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บทคัดย่อ 

 
 

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทอง
เที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  

ผู้ศึกษาค้นคว้า  นางทิพาพร  ทองแสน 
โรงเรียน                     โพธิ์ไทรพิทยาคาร 

___________________________________________________________________________ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลง       
ทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ
โพธิ์ไทร 3) เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทร   
พิทยาคาร และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกีย่วกับแหลงทองเทีย่วในอำเภอโพธิ์ไทร  

กลมุตัวอย่างที่ใชในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนโพธิ์ไทร
พิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
แบบแผนการทดลองคือ One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการศึกษาค้นคว้า 
ประกอบ   ดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน 2) ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 5 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบการพูด
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ   มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 2.16 ถึง 7.72 
และมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหขอมูล ได้แก่ รอยละ (%) คาเฉลี่ย 
(X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าสถิติ t (Dependent Sample)  
 
             ผลการศึกษาค้นคว้าพบวา 

1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว 
ในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) ร้อยละ 79.5 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ทางการเรียน (E2) ร้อยละ 81.7 
แสดงว่ามีประสิทธิภาพ 79.5/81.7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ 



 
 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ใช้ชุดฝึกการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ระหว่างก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน 
(Post-test) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน 
อำเภอโพธิ์ไทร มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.553 ซึ่งหมายถึงโดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึน
เท่ากับ 0.553 หรือคิดเป็นร้อยละ 55.30 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาอยางดียิ่งจาก ว่าที่ร้อยตรีหญิง

กอบสมุทร  ศรีดา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ที่กรุณาใหคําปรึกษา 

คําแนะนํา ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และแกไขการใช้ภาษา

ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทําใหผู้วิจัยไดรับประสบการณในการทําการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยขอ

กราบขอบพระคุณเป็นอยางสูง  

ขอกราบขอบพระคุณ นางณฐพร  กลิ ่นหอม  ครูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ          

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ที่กรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำในด้านหลักสูตรและการจัดทำสื่อการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ 

 ขอกราบขอบพระคุณ นางแว่นแก้ว  ผิวขำ ครูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ          

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนําในการทำวิจัยและการวัดผลและประเมินผล

การเรียนรู้ 

ขอกราบขอบพระคุณ นางศิร ิพร  ผลศิริ  คร ูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ          

โรงเรียนนารีนุกูล ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนําในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของเนื้อหาภาษาอังกฤษ 

และขอกราบขอบพระคุณ นางสาวลัดดาวัลย์  วรรณธนสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ สาขา

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ที่ใหความกรุณาเป็นผูเชี่ยวชาญ  การตรวจทานและแกไข

แผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย และใหคําแนะนําในการทําการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และ คณะครูโรงเรียน

โพธิ์ไทรพิทยาคาร ทุกทาน และขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ทุกคน 

ที่ใหความรวมมือในการทําการวิจัยในครั้งนี้ คุณคาและประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าใน

ครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย พระคุณบิดามารดา ผูใหกําเนิดและอบรมเลี้ยงดู 

ตลอดจนครูอาจารยทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา และผูมีพระคุณ  ทุกทาน ที่สนับสนุนให

การศึกษาค้นคว้านี้สำเร็จดวยดี 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
      

โลกปจจุบันเป็นโลกของยุคโลกาภิวัฒน์ ความเจริญก้าวหนาทางการสื่อสารและการคมนาคม
ทำใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วและการเดินทางสงผลใหประชากรโลกที่ต่างชาติต่างภาษากันมี
โอกาสและมีความจำเป็นตองติดตอสื ่อสาร ซึ ่งประชากรโลกสวนใหญ่นิยมใชภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางเพ่ือการสื่อสาร ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณนี้ด้วยสงผลใหภาษาอังกฤษมี
บทบาทสำคัญในสังคมไทย เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการสื่อสารในทุกด้าน  เชน การประกอบ
อาชีพ การทองเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจและสงผลยอนกลับไปที่การจัดการศึกษาที ่จะตองให
ความสำคัญกับการศึกษาภาษาอังกฤษ การรูภาษาอังกฤษจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง   
ชนชาติไทยและชนชาติอ่ืนมีความได้เปรียบในด้านการสื่อสาร สามารถเขาใจความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ
และวัฒนธรรมของชนชาติอื ่น ตลอดจนความก้าวหนา ทางวิทยาการสมัยใหม่ทันตอเหตุการณ      
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกและ สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้น ในการ
พัฒนาคนจึงตองพัฒนาใหมีความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์  
เชน ภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร รวมทั้งความสําคัญของวิทยาการ
สมัยใหมควบคูกับภูมิปญญาไทย (รุง  แกวแดง 2542 : 46 - 48) เด็กไทยจะตองมีความสามารถใน
การใชภาษาไดมากกวา 1 ภาษา และสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารระดับสากลไดดวย มีความรู
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม สามารถถายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไปสู่สังคมโลก จึงมี
ความจําเปนที่จะตองพัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูจึงตองมี
ความสามารถในการจัดการเรียน การสอนที่สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
เทคโนโลยีและสามารถช่วยใหผูเรียนพัฒนา ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ (รงุ  แกวแดง 2541 : 53)    

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษา    
ของชาติไวในหมวด 4 มาตรา 22 - 30 ดังนี้ 
       1. การจัดการศึกษาตองเนนผู้เรียนเปนศูนยกลาง โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคน                                  
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา 
ตองสงเสริมใหผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
       2. บูรณาการความรู คุณธรรมและกระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
 



 
 

         3. เนื้อหาความรูและประสบการณเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับ 
สังคม ทักษะทางดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานภาษาและทักษะในการประกอบอาชีพ       
  4. แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผู เรียน โดยคํานึงถึง ความแตกตางระหวางบุคคลใหมีการฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ และประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาจัดการเรียน      
การสอนโดยผสมผสานสาระความรูต่าง ๆ อยางไดสัดสวนและสมดุลกัน สงเสริมใหผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนรู้ไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ การเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่ 
          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานหนึ่งใน 8 กลุมสาระ
การเรียนรูพื้นฐานที่กําหนดใหเปนองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่จะเสริมสรางพื้นฐานความ     
เปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค สําหรับกลุมภาษาตางประเทศ
กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษในทุกชวงชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 : 1) การเรียน
ภาษาต่างประเทศแตกตางจากการเรียนสาระการเรียนรู้อื่น เนื่องจากผู้เรียนไมไดเรียนภาษาเพ่ือ
ความรู้เกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพ่ือใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือใน การติดตอสื่อสาร
กับผูอื่นไดตามความตองการในสถานการณตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวัน และการงานอาชีพ การที่       
ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา ดังนั้นในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาทีดี ผู้เรียนจะตองมีโอกาสไดฝึกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุด ทั้งในหอง
เร ียนและนอกหองเร ียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนต องสอดคลองกับธรรมชาติและ
ลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมใหหลากหลาย ทั้งกิจกรรม 
การฝกทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝกผู้เรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย   
อันจะนําไปสูการเปนผูเรียนที่พึ่งตนเองได (Learner–Independence) และสามารถเรียนรูไดตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งดานการใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูใน
การเรียนวิชาอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ือการศึกษาตอ และในการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนจุดหมายสําคัญประการ
หนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู  (กรมวิชาการ 2545 :2) ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ อัญชลี              
แจมเจริญ และจินตนา  สุขมาก (2532 : 4) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษวาภาษาอังกฤษ
เปนภาษาสากลที่ใชกันแพรหลายทั่วโลก เปนกุญแจแหงคลังความรูและเปนสื ่อสําคัญในการ          
ติดตอกับตางประเทศ ภาษาอังกฤษมีความสําคัญและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน การซื้อ–ขาย
สินคาจะมีฉลากภาษาอังกฤษกํากับอยูดวย ภาษาอังกฤษชวยใหมีพื้นฐานในการศึกษาตอ และชวยใน
การศึกษาความรู เพิ ่มเติมในวิชาอื ่น ๆ ทุกวันนี ้ต ําราวิชาการทั ้งหลายที่มีคุณค านั ้นสวนใหญ่          
เขียนเปนภาษาอังกฤษ ผู้รู้ภาษาอังกฤษยอมไดเปรียบในการศึกษาค้นควา เชนเดียวกับ อรพิน  
พจนานนท (2537 :3) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษไววา ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล



 
 

สามารถใช ไดกับคนเกือบทุกชนชาติ ภาษาอังกฤษเป นบันไดสู ความก าวหนาทางว ิชาการ               
การแลกเปลี่ยนความรูหรือวิทยาการใด ๆ ยอมตองอาศัยภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษมีประโยชน์       
ในชีวิตประจําวัน สินคาจากตางประเทศของทุกประเทศ คําแนะนําในการใชสินคาตาง ๆ จะมี
ภาษาอังกฤษควบคูอยูกับภาษาอื่นเสมอ ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือไปสูตลาดแรงงานในตางประเทศ 
คนไทยที่ตองการไปทํางานในตางประเทศ จะตองมีความรูภาษาอังกฤษพอที่จะสื่อสารไดภายในชุมชน
และเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต 

กลมุสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ประกอบดวย  

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

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) หมายถึง ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับชีวิต
ความเปนอย ูพฤติกรรมทางสังคม คานิยม และความเชื่อทีแ่สดงออกทางภาษา  

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน (Connections) หมายถึง 
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูทีส่ัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก (Communities) หมายถึง ความสามารถใน 
การใชภาษาตางประเทศภายในชุมชน เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต 
        ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการตระหนัก ถึงความจําเปน และเห็นความสําคัญในการปรับปรุง
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน ใหมีทักษะในดานการฟง พูด   
อาน และเขียน เพ่ือใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
ไดถูกตองตามสถานการณที่ใช (Cognitive Linguistic Function) การเขาสูสังคมและวัฒนธรรม 
(Socio Culture Function) ใหความเขาใจวัฒนธรรมอันหลากหลาย เพ่ือการเขาสู่สังคมของเจาของ
ภาษาไดอยางเหมาะสม และสามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยสูสังคมโลกได    

ดังนั ้น หลักสูตรจะตองยืดหยุนใหทองถิ ่นไดพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพผู เรียน และ
สถานภาพความตองการของทองถิ่น เชนเดียวกับที่ ดอลล (Doll. 1992 : 22 , อางถึงใน ประเทือง  
แมลงภู . 2537 : 1) ไดกลาวไววา แนวโนมการจัดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในศตวรรษที่ 21 นั้นเปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหโรงเรียนจัดโปรแกรมการเรียน        
การสอนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความตองการของทองถิ่น โดยใหครูผ้สอนมีโอกาส
ปรับปรุงและเลือกแนวการสอนไดดวยตนเองเพ่ือชวยใหนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางการศึกษาสูงสุด และ
บรรลุวัตถุประสงคทางการเรียนการสอนตามท่ีหลักสูตรกําหนดมากท่ีสุด 
         



 
 

จากวัตถุประสงคดังกลาวที่มุงเนนใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดนั้น   
มีองคประกอบที่สําคญั 4 ดาน คือ 
           1. ความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองตามหลักภาษาศาสตร (Linguistic or 
Grammatical Competence) 
           2. ความสามารถทางภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic Competence) 
           3. ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความ (Discourse Competence) 
           4. ความสามารถในการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย (Pragmatic or Strategic 
Competence) 
         วิธีสอนที่นิยมใชในปจจุบันไดแกวิธีสอนตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร (Communicative 
Approach) โดยที่บทเรียนและสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ ควรมีเนื้อหาของภาษาที่มีความใกลเคียงกับ 
สถานการณจริง ในชีวิตประจําวันของผู เรียน (Authentic text) และนํามาใชในกิจกรรมการเรียน   
การสอน เพื่อฝกฝนประสบการณทางภาษาในการสื่อสารภายใตสถานการณจริง เนนการใชภาษา
มากกวาการเขาใจวาภาษาคืออะไรและเปนอยางไร แนวทฤษฎีการสอนเพื่อการสื่อสารจะช่วยให้
ผู้เรียนไดรับประสบการณการใชภาษา เพ่ือนําไปใชจริงในชีวตประจําวัน เนื่องจากการใชภาษาเพ่ือ
การสื่อสารเปนการใชภาษาระหวางผู้รับสารและผู้ส่งสาร เพ่ือใหการสื่อสารถูกตองเหมาะสมเปนที่
ยอมรับในสังคม อาจกล่าวได้ว่าแนวความคิดเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารนี้พัฒนามาจาก
ความคิดของชอมสกี้ (Chomsky. 1965 : 4, อางถึงใน ทันทิวา  สุรวัตร. 2540 : 3) ที่วาทุกคนมี
ความสามารถที่จะเขาใจภาษา (Competence) และ ความสามารถในการแสดงออกทางภาษา 
(Performance)          

แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในปจจุบัน มีจุดเนนที่การสงเสริมใหนักเรียน
สามารถนําความรูที่เรียนไปใชใหเกิดประโยชนในการสื่อสารในสถานการณจริงได ผูสอนจึงควรตองใช
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนใหมากที่สด เพ่ือเปนแบบอยางแกนักเรียน สเวน (Swain. 1984 : 7 – 18,   
อางถึงใน ทันทิวา  สุรวัตร. 2540 : 4) ใหความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตอง
ตามหลักภาษาศาสตร (Linguistic or Grammatical Competence) คือการใชภาษาครบทุกทักษะ
โดยมีองคประกอบทางภาษาไดแก เสียง ศัพทและไวยากรณ เปนแกนในการสื่อสาร ความสามารถ
ทางภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic Competence) คือความสามารถ ที่จะใชภาษาอยางถูกตอง
ตามระเบียบปฏิบัติของสังคม ความสามารถในการใช ความสัมพันธของขอความ (Discourse 
Competence) คือมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีของความสัมพันธระหวางประโยคและความสามารถ
ในการใชกลวิธในการสื่อความหมาย (Pragmatic or Strategic Competence) คือความรู้เกี่ยวกับ
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 ความสามารถที่
จะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาที่สองมากที่สุดคือ ความสามารถในการพูดได้
อย่างคลองแคลว และความสามารถในการเขาใจภาษาท่ีพูดโดยเจาของภาษา 
          ชอเพชร  เสียงสมวงศ (2529 : 100) ไดสรุปผลจากการวิจัยเรื ่องปญหาการจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เรื่องที่มีปญหามากคือ การฝกทักษะการพูด     
การสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษ และจากผลสํารวจของหนวยสันติภาพอเมริกา 
ประจําประเทศไทย (EFL Conference Research Manual 1991 : 3, อางถึงใน เยาวภา ลอยทะเล. 
2544 : 3) ที่สํารวจจากอาสาสมัครหนวยสันติภาพอเมริกา ที่ปฏิบัติหนาที่สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ทั่วประเทศพบวา ทักษะการพูด เปนทักษะที่ออนที่สุดของนักเรียนไทย โดยมีสาเหตุจาก 
หองเรียนที่ใหญ และจํานวนนักเรียนมาก ทําใหโอกาสในการฝกพูดมีไมทั่วถึง ครูไมพูดภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียน อีกท้ังวัฒนธรรมไทยบางประการมีข้อจํากัด ใหผู้เรียนไมกลาแสดงออกอยางอิสระ 

  จากจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาคนไทย      
(ข้อ 2) ใหมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะ
ชีวิต (ขอ 4) มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ   
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ขอ 5) มีมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำ
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

 
 
 
 



 
 

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริใหมีการสงเสริมให
เยาวชนไดเรียนรู เกี ่ยวกับทองถิ ่นของตน ดวยวิธีการสืบคน รวบรวมอยางเปนระบบและนํามา      
ประยุกตใชในสังคมปจจุบัน การเรียนรูเรื่องราวในทองถิ่นของตนนั้นเปนหนทางหนึ่ง ที่จะปลูกนิสัย  
รักถิ่นใหเกิดขึ้นในจิตใจมนุษย มีความรักและศรัทธาในทองถิ่นของตน และชวยกันพัฒนาทองถิ่น   
ของตนใหมีความเจริญกาวหนาและนาอยูสําหรับทุกคน ทองถิ่นแตละทองถิ่นนั้นตางก็มีตํานาน         
มีความเปนมา มีภูมิปญญา มีศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีเปนของตนเอง มีความแตกตางกันไปตาม
สภาพภูมิศาสตรในแตละภาค สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่นาเรียนรูทั้งสิ้น                                                                                   
  อำเภอโพธิ์ไทร เปนอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีแหลงทองเที่ยวหลายแหงและ
หลากหลายประเภท ไดแก สามพันโบก  หาดสลึง หาดหงส์ เสาเฉลียง ผาชัน ผาสามหมื่นรู ผาหมาว้อ 
ถ้ำมืด ภูสมุย วนอุทยานภูป้อม ฯลฯ เปนตน  
        การบูรณาการสาระความรูตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง จากความสําคัญของการอนุรักษ 
เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น จากจุดมุงหมายการเรียนรูภาษาอังกฤษและปญหาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนพิจารณาเห็นวาการที่จะแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหอยางเหมาะสมกับสังคมปจจุบันก็คือการแกไขดวยการปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนอยางใหม และจะตองพยายามแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาใชเพ่ือชวยแกปญหา ปรับปรุง
และสงเสริมการจัดการศึกษาใหสนองตอบตอความตองการและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ (ทิศนา       
แขมณี. 2526 : 9) เนื ่องจากเปนสาเหตุหนึ่งที่สงผลตอการเรียนรูและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน          
ของผูเรียน ซึ่งควรจะไดรับความสนใจ เอาใจใสมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาความคิดเห็นของนักการ
ศึกษา นักวิชาการ และผลจากการวิจัยพบวาการพัฒนาสื่อการเรียนรูประกอบการเรียนการสอน        
เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาใชแกปญหาดังกลาว ไดตามแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับคุณคา
หรือประโยชนของชุดฝกทักษะ จอหน  ดิวอี้ (John Dewey. 1970:46) ไดใหทัศนะในเรื่องการเรียน
การสอนไววาบุคคลจะเจริญงอกงามทุกดานตองสอนใหเรียนรูดวยการกระทํา (Learning by doing) 
การสอนควรคํานึงถึงหลักการสําคัญ คือการใหผูเรียนเปนผูกระทําหรือผูปฏิบัติซ้ำ ๆ ใหมากที่สุดเทาที่
จะมากได (กิ่งดาว  พุทธพันธ. 2534 : 14) ซึ่งสอดคลองกับ ศศิธร  สุทธิแพทย (อางถึงใน ประสงค  
รายณสุข. 2532 : 52) กลาววา สิ่งหนึ่งที่จะชวยการสอนของครูใหประสบผลสําเร็จ คือ แบบฝกหัด 
ยุพา  ยิ้มพงษ (2532 : 15) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไวดังนี้                    

1. เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ  
2. ชวยเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น แตทั้งนี้จะตองอาศัยการสงเสริม และความ 

เอาใจใสของครูผูสอนดวย  
3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  
 



 
 

4. การฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน ลักษณะการฝกท่ีจะชวยใหเกิดผลนี้    
ไดแก  

              4.1 ฝกทันทีหลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนรูในเรื่องนั้น  
              4.2 ฝกซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง  
              4.3 เนนเฉพาะในเรื่องทีฝ่ึก  

5. การใหนักเรียนทําแบบฝกจะชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือจุดบกพรองของเด็กได          
6. แบบฝกหัดที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดแรงงาน และเวลาใน 

การตระเตรียม สรางแบบฝก รัชนี  ศรีไพรวรรณ (2527 : 189) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกทาง 
ภาษาวา             

   1. ทําใหเขาใจบทเรียนดีขึ้น  
   2. ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน  
   3. ฝกใหเด็กมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลงานของตนเองได  
   4. ฝกใหเด็กทํางาน มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย  

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2535 : 3) กลาววา “แบบฝกหัดมีไวใหผู้เรียนไดฝึก   
ปฏิบติเพ่ือชวยเสริมใหเกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียน” การฝกทักษะทางภาษานั้นจะอาศัย
เฉพาะแบบเรียนและแบบฝกหัดในแบบเรียนเพียงอยางเดียวนับวายังนอยเกินไป การสรางแบบฝกหัด
มีประโยชนตอผูสอนและผูเรียนหลายดาน ดังนี้  

   1. เปนอุปกรณชวยลดภาระในการผลิตสื่อใชเองของครูไดมากระดับหนึ่ง  
   2. ชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น         
   3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในทาง 

จิตใจมากขึ้น 
   4. ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน  
   5. เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจบบทเรียนแลว             
   6. ชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง  
   7. ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจน  
   8. ชวยใหนักเรียนพักผอนไดเต็มที่ นอกเหนือจากท่ีเรียนในเวลาเรียน  
   9. ชวยประหยัดแรงงานและเวลาของครู 10) ชวยใหนักเรียนเห็นความกาวหน้า       

ของตนเอง วนิดา  สุขวนิช (2536 : 36) กลาวถึงประโยชนของแบบฝก ไวดังนี้  
                            1. แบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระเบียบ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลด
ภาระของครูไดมาก  
                            2. แบบฝกชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากนักเรียนม ี



 
 

ความสามารถทางดานภาษาแตกตางกัน การใหนักเรียนทําแบบฝกที่เหมาะสม กับความสามารถ       
ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในดานจิตใจมากข้ึน  

       3. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน โดยมีการฝกซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง  
       4. แบบฝกเปนเครื่องชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น  
       5. แบบฝกชวยเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนแต่ละครั้ง 
       6. แบบฝกชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง  
       7. การใหนักเรียนทําแบบฝกหัดชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียน 

ไดชัดเจน ซึ่งจะชวยใหครูสามารถปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ ไดทันทวงที  
       8. แบบฝกท่ีจัดทําขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูในหนังสือจะชวยใหนักเรียนได้      

ฝกฝนอยางเต็มท่ี  
       9. แบบฝกท่ีจัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดเวลา ในการที่ตอง 

เตรียมแบบฝกหัดอยูตลอดเวลาในดานผูเรียนไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกหัดจากตําราหรือกระดานดํา 
ทําให้ผูเรียนมีโอกาสฝกฝนทักษะตาง ๆ มากขึ้นและแบบฝกทําใหผูเรียนสามารถมองเห็นความกาว  
หนาของตนเอง  

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

อดุลย ภูปลื้ม (2539 : 24 – 25) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดฝกหัดไวดังนี้  
   1. ชวยใหผเูรียนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น  
   2. ชวยใหผเูรียนจําเนื้อหาบทเรียนไดคงทน  
   3. ทําใหผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน  
   4. ทําใหนักเรียนทราบความกาวหนาของตนเอง  
   5. สามารถนําชุดฝกหัดมาทบทวนเนื้อหาเดิมไดดวยตนเอง  
   6. ทําใหผูสอนสามารถทราบความบกพรองของนักเรียน 
 
 



 
 

     จากแนวคิดของนักวิชาการและประโยชนของแบบฝก  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการใช้ชุดฝึก
การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เพื่อเปนการตอบสนองตอหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในดานการ      
อนุรักษแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น ความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนและเพื่อใหนักเรียนมีการเรียนรู
แบบบูรณาการและที่สําคัญคือ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการพูด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร  
    3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทร   
พิทยาคาร 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกีย่วกับแหลงทองเทีย่วในอำเภอโพธิ์ไทร  
  

สมมติฐานการวิจัย 
          1. ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
75/75 
           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทอง
เทีย่วในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
ที่เรียนโดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความก้าวหน้าสูงกว่า
ร้อยละ 50 
           4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุด      
ฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร อยู่ในระดับมาก 
   



 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

           เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไว
ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 
โรงเรียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร อําเภอโพธิ ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 180 คน  
                          1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 
โรงเรียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร อําเภอโพธิ ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
            2. ตัวแปรที่ศึกษา 
                        2.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ
เก ี ่ ยวก ับแหล งท องเท ี ่ ยว ในอำเภอโพธ ิ ์ ไทร  ส ํ าหรับน ัก เร ี ยนช ั ้ นม ั ธยมศ ึกษาป ท ี ่  3                        
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
                       2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
                            2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน  
            3. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 

   เนื้อหาที่นำมาพัฒนาเป็นชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเที่ยวใน 
อำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร คือเนื้อหาเรื่อง 
Phosai Attractions ประกอบด้วย ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษ 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” 

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 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4 เดือน
มกราคม  พ.ศ. 2565  ถึงวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 โดยใชเวลาในการทดลอง สัปดาหละ 
2 ชั่วโมง จํานวน 5 สัปดาห รวมระยะเวลา 10 ชั่วโมง 
 



