจันทร์1.mp4 งานลัคณา 1.m4a

งานลัคณา 2 ยังไม่แก้ไข.
m4a

งานแจ่มจันทร์4.mp4 งานวรรณวิษา4.m4a งานวรรณวิษา3.m4a งานวรรณวิษา2.m4a



๕๓ 

งานวรรณวิษา1.m4a งานวรรณวิษา5.m4a งานชนิสรา4.aac งานชนิสรา3.aac งานชนิสรา1.aac

งานชนิสรา6.aac งานธีระนันท์ 4mp4.mp4 งานธีระนันท์ 3.mp4 งานธีระนันท์ 2.mp4 งานธีระนันทฺ์ 1.mp4

งานชนิสรา4.aac งานชนิสรา3.aac งานชนิสรา1.aac งานชนิสรา6.aac งานประกายดาว 2.aac

งานประกายดาว1.aac งานสุพรรณิศา1.mp4 งานสิทธิพงษ์1.mp4
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                                                                       Activity 1 
                              Discuss the questions given 
 

                                 

Directions: Look at the pictures and discuss the following questions.  

 

        

 

                             

     

 
 

 

 

 

 

             

            Source:  https://www.tourismthailand.org. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.tourismthailand.org/
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1. S1: Where is this place? 
    S2: …………………………………………………………………………… 
2. S1: How far is it from the city center of Ubon  
         Ratchathani? 
    S2: …………………………………………………………………………… 
3. S1: Why is this place called Sam Phan Bok? 
    S2: …………………………………………………………………………… 
4. S1: Which season can you see amazing basins? 
    S2: …………………………………………………………………………… 
5. S1: What are the shapes of indented rock islets? 

           S2: …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

        
 

 

                                       Let’s talk with your friend! 
            The more you talk, the more you feel confident. 
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                                     Activity 4 
                                                  Build dialogue  
 

 
 

Directions: Read these sentences, then complete the questions. 

Situation: You meet a foreigner on the road in Phosai district.    
He would like to go to Sam Phan Bok. This is a conversation 
between the foreigner and you. 
 
You: Hello. ...........1......... I help you?  

A foreigner:  Yes, I’d like to go ……….2…….. Sam Phan Bok. 

You: Of course. Please tell me! ……….3……… do you want to know? 

A foreigner: ……….4……... is it? 

You: It is located in Pong Pao village, Lao Ngam sub-district. 

A foreigner: ………..5……… can I get there? 

You: You can get there …….….6……… your own car.  

A foreigner: ……….7……… does it take from Phosai district? 

You: It takes about 30 minutes ……….8……… car. 

A foreigner: What can I ………..9………. there?  

You: You can see more than 3,000 small basins or Boks and an 
amazing natural wonder in the middle of the Khong River 
A foreigner: ………..10………. 

You: You’re welcome. 
 
 

 

 



๕๗ 

    You can get there by      
         your own car.

  

 
                                      Activity 5 
                                    Act the interview in pair 
 

 

                                    

Directions: Read and listen to the dialogue and then act the 
interview in pair. 
Situation: Your friend wants to go to Sam Phan Bok. This is a 
conversation between your friend and you. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    How can I get there? 
                                                        



๕๘ 

                                                                 
 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
You: Hello. Can I help you?  

Your friend:  Yes, I’d like to go to Sam Phan Bok. 

You: Of course. Please tell me! What do you want to know? 

Your friend: Where is it? 

You: It is located in Pong Pao village, Lao Ngam sub-district. 

Your friend:  How can I get there? 

You: You can get there by your own car.  

Your friend:  How long does it take from Phosai district? 

You: It takes about 30 minutes by car. 

Your friend: What can I see there?  

You: You can see more than 3,000 small basins or Boks and an 
amazing natural wonder in the middle of the Khong River 
Your friend:  Thank you very much. 

You: You’re welcome. 
 

              
 

 

                 Practice makes perfects! 
  
 
 

                 
 
 



๕๙ 

                                                                 
 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Activity 6 
                                   Talk about Sam Phan Bok 

 
 

Directions: Work in pair. Talk about Sam Phan Bok by using the 
following guidelines.  
 

 

                       
 

             
 

                             

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.tourismthailand.org. 
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S1: I am going to……………..………………….by…………..…........……………… 
  Which is located………………………………It’s about…...……………………….. 
  kilometers from……………………....…………..to………...…………………………. 
  I would like to go there because…………………………..……………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………….. 
  .............................................................................................................. 
S2: I am going to……………..………………….by…………..…...……....………… 
  Which is located………………………………It’s about…...……………………….. 
  kilometers from……………………....…………..to………...…………………………. 
  I would like to go there because…………………………..……………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………….. 
  .............................................................................................................. 
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