 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

      1. ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร หมายถึง สื่อการ
เรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนรูปแบบหรือเพื่อใชฝกใหผูเรียนเกิดทักษะในการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร    
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะตามลำดับขั้นตอนด้วยตนเอง เพ่ือความชำนาญ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ได้อย่างถูกต้อง โดยจัดทำทั้งหมด 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. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง Phosai 

Attractions จำนวน 5 แผน 10 ชั่วโมง เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการ
ใช ้ช ุดฝ ึกการพูดภาษาอังกฤษเกี ่ยวกับแหล่งท่องเที ่ยวในอำเภอโพธิ ์ ไทร ส ําหรับนักเร ียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนานักเรียนให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามความสามารถท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ  

3. ประสิทธิภาพของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
หมายถึง คุณภาพชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผ่านการพัฒนาและทดลองใช้ มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 
75/75 โดยคิดจากคะแนน 2 ส่วน ดังนี้  

75 ตัวแรก (E1) หมายถึง รอยละคะแนนของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการประเมินพฤติกรรม   
การประเมินผลงานและคะแนนที่สอบย่อยท้ายแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน
ระหว่างดำเนินการทดลอง ไดรอยละ 75 
     75 ตัวหลัง (E2) หมายถึง รอยละคะแนนของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการไดรับความรู      
ความเขาใจ จากการใชชุดฝกในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง หลังการใชชุดฝกรอยละ 75 
 4. ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนโดย
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนที่เพิ่มขั้นจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียน กับความแตกต่าง
ของคะแนนกอ่นเรียนกับคะแนนเต็ม 



 
 

     5. ผลสัมฤทธิ์ทางการพูด หมายถึง คะแนนผลการเรียนรูของนักเรียนที่ไดจากการทดสอบ    
การพูดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ของนักเรียน สามารถสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ 
แหลงทองเที่ยวอยทูี่ไหน มีความสําคัญอยางไร การเดินทางไปไดทางใดบาง ซึ่งวัดโดยใชแบบทดสอบ 

6. ความพึงพอใจของนักเร ียน  หมายถึง ความรู ส ึกนึกคิดในทางที ่ดีของนักเร ียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนโพธ็ไทรพิทยาคาร ที่เปนกลุมตัวอย่าง ที่มีตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ซึ่งวัดโดยใช
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ 
    7. นักเรียน หมายถึง ผู เรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2         
ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อําเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  ในภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2564 
จํานวน 180 คน  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

1. ได้ชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ได้อย่าง
มั่นใจสำหรับครูผู้สอน 

3. เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนและผู้สนใจในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดย
ชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บทที ่2                                                                                                    

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การวิจัยในครั ้งนี ้ ผู้ว ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องเพ่ื อ
ประกอบการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ โดยเรียงตามลำดับหัวข้อดังนี้ 

1. การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
3. แบบฝก 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. ความพึงพอใจ 
6. แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
8. กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

         การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันไดมุงเนนเพื่อการสื่อสารเปนสําคัญ ซึ่งวิธี
สอนตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร เปนวิธีสอนที่ทําใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใชในการสื่อสารได
จริง ไดมีนักการศึกษาและนักภาษาศาสตรไดใหความหมายเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารไวดังนี้ 
           เทเลอร (Tayler. 1979 : 70) กลาววา แนวการสอนเพื่อการสื่อสารคือ การสอนที่
เปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับภาษาท่ีจะเรียน กลาวคือเรียนรูภาษาดวยการใชภาษา
มากกว่าเรียนดวยการศึกษาโครงสรางทางภาษา 
           อรุณี  วิริยะจิตรา (2532 : 48) ใหความหมายวา เปนการสอนภาษาท่ีเนนหนาที่ของ
ภาษาโดยเอาภาษามาแยกแยะวาทําหนาที่อะไรบางแลวจึงสอนการใชภาษาแบบนั้น ๆ แกผูเรียน     
เปนการนําเอาภาพรวมของภาษามาใหผูเรียนไดรับรู 
           สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2540 : 34) ใหความหมายวา เปนการเรียนการสอนที่ไมไดให
ผู้เรียนไดเรียนรูเฉพาะรูปแบบหรือโครงสรางของภาษาเทานั้น แตเปนการเนนใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูไปใชไดจริงในสถานการณตาง ๆ 
 



 
 

 
           นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารดังนี้        

ชุลีพร  เพียรชาง (2544 : 10) กลาววาในการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ความคลอง 
ในการใชภาษา (Fluency) จะสําคัญกวาความถูกตองของภาษา (Accuracy) 
           ออลไรท (Alwright. 1978 : 167) กลาววาถาความสามารถในการสื่อสารคือจุดมุง 
หมายสําคัญในการเรียนการสอนภาษาแลว ผูเรียนควรมีโอกาสไดใชภาษาเพื่อการสื่อสารแบบตาง ๆ      
ในชวงการเรียนภาษาดวย 
           ลิตเติลวูด (Littlewood. 1990 : 35 ) ไดใหความเห็นวา การสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร (Communicative approach) เนนเรื่องหนาที่ของภาษามากกวารูปแบบของภาษา การเรียน
ภาษาไมได ่่เรียนแตเฉพาะกฎไวยากรณเทานั ้น แตผู เรียนจะตองมีความสามารถในการที่จะสื่อ
ความหมายใหผูฟงเขาใจและยังไดแนะนําให้มีการบูรณาการการสอภาษาอังกฤษแบบเกาและแบบ
ใหมเขาดวยกัน การเรียนการสอนแบบเกาเนนในเรื่องระบบไวยากรณ ซึ่งเรายังคงตองสอนกอน
หลังจากนั้น เราควรจะสอนใหผูเรียนสามารถนําเอาความรูเรื่องไวยากรณมาใชในสถานการณจริงได
อยางถูกตองเหมาะสมดวย 
     ดี เอช ไฮมส (D.H. Hymes. 1981 : 13 – 14) ไดเผยแพรคําวา ความสามารถใน
การสื่อสาร (Communicative competence) ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการใชหรือการตีความ
ภาษาที่เกิดขึ้นในการสนทนาไดอยางถูกตองเหมาะสม ตลอดจนมีความสามารถที่จะใชภาษาได       
อยางถูกกาลเทศะ กลาวคือ รูวาเมื่อไรควรพูด เมื่อไรควรนิ่งฟง และควรพูดอะไร กับใคร เมื่อไร ณ 
สถานที่ใด และอยางไร  

ครัมช ซี (Krarmsch C. 1986 : 366 – 372) กลาวถึง การใชภาษาเพ่ือสื่อสารว่า 
เป็นปฏิสัมพันธที่ประกอบดวยการปรับทาที เพ่ือใหการสื่อความหมายที่ต้องการบรรลุผล เชน การ 
ปรับเปลี่ยนคําพูด เพื่อใหคําพูดนั้นมีผลตอผูฟงตามเจตนาของผูพูด จึงตองมีการคาดเดาคําตอบ     
ของผู้ฟง อีกทั้งความเขาใจผิดตาง ๆ อันอาจเกิดขึ้นได นอกจากนั้นผูพูดตองแสดงเจตนาของตน     
ใหชัดเจน และมีความพยายามที่จะสื่อความหมายโดยมีพื้นฐานมาจากความเขาใจที่เกี่ยวกับเจตนา
การรับรู และสิ่งที่ผูพูดคาดการณไวลวงหนา 
      จากความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สรุปไดวา เปนการเรียนการสอน
ที่ไมไดเรียนแตเฉพาะโครงสรางของภาษาเทานั้น แตเปนการใหผูเรียนนําเอาโครงสรางของภาษามาใช
ในการสื่อสารไดจรงิ และมุงเนนใหนักเรยีนมีโอกาสไดใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ได
อยางเหมาะสมดวยความคลองแคลว ตลอดจนมีความสามารถในการใชหรือตีความภาษาในการ
สนทนาไดอยางถูกตองเหมาะสม ใชภาษาไดอยางถูกกาลเทศะ. 



 
 

 

ลักษณะของกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 
 

      กิจกรรมนั้นเปนกุญแจสําคัญในการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสาร เพราะเปนการ    
เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชภาษา ซึ่งมีผูรไูดเสนอแนะลักษณะของกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารไวดังนี้ 
      ฮารเมอร (Harmer. 1983 : 44 – 46) และ ซาวิยอง (Savignon. 1991 : 32) ได
สรุปลักษณะสําคัญของกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารไว 6 ประการ ดังนี้ 
      1. ความตองการในการสื่อสาร (Desire to Communicate) กิจกรรมที่จะใหผูเรียน 
กระทําเพื่อฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารตองสรางความตองการที่จะสื่อสารใหกับผูเรียน ถึงแมผูเรียน   
จะถูกบังคับใหสื่อสารแตผูเรียนตองมีความรูสึก หรือเห็นความจําเปนในการสื่อสาร 
      2. จุดประสงคของการสื่อสาร (Communicative Purpose) กิจกรรมที่ใหผูเรียน
ทําตองใหผูเรียนไดใชภาษาเพ่ือจุดประสงคของการสื่อสารที่แทจริง มากกวาจะใหฝึกใชตัวภาษา และ
กิจกรรม นั้นควรจะมีชองวาง (Gap) ซึ่งอาจเปนชองวางของขอมูล (Information Gap) หรือชองวาง
ของความคิดเห็น (Opinion Gap) เพ่ือใหผูเรียนพยายามเชื่อมชองวางดังกลาวในขณะกําลังสื่อสาร 
      3. เนื ้อหาไมใชรูปแบบของภาษา (Content not Form) ขณะผู เรียนกําลังทํา
กิจกรรมความสนใจของผู เรียนตองอยูที่สิ ่งที ่จะพูด (What to say ) ไมใชอยูที ่วาจะพูดอยางไร     
(How to say) ผูเรียนตองมีขอมูล (Massage) ที่ตองการจะสื่อสารเสมอ 
      4. ความหลากหลายของภาษา (Variety of Language) กิจกรรมนั้นตองเปดโอกาส
ให้ผูเรียนไดใชภาษาหลายรูปแบบไมใชเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ผูเรียนควรมีความรูสึกในการใช
ภาษา ที่ไมมีการเตรียมตัวมากอน (Improvise) และใชแหลงขอมูลใดใดก็ไดที่ผูเรียนเปนผูเลือก 
      5. ไมมีการแทรกแซงจากผูสอน (No Teacher Intervention) กิจกรรมนั้นผูเรียน 
จะมีปฏิสัมพันธกันเองระหวางผูเรียนมากกวากับผูสอน ผูสอนไมไปเกี่ยวของแมจะเปนการแกไขขอผิด
พลาดหรือการประเมินการรวมกิจกรรมของผูเรียน ผูสอนควรจะประเมินผลสุดทายของกิจกรรมเมื่อ
กิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นลง การประเมินตองดูที่การบรรลุจุดประสงคของการสื่อสารไมใชการใชภาษา    
ที่ถูกตอง 
      6. ปราศจากการควบคุมโดยสื่อ เอกสารหรือวัสดุที่จะฝก (No Materials Control) 
กิจกรรมที่จัดตองไมกําหนดภาษาที่ผู เรียนตองใช ผูเรียนควรมีโอกาสที่จะเลือกที่จะสื่อสารอะไร
และอยางไรดวยตนเอง 
 
 
 
 



 
 

      จอหนสัน ( Johnson. 1982 : 163 –172 ) ไดกลาวถึงลักษณะกิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารไว 5 ประการ ดังนี้ 
      1. หลักการถายโอนขอมูล (The Information Transfer Principle) 
ในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นมักจะตองมีการถายโอนขอมูลอยูเสมอ เชน ฟงขอความแลวจดบันทึก 
อานจดหมายแลวเขียนแผนที่หรือดูแผนที่แลวพูดอธิบายทิศทางได้ เปนตน ดังนั ้นในการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจึงควรใหความสําคัญในการฝกกิจกรรม โดยยึดหลักของ 
ความเขาใจขอมูลและรู้จักถายทอดขอมูลเหลานั้น จากทักษะหนึ่งไปสู่อีกทักษะหนึ่งไดการที่ผู้เรียนจะ
มีความสามารถในการถายโอนขอมูลไดถูกตองนั้นจะตองมีความเขาใจในเนื้อหา และไดรับการฝกอยู
เปนประจํา วิธีหนึ่งที่จะฝกและทดสอบความสามารถนี้ทําไดโดยการทําแบบฝกการถายโอนขอมูล เชน 
สมมุติวานักเรียนเปนเลขานุการของสโมสรแหงหนึ่ง ไดอานจดหมายสมัครเปนสมาชิกของคนคนหนึ่ง
แลว จะตองนําขอมูลที่อยูในจดหมายมากรอกในใบสมัครแทนผูสมัคร เปนตน หรือหลักการนี้จะนําไป
ใชฝกในการฟงก็ได เชนใหนักเรียนฟงบทสนทนาของตํารวจกับนักทองเที่ยว ที่กําลังถามวาสถานที่    
ที่กําลังจะไปอยูที่ใด แลวใหนักเรียนกรอกชื่อ สถานที่ตางๆ ที่ตํารวจพูดถึง ลงในแผนภูมิหรือจะนํา
หลักการนี้ไปใชในการฝกพูดโดยใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติก็ได สวนการเขียนนั้นอาจจะใช
หลักการถายโอนขอมูลจากตาราง ไปสูการเขียนขอความหรือเขียนเปนจดหมายก็ไดเชนกัน 
            2. หล ักการเก ิดช องว างทางด านข อมูล (The Information Gap Principle)                        
หลักการของการเกิดช่องว่างทางดานขอมูลนี้ เปนกระบวนการที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธกันระหวาง 
ผูพูดและผูฟง ในชีวิตจริงนั้นการติดตอสื่อสารกันระหวางบุคคลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฝายใดฝายหนึ่งไม
ทราบขอมูล แตถ้าผู้พูดรู ้ล่วงหนาถึงสิ่งที่จะพูดในปริบทหนึ่ง ๆ คําพูดนั้นจะไมถือเปนขอมูลที่มี
ความจําเปนในการสื่อสารความหมายเลย ดังนั้นเราจึงสามารถนําหลักการนี้มาใชในการสอนภาษาคือ 
ในการจัดกิจกรรมตองใหขอมูลกับผู เรียน 2 คน ไม เหมือนกันและใหผู เรียน 2 คน พยายาม
แลกเปลี่ยนขอมูลหรือขาวสารซึ่งกันและกัน เพ่ือทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง 
              การที่มีการเอาการเกิดชองวางทางดานขอมูลมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษนั้น จะชวยใหการสื ่อสารเปนไปอยางมีเหตุผล เพราะวาการที ่ผูพูดสงผานขอมูล       
หรือความคิดเห็นก็ดีไปยังผูฟงทําใหเปนการปดชองวาง (To Bridge the Gap) ผูฟงก็จะบรรลุ           
จุดประสงค ในการฟง ไดขอมูลตรงกับความตองการของตน เมื่อเปนเชนนี้การสื่อสารก็จะสมจริง
นอกจากนั้นการฝกภาษาจะเกิดขึ้นโดยปราศจากการรูสึกถูกบังคับ เพราะนักเรียนไมตองตอบตาม    
สิ ่งที ่ ครู บังคับใหตอบ หลักการนี ้มีประโยชน ในการพัฒนาความคลองแคลวในการใชภาษา    
(Fluency) เนื่องจากวาเปนการสรางเงื่อนไขที่ไมไดคาดหวังคือ นักเรียนคนที่ 2 จะไมทราบวาคนที่ 1 
จะพูดอะไร ซึ่งหลังจากที่ไดยินแลวจะตองโตตอบทันที อาจจะเปนการโตตอบดานการพูดหรือ       
การเขียนก็ได ซึ่งความสําเร็จของสิ่งที่พูด หรืองานที่เขียน จะวัดไดจากความสามารถในการรับขาวสาร 



 
 

ในขณะที่ทั้งสองฝายแลกเปลี่ยนขอมูลกันนั้น ผูเรียนจะสื่อสารกันโดยใชภาษาตั้งแตไมเปนทางการ 
หรืออาจจะไมถูกตองตามกฎไวยากรณ จนกระท่ังถึงภาษาท่ีถูกตองตามกฎเกณฑระเบียบของสังคมได 
            3. หลักการเติมขอมูลใหสมบูรณ (The Jigsaw Principle) 
                        หลักการเติมขอมูลใหสมบูรณ เปนหลักการที่ผสมผสานกันระหวางหลักการถาย
โอนขอมูล (Information Transfer ) และหลักการเกิดชองวางระหวางขอมูล (Information Gap) 
โดยกิจกรรมที่นักเรียนทําจะแตกตางกัน ในการฝกทักษะ แตมีเนื้อหาเดียวกัน ผูเรียนจะแลกเปลี่ยน  
ขอมูลกัน เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ เชนสมมุติใหนักเรียน ก. รับโทรศัพทสมัครงาน สวนนักเรียน ข.  
อานแบบฟอรมสมัครงาน แลวนํา ขอมูลจากแบบฟอรมไปพูดทางโทรศัพทเพื่อสมัครงาน ทําสลับกัน
ไปโดยทุกคนตองไดทํากิจกรรมที่เหมือนกันหมด 

4. หลักการพ่ึงพาอาศัยขอมูลซึ่งกันและกัน (The Task Dependency Principle)    
              หลักการขอนี้หมายความวา ในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม นักเรียนจะตองใช   

ประโยชนจากขอมูลตาง ๆ เพื่อทําใหงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงไดดวยดี ตามปกติแลว         
ในชีวิตประจําวันของคนเรานั้น บางครั้งขอมูลที่เรามีอยูก็ไมเพียงพอ เราอาจจะตองมีการติดตอ  
สื่อสารพึ่งพาอาศัย ขอมูลซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะชวยใหงานที่ไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จ
หลักการนี้สามารถนํามาใชกับนักเรียน โดยการใหนักเรียนทํางานของตนใหสําเร็จไปขั้นหนึ่งแลวตอมา
ใหนักเรียน 2 คน พ่ึงพาอาศัยแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันเพ่ือที่จะทํางานในขั้นตอนตอไป ซึ่งถาใน
ขั้นแรก แตละฝายทํางานไมถูกตอง งานในขั้นตอไปก็จะลมเหลว ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่นักเรียน
จะตองตั้งใจทํางานของตนเองใหสมบูรณ เพื่อที่จะไดนําขอมูลเหลานั้นไปใหนักเรียนอีกคนหนึ่งใชใน
การทํางานตอไป 
       ความแตกตางของบรรยากาศภายในหองเรียนกับสภาพที่เปนจริงนั้นแตกตางกัน
ตรงที่วาในกรณีที่เปนชีวิตจริง สมมุติวามีคนถามทิศทางแลวบอกขอมูลผิดไปผลที่ตามมาก็คือบุคคลผู
นั้นอาจหลงทางก็ได ซึ่งผิดกับสถานการณในหองเรียนที่วาถาสื่อสารผิดผลที่เกิดขึ้นก็เพียงแตครู มาแก
ไขให้ใหม่  เทานั้น ดังนั้นความสําคัญของกิจกรรมนี้อยูที่การเนนใหนักเรียนสามารถใชภาษา ในการ
สื่อสารได   อยางถูกตอง ทั้งนี้เพ่ือจะไดลดความผิดพลาดในการใชภาษาในชีวิตจริง 
    5. หลักการแกไขขอมูลใหถูกตองตามเนื ้อหา (The Correction for Content 
Principle) 
                    หลักการนี้จะตองมีอยูในทุก ๆ หลักการตามที่ไดกลาวมาแลว หมายความวา   
หลังจากนักเรียนทํากิจกรรมประเภทตางๆไปแลวจะตองการตรวจสอบวาผูรับขอมูลสามารถรับการ   
ถายทอดเนื้อหาของขอมูลไดถูกตองหรือไม โดยผูตรวจสอบอาจจะเปนครูหรือตัวนักเรียนเองก็ได้    
แตการตรวจสอบของครูไมใชการตรวจแกไวยากรณ ครูจะตรวจแกก็ต่อเมื่อขอบกพรองนั้นเสีย 
ความหมายในการสื่อสารไปเทานั้น 



 
 

 
 
       สรุปไดวาลักษณะของกิจกรรมเพื่อการสื่อสารนั้น ควรเปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีความ  
ตองการและมีเปาหมายในการสื่อสาร รวมทั้งสามารถใชภาษาไดหลายรูปแบบ โดยมีครูเปนผูชี้แนะ
หรือใหคำปรึกษาเทานั้น กิจกรรมนั้นควรเปนกิจกรรมที่ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน
หรือใชหลักการมีชองวางระหวางขอมูล เพื่อใหมีการสื่อสารเกิดขึ้นระหวางผูสงและผูรับสาร ซึ่งเปน  
ปจจัยที่ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการสื่อสาร และควรมีการตรวจสอบและแกไขขอมูลใหถูกตองตาม
ความหมายของการสื่อสารดวย 
 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

    ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีสิ่งที่ควรคํานึง คือ การจัด
กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ไดฝกใชภาษาในสถาน
การณจริง เปาหมายของการสอนพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสื่อสารได ซึ่งมีผูรไูดเสนอแนะ
หลักในการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไวดังนี้ 

มอรโรว (Morrow 1981 : 59 –66) ไดเสนอแนะหลักการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ไวเพ่ือใหครูผูสอนเลือกไปปรับใชเปนหลักการของตนเอง ดังตอไปนี้ 
   1. ผูสอนควรมีการวางแผนการสอนโดยมีการกําหนดวัตถุประสงคของการเรียน
ในแตละคาบเรียน กลาวคือ มีการกําหนดวาเมื่อผูเรียนผานการเรียนในแตละคาบไปแลว ผูเรียนจะ
สามารถทํากิจกรรมในการใชภาษาสื่อสารอะไรได เชน ในการฝกทักษะการพูดอาจมีจุดหมายเพ่ือถาม
ทิศทาง เปนตน 
   2. ผูสอนควรตระหนักวา การสื่อสารเปนกระบวนการที่ไมหยุดนิ่ง และไมสามารถ
แยกเปนสวน ๆ ได้โดยไมทำลายธรรมชาติของกระบวนการสื่อสาร  แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร
จึงเกี่ยวของกับภาษา่ในระดับที่สูงกวาระดับประโยค และเกี่ยวของกับการใชภาษาในสถานการณ      
ทีแ่ทจริง 
   3. กระบวนการในการสื่อสารมีความทัดเทียมกับรูปแบบภาษา โดยกิจกรรมการ
ฝึกฝนทางภาษาจะมีลักษณะเพ่ือการสื่อสารมากข้ึน หากมีปจจัย 3 ประการ คือ 
                   3.1 ชองวางของขอมูล (Information gap) เปนการเติมชองวางของขอมูลเพ่ือให
เกิดการสื่อสาร 
                  3.2 การเลือกสิ่งที่ตองการจะพูด (Choice) ผูมีสวนรวมในการสนทนาควรมีโอกาส
เลือกเรื่องที่จะพูด และวิธีการพูดดวยตนเอง โดยผูพูดจะเลือกทั้งความคิดที่ตองการสื่อสารและ 
รูปแบบภาษาที่เหมาะสม คูสนทนาจึงไมมีโอกาสทราบลวงหนาวาผูพูดจะพูดอะไร ในขณะที่กิจกรรม



 
 

ที่มีการควบคุม การแสดงออกทางภาษาของผูพูดและผูฟง จะเปนกิจกรรมที่ไมเปนการสื่อสาร          
ที่แทจริง 
                   3.3 การไดรับขอมูลปอนกลับจากผูฟง (Feedback) ตามปกติผูสื่อความหมาย
ควรไดขอมูลปอนกลับจากอีกฝายหนึ่งซึ่งจะทําใหผูสงสารรูวาการสื่อความหมายของตนไดผลหรือไม
เชน ถาอีกฝายแสดงทาไมเขาใจ ผู้สงสารจะทราบไดทันทีว่าการสื่อความหมายของตนยังไมดีเทาที่ควร 
จึงจะตองหาวิธีการอื่นมาสื่อความหมาย เชน อาจพูดซ้ํา หรือพูดโดยเปลี่ยนรูปแบบภาษา อธิบาย
เพ่ิมเติม หรือใชทาทางประกอบ ถาไดขอมูลปอนกลับวาเรื่องที่ตนพูดเปนที่เขาใจดวย 
   4. ผูเรียนควรเรียนดวยการกระทําโดยผูสอนควรมีบทบาทเปนผูคอยชวยเหลือ
แนะนําและจัดสภาพแวดลอม ตลอดจนกิจกรรมที่เหมาะสมใหกับผูเรียน การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็    
ตอเมื่อผูเรียนไดมีการกระทํากิจกรรม กิจกรรมที่จัดขึ้นควรมีลักษณะเปนการสื่อสารที่แทจริง 
   5. มีผูวิจารณวาแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารนั้น ละเลยตอขอผิดพลาดทางไวยากรณ 
ของผูเรียน แตกระนั้นขอผิดพลาดดังกลาวก็ไมถือวาเปนความผิดเสมอไปเพราะอาจจะเกิดจากผูเรียน
ไมไดเตรียมตัวมา ในขณะที่การสอนแบบเดิมพยายามหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดเหลานี้ดวยการควบคุมสิ่ง
ที่นักเรียนพูด ซึ่งเปนวิธีที่ไมใหโอกาสผูเรียนไดทดลองใชความรูภาษาที่เรียน จึงเปนธรรมดาที่ผูเรียนที่
มีอิสระในการใชความรู้ทางภาษา ตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารจะมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
ไดบ้าง จึงถือวาวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารมีความยืดหยุ่นมากกวา จึงใหผลดีต่อผู้เรียนมากกวา 
        ฟนอคคิเอโรและโบโนมี (Finocchiaro and Bonome. 1973 : 24 –25) ได้        
กลาวถึงหลักในการจัดการเรียน ตามแนวการสื่อสารพอสรุปไดดังนี้ 
        1. ผู เร ียนควรได ร ับการฝกฝนความรู ด านตาง ๆ ซ ึ ่งเป นองคประกอบของ
ความสามารถในการสื่อสารตั้งแตเริ่มเรียน ผูสอนควรแสดงใหผูเรียนเห็นวารูปแบบภาษาที่สอนจะใช
ในสถานการณที่มีความหมาย และสามารถนําความรู เหลานี้ไปใชไดจริง ๆ ซึ่งจะมีการกระตุนและ    
เรงเราใหผูเรียน สนใจบทเรียนมากขึ้น 
        2. ความรูดานความสามารถทางการสื่อสาร ซึ่งรวมทั้งกฎเกณฑไวยากรณและกฎ
ของภาษาที่ใ ชอยูจริง ควรจะไดรับการจัดใหพอเหมาะที่ผู เรียนจะสามารถนําภาษานั ้นไปสื่อ
ความหมายไดอยางถูกตอง 
        3. ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดใชความรู การฝกฝน รวมทั้งไดรับ
ประสบการณใหตรงกับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง นอกจากนี้ผูสอนอาจใชภาษาแม่ ในการ
อธิบายกฎเกณฑของไวยากรณ หนาที่ของรูปแบบภาษาแตละแบบ ตลอดจนอธิบายถึงความเหมาะสม
ที่จะใชภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณได และควรอธิบายถึงวัฒนธรรมประเพณีของผูใชภาษานั้น ๆ 
ดวย 
 



 
 

        4. ในการสอน ผูสอนตองเนนการฝกใหผูเรียนสามารถนําความรูทางไวยากรณไปใช 
ในการสื่อความหมายไดอยางถูกตองดวย นอกเหนือจากตองมีความรูดานกฎเกณฑของภาษาท่ีใชกัน
ในแตละกลุมสังคม แตละสถานการณ 
        5. ความตองการของผูเรียนจะตองอยูในกรอบของความรูทางไวยากรณ และความรู 
เกี่ยวกับกฎเกณฑของภาษาท่ีใชอยูในแตละกลุมสังคม 
        6. ผเูรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู (Learner centered) ผูเรียนทุกคนมีสวนรวม
ในกิจกรรมการใชภาษา ซึ่งอาจจะจัดอยูในรูปของกิจกรรมคู (Pair work) หรือกิจกรรมกลุม        
(Group work) 
        7. การเรียนภาษาเกิดจากการรวมกิจกรรมที่ครูจัดให กิจกรรมทางภาษาจะตอง
จัดใหนักเรียนทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีสภาพใกลกับความเปนจริงมากที่สุด และเปน 
กิจกรรมที่มีความหมาย 
        8. กิจกรรมหรือแบบฝกจะมีลักษณะเปนการหาขอมูลเพิ่มเติม โดยการจัดกิจกรรม
ใหมีชองวางเพ่ือสื่อสาร เพ่ือกระตุนและเราใจใหมีการสื่อสาร 

9. การทดสอบจะตองเปนการสอบการใชภาษาจริง มิใชเปนการทดสอบความรู 
เกี่ยวกับภาษา 
    นอกจากนี้ กาญจนา  ปราบพาล (2527 : 1– 17) ไดเสนอแนวทางและเทคนิคการ
สอนภาษาเพ่ือการสื่อสารไวดังนี้ 
    1. ใหโอกาสผูเรียนใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งอาจทําไดโดยถามคําถามที่ผูเรียนจะ
พบจริง ๆ ไมใชคําถามเกี่ยวกับภาษา เวลาสอนใหเนนที่ความหมาย หรือเนื้อเรื่องที่อานหรือฟงใน
กรณีที่ผูเรียนยังไมพรอมที่จะใชภาษาที่สอง อนุญาตใหผูเรียนใชทาทางได และผูสอนตองไมคาดหวัง   
วาผูเรียนจะตองทําอะไรไดเกินความสามารถของเขา 
    2. ถาสอนในระยะเริ่มตนตองใหโอกาสผูเรียนปรับตัวกอน เทคนิคในการสอนอาจทํา
ไดโดยไมตองใหผูเรียนตอบเปนภาษาท่ีสองใหใชภาษาแรกไดและถาผูเรียนไมยอมตอบ ผู้สอนไมควร
โกรธ 
    3. ถาภาษาท่ีสอนยากเกินระดับของผูเรียน ผูสอนควรชวยใหผูเรียนเขาใจโดยใชสื่อ 
การเรียนการสอนอยางอื่นหรือกิจกรรมทางภาษาเชน ถาเปนเด็ก ผูสอนอาจใชอุปกรณชวยสอน เชน 
หนุ หรือของเลน ถาเปนผูใหญกิจกรรมควรออกมาในรูปของการทดลอง หรือการสาธิตอยางอ่ืน 
    4. ผูสอนควรมีวิธีการทําใหผูเรียนไมเครียดในระหวางที่เรียนและไมทําใหผูเรียนเสีย
หนา เทคนิคที่ผูสอนใชกัน ไดแก เปลี่ยนชื่อหรือสมมุติใหเปนคนอื่น และเวลาที่ผูเรียนตอบผิดผูสอน
ควรใหความสําคัญกับความหมายมากกวามุงที่จะแกความผิดทางไวยากรณทุกตัว ในกรณีที่ความผิด
ทําใหความหมายเปลี่ยนผูสอนควรจะแก แตเทคนิคในการแกควรเนนการพูดประโยคท่ีถูกใหฟัง ไมใช



 
 

เนนวาผู้เรียนตอบผิด สําหรับการทําใหผู้เรียนไมเครียด ผู้สอนอาจใชดนตรีและเพลงชวย 
    5. สําหรับการสอนผู ใหญ ควรมีกิจกรรมเนนไวยากรณบาง เทคนิคในการสอน      
ไวยากรณ ควรสอนเฉพาะกฎที่คอนขางจะตายตัวและเวลาที่ใหไมควรมากเกินไป 
    6. ผูสอนควรเรียนรูความสนใจของผูเรียน เพื่อแทรกความสนใจของผู เรียนไวใน
บทเรียน ซึ่งสามารถทําไดโดยสังเกตกลุมผูเรียน หรือใหผูเรียนเขียนบันทึกประจําวันสง เพ่ือใหรูความ
สนใจของผูเรียนแตละคน 
    7. สรางบรรยากาศความเปนกันเองในหองเรียน เพื่อนักเรียนจะไดไมอายเมื่อตอบ
ผิดผูสอนอาจทําไดโดยใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ และเมื่อนักเรียนพูดผิด ไมควรแสดงความ
รําคาญใหนักเรียนเห็น 
    8. ในการสอนบทสนทนา ควรใหผูเรียนสนทนาในสิ่งที่เขาจะพบจริง ๆ ไมใชทอง  
บทสนทนาในหองเรียน เมื่อออกนอกหองเรียนแลวก็ใชไมได เพราะเจาของภาษาจะพูดอีกแบบหนึ่ง 
เทคนิคการสอนทําไดโดยการสนทนาที่เปนจริง (Common Social Interactions) 

9. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดลําดับตามธรรมชาติใหขอคิดวา มีบางโครงสรางที่ผูเรียน 
จะเรียนไดเร็วกวาโครงสรางอื่น เพราะฉะนั้นผูสอนไมควรหวังวาผูเรียนจะเรียนรูทุกอยางไดหมด     
ในเวลาเดียวกัน แตทั้งนี้มิไดหมายความวาจะไมใหผู้เรียนเห็นโครงสรางอื่น ๆ และควรแทรกไวใน
บทเรียน 
       10. ไมพยายามนําภาษาแรกมาเก่ียวของกับการเรียนภาษาอ่ืน ๆ โดยหลีกเลี่ยงการ 
เปรียบเทียบทางไวยากรณระหวางภาษาแรกและภาษาที่จะเรียน ไมควรใชการแปลในการสอนควรใช
การแปลก็ตอเมื่อมีความจําเปนในการอธิบายความหมายใหไดชัดเจนยิ่งขึ้นเทานั้น 
       จากหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผูสอนควรมีการ
วางแผนการสอน เรียนรูความสนใจของผูเรียน สรางบรรยากาศความเปนกันเองในหองเรียน โดยเนน    
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนควรจะมีความรูรูปแบบของภาษา แลวสามารถนําไปใชในการสื่อสารใน
สถานการณจริงไดอยางมีความหมายและเหมาะสม ซึ่งเนื้อหาควรสอดคลองกับชีวิตประจําวันหรือ  
ใกลเคียงกับสถานการณจริงมากที่สุด และเปนที่สนใจของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูภาษา 
โดยการปฏิบัติจริง เรียนดวยความสนุกสนาน การทดสอบตองเปนการสอบการใชภาษาจริงไมใช
ทดสอบความรูเกี่ยวกับภาษา ซึ่งจะทําใหเรียนรูภาษาไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 



 
 

การจัดชั้นเรียนในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

       การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนั้นการจัดหองเรียนรูปแบบของการจัดนักเรียน
ในการทํากิจกรรมนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งเพราะจะชวยสรางบรรยากาศในการทํากิจกรรมเพื่อการ
สื่อสาร และทําใหการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย สุภัทรา อักษรานุเคราะห (ม.ป.ป.) ได
เสนอแนวทางในการจัด ดังนี้ 
       1. การสอนเปนกลุมทั้งชั้นเปนการทํากิจกรรมเดียวกันกอน แลวจึงแยกยายกันทํา
กิจกรรมตาง ๆ กันออกไปเชน กลุมที่หนึ่งฝกประโยค กลุมที่สองฝกพูด และกลุมที่สามตอบคําถาม  
เปนตน การใหลอกเลียนแบบเมื่อเริ ่มสอนเรื่องใหม ควรเปนกลุมใหญทั้งชั ้นกอนแลวจึงเรียกเปน    
บางแถว หรือบางคน ภายหลัง 
       2. การแบงกลุมยอยเปนการแบงครึ่งชั้นเรียนเพื่อจัดเกมหรือแขงขันกัน ทําใหทุกคน 
มีสวนรวมในบทเรียน ซึ่งจํานวนนักเรียนอาจจะยังมากเกินไปก็อาจแบงใหเล็กลงไปอีก ดังนี้ 
                        2.1 การแบงตามความสามารถ เมื ่อครูสอนไประยะหนึ ่งอาจเห็นได ชัดว า
ความสามารถของน ักเร ียนแต ละคนเป นอย างๆ ได  อาจจ ัดกลุ มเพ ื ่อฝ กทักษะโดยไม ให
กระทบกระเทือนใจนักเรียน เชน กลุ่ม 1 ฝกเขียนเรียงความ กลุ่ม 2 ฝกตอบคําถาม กลุ่ม 3 ฝกทํา
แบบฝกหัดเติมคําใหสมบูรณ เปนตน 
                        2.2 การแบงตามความสนใจ 
                        2.3 การแบงตามเกณฑที่ครูกําหนด อาจแบงตามเดือนเกิด หรือวันเกิด 

3. การจับคู ครูอาจจัดใหมีการฝกปากเปลา แบบเขมขน 5 นาที ครูฟงและแกไข     
ขอผิดพลาด คใูดฝกไดคลองกอนก็เลือกมาพูดกอนได 
    4. การจัดกิจกรรมอิสระครูอาจใหทํางานเกี่ยวกับการอานและเขียน ทําในสมุด
แบบฝกหัด ใชโปรแกรมการเรียน ใชเทป ซึ่งจะเปนการทํางานแบบรายบุคคล 
    5. การจัดกลุมผสมนักเรียนในหองเรียนเดียวกัน อาจทํากิจกรรมคนละอยางครึ่งหนึ่ง
อาจทํากิจกรรมอยางหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งอาจทําการซอมเสริม เปนตน 
    เบิรน (Byrne. 1976 : 6 –16) ไดเสนอแนะการจัดชั้นเรียนในการทํากิจกรรมเพ่ือ
การสื่อสาร ดังนี้ 
     1. การฝกรวมกันทั้งชั้นโดยมีครูเปนผูควบคุมการฝกอยางถูกตอง เปนการฝกโครง 
สรางไวยากรณ การออกเสียง ไดแก การฝกโดยวิธีเทียบแทน การฝกถาม - ตอบ เปนตน 
     2. การฝกเปนคูและเปนกลุม เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกอยางอิสระ   
โดยอาศัยกิจกรรม ครูมีบทบาทเปนผูจัดการคอยกระตุนใหนักเรียนใชภาษาที่เรียนและตรวจสอบ
ความถูกตอง 



 
 

        การจัดกลุมนักเรียนเวลาทํากิจกรรม ควรจัดแบงนักเรียนอยางงาย และสะดวก
รวดเร็ว การจับคูหรือจัดกลุมไมจําเปนตองมีจํานวนเทากันในแตละกลุมควรจัดตามสภาพการณของ   
หองเรียน กลุมใดมีจํานวนนักเรียน 3 คน ในเวลาทํากิจกรรมคูอาจใหสลับกันฝกภายในกลุมนั้นการ
จัดใหนักเรียนนั่งในรูปเกือกมาหรือตัวยู ชวยใหนักเรียนเคลื่อนยายไดสะดวกถาจํานวนนักเรียนในชั้น 
มีมากอาจจัดเปนรูปเกือกมาซอนกัน 2 แถวหรืออาจจัดเปนรูปโคง การจัดใหนักเรียนนั่งแบบนี้ช่วยให
นักเรียนมองเห็นทุกคน และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกเวลาแบงกลุ่มยอย 
        สรุปไดวาในการจัดชั้นเรียนในการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารนั้น สามารถทําได
หลายรูปแบบ อาจจะอยูในรูปของการทําทั้งชั ้น การทําเปนกลุ่ม หรือการทําเปนคู แตมุ่งเนนให
นักเรียนมีปฏิสัมพันธกันเวลาทํากิจกรรม โดยเวลาฝกใหนักเรียนใชภาษานั้นควรฝกนักเรียนเปน       
กลุมใหญเพื่อใหนักเรียนมีความคลองแคลวในการใชภาษาเสียกอน แลวคอยแบงนักเรียนเปนคูหรือ 
กลุมยอย ในการทํากิจกรรมตอไป ซึ่งอาจแบงไดตามความสามารถ หรือตามความสนใจหรือตาม
เงื่อนไขที่ผูสอนเปนผูกําหนดให 
 

แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ความหมาย 

 

            การสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพ ื ่อการส ื ่อสาร ( Communicative 
Language Teaching) เปนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ซึ่งมุ่งเนนความสําคัญของ
ผู้เรียน จัดลําดับการเรียนรู้เปนขั้นตอนตามกระบวนการ ใชความคิดของผูเรียน เริ่มจากการฟงไปสู
การพูด การอาน 
 

การจับใจความสําคัญทําความเขาใจจดจําแลวนําสิ่งที่เรียนรูไปใช 
ความสําคัญ 

 

กลมุนักจิตวิทยาการเรียนรู เชื่อวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดในการเรียนผูเรียนจะ 
สามารถเรียนไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความเขาใจเปนสําคัญ เขาจะเรียนไดดีถาเขาใจจุดประสงค
ของการเรียน เห็นประโยชนในการนําสิ่งที่เรียนไปใช โดยสามารถเชื่อมโยง สิ่งที่เรียนไปแลวใหเขากับ
สิ่งที่กําลังเรียนอยู และสิ่งที่จะชวยใหเรียนภาษาตางประเทศไดดี นอกเหนือจากสองเรื่องที่กลาวมา 
แลวก็คือตองเขาใจหลักภาษาที่ใชในการวางรูปประโยคดวย 
           การสอนภาษาตางประเทศในปจจุบัน ไดหันมายึดแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร
มากขึ้นมีการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายไดฝกใชภาษาใน       
สถานการณที่มีโอกาสพบไดจริงในชีวิตประจําวัน โดยยังคงใหความสําคัญกับโครงสรางไวยากรณ
ตามที่ปรากฎอยูในเนื้อหาที่ใชสื่อความหมาย ดังที่ ลิตเติลวูด (Littlewood. 1983 : 13) กลาวไววา        



 
 

แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนแนวการสอนที่ไมจํากัดความสามารถของผู เรียนไวเพียงแต
ความรูดานโครงสรางไวยากรณเทานั้น แตสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการพัฒนาทักษะการใชภาษา       
ทุกทักษะ โดยสัมพันธความสามารถทางไวยากรณเขากับยุทธศาสตรการสื่อสารดวยวิธีการถูกตอง   
และเหมาะสมกับกาละเทศะ ในชีวิตจริงผูเรียนตองสัมผัสกับการสื่อสารซึ่งเปนการใชัภาษาในรูปแบบ                                     
ตาง ๆ มากมาย ดังนั้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ควรสอนใหผูเรียนคุนเคยกับการใชภาษาใน
ชีวิตประจําวัน และนําภาษาที่คุนเคยนั้นไปใชได คํากลาวนี้สอดคลองกับความเห็นของ วิดโดสัน 
(Widdowson. 1979 : 6) ที่ว่า ความสามารถในการเรียบเรียงประโยคมิใชเปนความสามารถในการ
สื่อสาร การสื่อสารจะเกิดขึ้นไดก็ต่อเมื่อเราสามารถใชประโยคไดหลายชนิดในโอกาส  ตาง ๆ กัน เชน 
การอธิบาย การแนะนํา การถาม - ตอบ การขอรอง การออกคําสั่ง เปนตน ความรูในการแตงประโยค
เปนสิ่งที่เราเรียกวา ความรูความเขาใจภาษาเทานั้น ซึ่งอาจจะเปนประโยชนอยูบาง แตถาจะใหเกิด
ประโยชนมากที่สุดก็ต้องสามารถนําความรู้ในการใชประโยคไปใชใหเปนปกติวิสัยไดตามโอกาสตาง ๆ 
ของการสื่อสาร 
 

แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 

           แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ตามคําจํากัดความที่ ดักลาส บราวน (Douglas 
H. Brown. 1993) เสนอไว มีลักษณะ 4 ประการ ที่เชื่อมโยงสัมพันธกันดังนี ้
           1. เปาหมายของการสอนเนนไปที่องคประกอบทั้งหมดของทักษะการสื่อสาร และไม
จํากัดอยูภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือไวยากรณ 

2. เทคนิคทางภาษาไดรับการออกแบบมา เพ่ือนําผูเรียนไปสูการใชภาษาอยางแท 
จริงตามหนาที่ภาษา ปฏิบัตจริงโดยมีจุดมุ่งหมายในการพูด รูปแบบโครงสรางภาษา มิใชเปาหมาย
หลักแตตัวรูปแบบเฉพาะของภาษาตางหากท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถสื่อสารจนสําเร็จตามเปาหมาย 
    3. ความคลองแคลว ความถูกตอง เปนหลักการเสริมที่อยูภายใตเทคนิค การสื่อสาร
มีหลายครั้งที่ความคลองแคลวอาจจะมีความสําคัญมากกวาความถูกตอง เพื่อที่จะทําใหผูเรียน
สามารถนําภาษาไปใชไดอยางมีความหมาย 
    4. ในการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ในตอนทายสุด
ผูเรียนตองใชภาษาอยางเขาใจและสรางสรรค ภายในบริบทที่ไมเคยฝกมากอน 
       จากแนวการสอนตาง ๆ ดังกลาว ทําใหเกิดแนวคิดในการสอนภาษาวา ควรนําเสนอ
ภาษาใหมในรูปแบบภาษาที่พบในสถานการณจริง เพื่อนําไปสู่การสอนคําศัพท โครงสรางการออก
เสียง มีการฝกฝนจนเกิดความเขาใจในเนื้อหา โครงสรางสามารถใชไดถูกตองแลวจึงนําความรูที่ไดไป 
ฝกใชในสถานการณจริง แนวคิดนี้จึงกลายเปนขั้นตอนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ตามผังดังนี้ 
 



 
 

P2 Practice 
 
 

Language 
  Phonetic Drill    Grammatical Drill 
     
    

                               Speech      P1 Presentation P3 Production  

           ผังขั้นตอนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Teaching Stages) 

ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 

      จากแนวคิดในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบนี้เอง ทําให เกิดขั้นตอนการสอน    
ตาง ๆ 3 ขั้นตอน ที่ใชจัดการสอนกันทั่วไปในขณะนี้ขึ้น และข้ันตอนการสอนนี้ มีผลเชื่อมโยงตอไปถึง
สถานการณการสอน เทคนิคการสอน สื่ออุปกรณ และหนวยการสอนดวย ครูผูสอนจึงควรทําความ   
เขาใจใหชัดเจน เพื่อจะไดจัดการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการสอนทั้ง 3 ขั้นนี้ พบวามี
ปรากฏอยูในวิธีการนําเสนอเนื้อหาในแบบเรียนตาง ๆ ที่ผูเขียนแบบเรียนมีความรูด้านภาษาศาสตร 
และแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เปนอยางดี และปรากฏอยูในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารอยางชัดเจน ทั้ง 3 ขั้นตอน วิธีดําเนินการในแตละขั้นตอน
มีดังตอไปนี้ 
            1. ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) 
                        ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ การนําเสนอเนื้อหาใหม จัดเปนขั้นตอน
การสอน ที่สําคัญขั้นหนึ่ง ในขั้นนี้ครูจะใหขอมูลทางภาษาแกผูเรียนซึ่งนับเปนการเริ่มตนการเรียนรู       
มีการนําเสนอเนื้อหาใหม โดยจะมุงเนนการใหผูเรียนไดรับรูและทําความเขาใจ เกี่ยวกับความหมาย
และ รูปแบบภาษาที่ใชกันจริง โดยทั ่วไปรวมทั้งวิธีการใชภาษาไมวาจะเปนดานการออกเสียง
ความหมาย คําศัพท และโครงสรางไวยากรณที่เหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ควบคูไปกับการเรียนรู
กฎเกณฑ 
            2. ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) 
                        ขั้นการฝกปฏิบัติเปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดฝกใชภาษาท่ีเพ่ิงจะเรียนรูใหมจากข้ัน 
การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝกแบบควบคุมหรือชี้นํา (Controlled Practice/ Directed 
Activities) โดยมีครูผูสอนเปนผูนําในการฝกไปสูการฝกแบบคอยๆ ปลอยใหทําเองมากขึ้นเปนแบบกึ่ง



 
 

ควบคุม (Semi –Controlled) การฝกในขั้นนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู ้เรียนจดจํารูปแบบของภาษาได้      
จึงเนนที่ความถูกตองของภาษาเปนหลัก มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนไดทำความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย 
และวิธีการใชรูปแบบนั้น ๆ ดวยเชนกัน ในการฝกนั้น ครูผูสอนจะเริ่มจากการฝกปากเปลา (Oral)     
ซึ่งเปนการพูดตามแบบงาย ๆ กอนจนไดรปแบบภาษา แลวคอยเปลี่ยนสถานการณไป สถานการณ์    
เหลานี้จะเปนสถานการณที่สรางขึ้นภายในหองเรียน เพื่อฝกการใชโครงสรางประโยคตามบทเรียน
ทั้งนี้ครูผูสอนตองใหขอมูลปอนกลับดวย เพื่อใหผูเรียนรูวาตนใชภาษาไดถูกตองหรือไม นอกจากนี้
อาจตรวจสอบความเขาใจดานความหมายได (ไมควรใชเวลามากนัก) ตอจากนั้นจึงใหฝกดวยการเขียน 
(Write) เพ่ือเปนการผนึกความแมนยําในการใช 
            3. ขั้นการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Production) 
                        ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร นับเปนขั้นที่สําคัญที่สุดขั้นหนึ่ง เพราะการฝกใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร เปรียบเสมือนภารถายโอนการเรียนรูภาษาจากสถานการณในชั้นเรียนไปสูการ
นําภาษา ไปใชจริงนอกหองเรียน การฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดยทั่วไป มุงหวังใหผูเรียนไดลองใช
ภาษาในสถานการณตาง ๆ ที่จําลองจากสถานการณจริง หรือที่เปนสถานการณจริง ดวยตนเอง     
โดยครูผูสอนเปนเพียงผูแนะแนวทางเทานั้น การฝกใชภาษาในลักษณะนี้มีประโยชนในแงที่ชวยให   
ทั้งครูผูสอนและผูเรียนไดรูวา ผูเรียนเขาใจและเรียนรูภาษาไปแลวมากนอยเพียงใดสามารถนําไป
ปรับใชตามความตองการของตนเองแคไหน ซึ่งการที่จะถือวา ผูเรียนไดเรียนรูแลวอยางแทจริงก็คือ 
การที่ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดเอง โดยอิสระ ภายใตสถานการณตาง ๆ ที่จะพบใน
ชีวิตจริง นอกจากนี้ผูเรียนจะไดมีโอกาสนําความรูทางภาษาที่เคยเรียนแลวมาใชเปนประโยชนอยาง
เต็มที่ในการฝกในขั้นตอนนี้อีกดวย เพราะผูเรียนไมจําเปนตองใชภาษาตามรูปแบบที่กําหนดมาให
เหมือนดังการฝกในขั้นการฝก และการไดเลือกใชภาษาเองนี้จะชวยสรางความมั่นใจในการใชภาษา
เพ่ือการสื่อสารใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี วิธีการฝกมักฝกในรูปของการทํากิจกรรมแบบตาง ๆ โดยครู
เปนเพียงผูกําหนดภาระงาน หรือสถานการณตาง ๆ ให 
 

บทบาทของครูในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

      การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น บทบาทของครูยอมเปลี่ยนไป นักเรียน
จะเปนผูที่มีบทบาทโดยตรงในการทํากิจกรรม แตครูก็ยังคงมีบทบาทสําคัญอยูในการดําเนินการเรียน
การสอน  ซึ่งมีผรูไูดเสนอแนะบทบาทของครูในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดังนี้ 
      มิลเลอร (Miller. 1987 : 6) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของครูภาษาอังกฤษ
ที่ดีวาควรมีลักษณะดังนี้ 
      1. มีความกระตือรือรนในการสอน ปจจัยสําคัญที่สุดของการสอน คือ ตัวครู และ 
วิธีการสอนของครู อันจะทําใหนักเรียนมีปฏิกิริยาโตตอบโดยใชภาษาอังกฤษ และเพื ่อประสบ



 
 

ความสําเร็จในการเรียนรู 
      2. มีความคิดสรางสรรค การสอนจะตองมีมากกวาการใชหนังสือ ทําแบบฝกหัดและ 
ปฏิบัติตามคูมือครูที่เขียนโดยคนอ่ืน นักเรียนจะรูสึกเบื่อที่จะตองทําแบบฝกหัดที่เขาไมสนใจครูควรหา
กิจกรรมมาชวยใหนักเรียนสนใจทําแบบฝกหัด มีวิธีการมากมายที่ครูจะนําไปใชได เชน เกม เพลง 
กิจกรรมการแกปัญหา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ทำใหนกเรียนไดใชทักษะทีเ่ขาไดเรียนรู้มาแลว 
      3. มีอารมณขัน อารมณขันของครูจะชวยใหผอนคลายความตึงเครียด และลดความ 
กังวลใจใหกับนักเรียน ครูและนักเรียนมีความสัมพันธกันเพิ่มขึ้นเพราะไดหัวเราะดวยกัน นักเรียน
เรียนดวยความสนุก การเรียนการสอนกาวหนายิ่งขึน้เพราะนักเรียนไมกลัวทีจ่ะตอบผิดหรือพูดนอย 
      4. ทักทายนักเรียน การพูดภาษาอังกฤษกับนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียนจะทําให
นัก เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และทาทายใหนักเรียนโตตอบดวยภาษาอังกฤษเชนกัน เนื่องจาก
การใชภาษาดวย 
      5. การเขียนการบานติดไวบนกระดานดานซายมือกอนทําการสอนในแตละคาบ
เพ่ือวาครูจะไดไมตองรีบรอนใหการบานเมื่อไดยินสัญญาณหมดเวลา 
      6. ไมใหการบานมาก เมื่อนักเรียนมีวันหยุด หรือไมควรใหการบานเมื่อทราบวา
นักเรียนจะมีการทดสอบวิชาใดก็ตามในวันถัดไป 
      7. ทักทายนักเรียนดวยอารมณแจมใส 
     8. ใหเวลาสักครูแกนักเรียนหลังการทักทายประจําวัน เพื่อสังเกตวานักเรียนแตละ
คนมีอะไรเปลี่ยนไปบาง เชน ตัดผมใหม สวมเสื้อใหม หรืออ่ืน ๆ 
     9. ควรมีการทดสอบการเขียนทุกวัน 
    10. จัดระเบียบในการแจกจายและรวบรวมกระดาษคําตอบ 
    11. ใหนักเรียนเกงออกมาหนาหองและต้ังคําถามเพ่ือน ๆ 
    12. คืนกระดาษคําตอบแกนักเรียน โดยใหนักเรียนบันทึกคะแนนของตัวเองลงใน
สมุดเพื่อนักเรียนจะไดทราบความกาวหนาของตนเองกอนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
    ทิพยวัลย มาแสง (2532 : 39) ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของครูในการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สรุปไดดังนี้ 
     1. ครูจะตองไมเปนผูสอนแตจะตองเปนผูหนึ่งที่รวมในกิจกรรมของกลุม 
    2. ครูจะเปนพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือใหกระบวนการของกลุมและการ
สื่อสารเปนไปดวยดี 
    3. ครูจะตองเปนผูรวบรวมเสนอแนะแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหนักเรียนหาความรู
เพ่ิมเติม เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และรับรูเปนประสบการณตอไป 
    4. สังเกตจดจําสิ ่งตาง ๆ ที่ไดจากชั้นเรียน รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ ้น และหาทาง       



 
 

แกปญหา 
     สรุปไดวาในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น บทบาทของครูยังเปนสิ่ง
สําคัญอยู เพราะจะทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปดวยดี ลักษณะของครู นั้น ควรเปนผูอํานวยความ
สะดวก ใหกับนักเรียน ไมใชผูสอน มีความกระตือรือรน และมีความคิดสรางสรรคในการหากิจกรรม  
ตาง ๆ มาใชในการเรียนการสอน ใหนักเรียนเรียนภาษาดวยความสนุกสนานนอกจากนี้ยังตอง
พัฒนาการสอนของตนเองอยูตลอดเวลาดวย 
 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพูดเพื่อการสื่อสาร 
 

ทักษะการพูดเปนทักษะที่สําคัญ ซึ่งเปนสิ่งที่นักเรียนจะตองใชในชีวิตประจําวัน  
ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาในปจจุบันจึงไดมุงเนนการพูดเพื่อการสื่อสารเปนสําคัญ โดยครูผูสอน
พยายามสอนใหนักเรียนมีความคลองแคลวในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีผูรู
ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการสอนพูดเพ่ือการสื่อสารดังนี้ 
            ไบเกท (Bygate. 1991 : 5 - 6) ไดใหแงคิดเกี่ยวกับการสอนพูดเพื่อการสื่อสารไว2 
ประการคือประการแรก สอนทักษะที่ชวยใหเกิดความเขาใจไดแก การสอนทักษะตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ความเขาใจ เชน การจํา การพูดเสียงที่ถูกตองเหมือนกับเจาของภาษา การผันกริยา ที่เหมาะกับ
กาลเวลา (Tense) และการพูดประโยคใหถูกตองตามหลักการใชภาษาและไวยากรณเพื ่อสื่อ
ความหมายที่ผูพูดตองการ และประการที่สอง เพิ่มทักษะการปฏิสัมพันธคือการสอนโดยใหสถาน
การณที่คลายกับเหตุการณในชีวิตจริงใหผูเรียนไดมีโอกาสพูดแสดงความรูสึกของตนเองวา ในสถาน
การณที่เผชิญอยูนั้นควรพูดอะไร พูดอยางไรจึงจะตรงกับจุดประสงคที่ตนเองตองการจะสื่อสาร อีกท้ัง 
สอนใหคํานึงถึงความสัมพันธระหวางตนเองกับผู้ฟัง โดยอาศัยความรู้ที่ไดรับจากการเรียนทักษะ   
การพูด ชวยใหเกิดความเขาใจซึ่งก็หมายความวาควรใหความรูผูเรียนกอนที่จะใหทํากิจกรรมที่มีการ
ปฏิสัมพันธ นั่นคือการนําแนวคิดการสอนแบบตรง (Direct method) คือการสอนที่ใหผูเรียนไดรับ
การฝกใหเชื ่อมโยงคําและวลี เข ากับความหมาย โดยใชของจริงหรือการกระทําเปนสื่อเสนอ
ความหมาย โดยใชภาษาท่ีตองการเรียนเปนสื่อในการสอนมาผสมผสานกับแนวคิดการสอนแบบออม 
(Indirect method) เปนการสอนโดยการจัดกิจกรรมสนทนาแบบมีปฏิสัมพันธ เพ่ือกระตุนใหผูเรียน 
เรียนรูการพูดดวยตนเอง ซึ่งทําใหผูเรียนมีความสามารถในการพูด โดยมีความถูกตองของการใชภาษา 
และความคลองในการสื่อสารปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
 
 



 
 

            บราวน และยูล (Brown and Yule. 1983 : 27) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการสอน
ทักษะการพูดวาเปนการสอนที่ใหผูเรียนไดใชภาษาเปาหมายซึ่งในที่นี้คือภาษาอังกฤษ โดยใหฝกใช
ภาษาอังกฤษตามหนาที่ตาง ๆ อันเปนหนาที่ของภาษาพื้นฐานที่มีอยูในชีวิตประจําวันเชนการกลาว
ทักทายการ   กลาวขอบคุณ การขอโทษซึ่งแตละหนาที่ของภาษาจะมีรูปแบบหรือสํานวนในการใช
ภาษาตาง ๆ กันไป 
            นอกจากนี ้ล ินท  (Lynch. 1996 : 121) กลาววาครูควรสอนให เด็กมีการพูด
แบบปฏิสมพันธ ที่มีต่อบทบาทในการพูดของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนไดมีโอกาสใชความคิดริเริมไดอยาง
มีขอบเขตที่กวางขึ้น สิ่งสําคัญคือผูเรียนควรมีโอกาสไดฝกแสดงความคิดเห็นจากการที่ไดฝกกลวิธีตาง 
ๆ ที่ผูเรียนจํา   เปนตองใชในการแกปญหาในการสื่อสารในชีวิตจริง เพื่อใหผูเรียนไดประสบการณใน
การวิเคราะหและไดรับขอมูลยอนกลับในสิ่งที่เกิดขึ้นวา อะไรควรปรับปรุงแกไขในการพูดสถานการณ
นั้น ๆ 
            สรุปไดวา การสอนทักษะการพูดนั้น ควรเนนกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีการปฏิสัมพันธซึ่ง
มีจุดมงุหมายที่สําคัญคือ สามารถสื่อสารไดในสถานการณจริง 
 

ขั้นตอนการสอนพูดเพื่อการสื่อสาร 
 

            มีผูรูไดเสนอแนะขั้นตอนการสอนพูดเพ่ือการสื่อสารไวดังนี้ 
            สกอตต (Scott. 1981 : 70) ไดเสนอขั้นตอนการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร
ดังนี้ 

1. ขั้นบอกวัตถุประสงค ผูสอนควรบอกใหผูเรียนไดรถูึงสิ่งที่จะเรียน 
   2. ขั้นเสนอเนื้อหา การเสนอเนื้อหาควรจะอยู ในรูปบริบท ผูสอนจะตองใหผูเรียน
สังเกตลักษณะของภาษา ความหมายของขอความที่จะพูด ซึ่งจะตองขึ้นอยู่กับปริบท เชนผู้พูดเปนใคร 
ตองการจะสื่อสารอะไรกับคูสนทนา ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร สิ่งที่พูด สถานที่พูดและเนื้อหาที่
พูดมีอะไรบาง 
           3. ขั้นการฝก และการถายโอน การฝกจะกระทําทันทีหลังจากเสนอเนื้อหาอาจจะ   
ฝกพรอม ๆ กันทั้งชั้น หรือเปนค ูผูสอนควรใหผูฟงไดฟงสํานวนภาษาหลาย ๆ แบบและเปนสํานวน 
ภาษาที่เจาของภาษาใชจริงและควรสงเสริมผูเรียนใหไดใชภาษาอยางอิสระใกลเคียงกับสถานการณ  
ที่เปนจริง 
           เบิรน (Byrne. 1986 : 9) เสนอขั้นตอนการพูดไว 3 ขั้น คือ 
           ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอ (The Presentation Stage) เปนขั้นที่ครูสอนเนื้อหาใหมเพ่ือให 
นักเรียนเขาใจจําได และนําไปใชในการฝกขั้นตอไปครูผูสอนจะมีบทบาทมากในฐานะ “ผูใหความรู” 
อยางไรก็ตามครูควรใชเวลาในขั้นนี้ใหนอยแตมีประสิทธิภาพ เนื้อหาที่นําเสนอควรเปนบทสนทนา   



 
 

เปนหลัก หรืออาจจะเปนบทเขียนรอยแกว (Prose Passage) ก็ได ซึ่งแนวในการจัดกิจกรรมในขั้นนี้มี 
2 ทาง คือ 
           1. กิจกรรมที่มีโครงสรางที่แนนอน (Structured Activities) หมายถึงกิจกรรมที่ไดมี 
การวางแผนไวอยางดีเปนการสอนโครงสรางไวยากรณทีน่ักเรียนจะตองพบในเนื้อเรื่อง เชน สอนการ
ใช “can” โดยมีรูปภาพ หรือทาทางเปนสื่อในการสอน หลังจากนั้นจึงใหพูดเกี่ยวกับตนเองโดยใช 
“can” วิธีนี้ถูกตําหนิวาไมเปนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร แตมีขอดีคือเมื่อตองการความรวดเร็ว
และอธิบายจุดที่คลุมเครือในเนื้อเรื่อง 
           2. กิจกรรมที่มีโครงสรางไมแนนอน (Unstructured Activities) หมายถึงกิจกรรมที่ 
ไมไดมีการวางแผนในการทํากิจกรรมไวตายตัว กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับนักเรียนระดับสูงกวาขั้นตน 
(Post - Elementary Level) เพราะนักเรียนรูภาษามากพอที่จะใชในการติดตอสื่อสาร กิจกรรมนี้    
ชวยพัฒนาความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสาร เชน การใหนักเรียนเดาเรื่องหรือบอกความรู
่เดิมที่เก่ียวกับเนื้อเรื่อง 
           ขั้นที่ 2 ขั้นฝกปฏิบัติ (The Practice Stage) เปนขั้นที่เปดโอกาสใหนักเรียนฝกพูด
โดยใชความรูที่ไดจากข้ันนําสนอ (The Presentation Stage) ใหถูกตอง นักเรียนมีบทบาทมากกวา 
ครูซึ ่งทําหนาที่เปนเพียงผูควบคุม (Conductor) ใหการฝกนั้นถูกตอง สื่อที่จะนํามาใชในการฝก        
มี 2 ประเภทคือ 
           1. แบบฝก (Drills) 
           2. เนื้อเรื่อง (Texts) 

ขั้นที่ 3 ขั้นผลิตภาษา (The Production Stage) ขั้นนี้ครูปลอยใหนักเรียนใชภาษา 
ที่รับรูและฝกในขั้นที่ 2 มาอยางเต็มที่ตามที่นักเรียนตองการ ไมใชตามแนวที่ครูกําหนด ครูจึงมี
บทบาทนอยที่สุด และทําหนาที่เปน “ผูจัดการ” (Manager) ใหการเรียนการสอนดําเนินตอไปได        
เน้นใหนักเรียนไดใชภาษาอยางคลองแคลวมากกวาเพื่อความถูกตองทางไวยากรณ เปนการเตรียมให
นักเรียนพรอมที่จะใชภาษาไดจริงนอกหองเรียน กิจกรรมที่ใชอาจเปนงานค ูหรืองานกลุมก็ได 
            จากทฤษฎีดังกลาวขางตนสรุปขั้นตอนการสอนพูดเพื่อการสื่อสาร คือ ขั้นบอกวัตถุ
ประสงคขั้นนําเสนอ ขั้นฝก และขั้นผลิตภาษาหรือการถายโอน ซึ่งจะทําการเรียนการสอนเพื่อการ
สื่อสารนั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร 
 

            ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น กิจกรรมถือวาเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนในการสื่อสารยังชวยใหการเรียนภาษาเปนไปอยางธรรมชาติ เพราะผูเรียนจะ
เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา เพราะเปนการทํากิจกรรมเพื่อการสื่อสาร ทําใหผูเรียนรูวาภาษานั้น
สามารถนํามาไปใชจริงได ไดมีผูรไูดเสนอแนะกิจกรรมการพูดเพ่ือการสื่อสารไวดังนี้ 
             ลิตเติลวูด (Littlewood. 1990 : 22 - 64) ไดใหรูปแบบของกิจกรรมเพื ่อการ
สื่อสารซึ่งแบง ออกเปน กิจกรรมเพื่อการสื่อสารตามหนาที่ทางภาษา และกิจกรรมเพ่ือการปฏิสัมพันธ
ในสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
            1. กิจกรรมเพ่ือการสื่อสารตามหนาที่ทางภาษา แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
                        1.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลในวงจํากัด (Sharing Information with 
Restricted Cooperation) ไดแก 
                             1.1.1 กิจกรรมการเลือกรูปภาพ (Identifying Pictures) จากชุดรูปภาพที่
กําหนดให กิจกรรมนี้แบงผูเรียนเปน A และ B จะมีชุดรูปภาพแต B จะมีเพียง 1 รูปภาพ ซึ่ง A      
จะตองคนหาวาภาพที่ B ถือนั้นเปนภาพใด 
                             1.1.2 กิจกรรมการจับคู  (Discovering Identical Pairs) กิจกรรมนี ้เป็น
กิจกรรมกลุ ่ม แตละกลุมมีสมาชิก 5 คน สมาชิกคน 4 คน ในกลุ มจะไดรับภาพคนละ 1 ใบ           
ยกเวนสมาชิกคนที่ 5 จะมีภาพที่เหมือนกับสมาชิกคนหนึ่งใน 4 คน สมาชิกคนที่  5 จะตองพยายาม 
ถามเพ่ือนคนอ่ืน จนกระท่ังทราบวาใครมีภาพที่เหมือนกับภาพของตนทุกประการ 
                             1.1.3 กิจกรรมการหาลําดับที่และตําแหนงที่ตั้ง (Discovering Sequences 
or Locations) กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมคู A จะมีรูปภาพที่จัดลําดับไวแลวอยางถูกตอง สวน B มี
รูปภาพชุดเดียวกันแตไมไดลําดับไว B จะตองถาม A เพื่อให A บอกตําแหนงที่ตั้ง จนกระทั่งสามารถ
จัดลําดับภาพไดถูกตองใหเหมือนภาพของ A 

        1.1.4 กิจกรรมการหาขอมูลที่ขาดหายไป (Discovering Missing 
Information) กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมคู นักเรียน 2 คน ไดรับตารางขอมูลที่ยังไมสมบูรณคนละ 1 ชุด 
ตางฝายตางถามตอบกันเพ่ือหาขอมูลที่ขาดหายไป และเขียนเติมใหครบลงในตารางของตน 
                             1.1.5 กิจกรรมการคนหาความลับ (Discovering Secrets) กิจกรรมนี้จัดได 
หลายแบบ เชน เกม 20 คําถาม หรือการทายอาชีพ ซึ่งนักเรียนคนหนึ่งมีขอมูลที่ถือวาเปนความลับ
และนักเรียนคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนหรือในกลุมพยายามถามคําถามเพ่ือคนหาความลับ 
                       1.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลในวงกวาง (Sharing Information with 
Unrestricted Cooperation) ไดแก 



 
 

                            1.2.1 กิจกรรมการสื่อสารเกี่ยวกับรูปแบบหรือรูปภาพ (Communicating 
Patterns and Picture) กิจกรรมนี ้เปนกิจกรรมคู  A ไดรับวัสดุแล วนํามาวางให เปนรูปแบบ            
อยางใดอยางหนึ่ง B ไดรับวัสดุอีกชุดหนึ่งซึ่งเหมือนกับของ A จากนั้น A และ B จะตองสื่อสารกันให
เขาใจจนกระท่ัง B สามารถจัดวางวัสดุเหลานั้นไดในรูปแบบเดียวกันกับ A 
                            1.2.2 กิจกรรมการสื่อสารเกี่ยวกับแบบจําลอง (Communicating Models) 
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมคูหรือกลุมก็ได A สรางแบบจําลองของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน ใชของเลน Lego     
สวน B มีชิ้นสวนของแบบจําลองนั้นเชนเดียวกับ B ตองพยายามใชชิ้นสวนนั้นมาสรางเปนแบบจําลอง
ใหเหมือนของ A โดยพยายามทําตามคําแนะนําของ A 
                            1.2.3 กิจกรรมการคนควาหาความแตกตาง (Discovering Differences) 
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมคู A และ B จะไดรับรูปภาพคนละ 1 รูป ซึ่งรูปของแตละคนจะมีความแตกตาง
กันเพียงเล็กนอย ทั้ง A และ B จะตองสนทนากันเพื่อหาจํานวนของความแตกตางในภาพและบอก    
วาแตกตางกันอยางไร 
                            1.2.4 กิจกรรมการไปตามทิศทางที่บอก (Following Directions) กิจกรรม 
นี้เปนกิจกรรมค ูA ไดรับแผนที่ซึ่งมีตําแหนงที่ตั้งอาคารสถานที่ สวน B มีแผนที่ซึ่งไมไดระบุอะไรไว A 
จะตองสื่อสารกับ B เพ่ือบอกทางให B ไปยังตําแหนงที่ตั้งของอาคารสถานที่นั้นได 
                       1.3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลและหาขอสรุปจากขอมูล                            
(Sharing and Processing Information) ไดแก 
                            1.3.1 กิจกรรมการลําดับเรื่องราว (Reconstructing Story Sequence) 
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมกลุม สมาชิกแตละคนในกลุมจะมีรูปภาพคนละ 1 รูป และสมาชิกแตละคน 
จะตองผลัดกันเลาเรื่องตามรูปภาพของตน โดยปราศจากการดูรูปภาพของผูอื่น หลังจากนั้นสมาชิก
ทุกคนตองชวยกันเรียงลําดับเรื่องราวที่ไดฟงใหถูกตอง 
                            1.3.2 กิจกรรมการรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปใชในการแกปญหา             
(Pooling Information to Solve a Problem) กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมค ูA มีขอมูลบางสวนซึ่งอาจ
เปนขอมูลของตารางกําหนดเวลาของขบวนรถไฟสายตาง ๆ ที่เดินทางจากสถานที่ X ไปยังสถานที่ Y 
และ B จะมีขอมูลของตารางรถไฟที่กําหนดเวลาจาก Y ไป Z ทั้ง A และ B ตองสนทนากันเพื่อหาทาง     
แกปญหาใดปญหาหนึ่งที่เกี่ยวกับการเดินทางระหวาง 2 สถานีนี้ เชน หาสายรถไฟที่เดินทางจาก X 
ไป Z โดยใชเวลานอยที่สุด 
                 1.4 กิจกรรมการหาขอสรุปจากขอมูล (Processing Information) ไดแกกิจกรรม 
 การแกปญหา (Problem Solving) เชน ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรางแผนการเดินทางใน 
ลอนดอนเปนเวลา 1 วัน โดยคํานึงถึงความสนใจของสมาชิกทุกคนในกลุม หรือสนทนาและแลก 
เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการซื้อของขวัญใหกับเพื่อนในชั้นเรียน โดยคํานึงถึงความชอบและจํานวน 



 
 

เงินที่สมาชิกในกลุมมี กิจกรรมประเภทนี้จัดเปนกิจกรรมปฏิสัมพันธที่ผูเรียนทุกคนจะไดรับขอมูลที่
เหมือนกัน จึงไมจําเปนตองแลกเปลี่ยนขอมูลกัน ดังเชนกิจกรรมที่ผานมา แตผูเรียนจะตองรวมกัน
อภิปรายและประเมินเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับ เพ่ือนํามาใชในการตัดสินใจหรือหาทางแกไขปญหา 
   2. กิจกรรมเพ่ือการปฏิสัมพันธในสังคม (Social Interaction Activities) กิจกรรม 
 ประเภทนี้มีจุดประสงค เพ่ือใหผูเรียนไดฝกภาษาตามหนาที่ทางภาษาเชนเดียวกับกิจกรรมประเภท 
 ที่ 1 แตกิจกรรมนี้ยังใหความสําคัญกับการใชภาษาใหถูกตอง และเหมาะสมกับสถานการณและ 
ปริบทของการใชภาษาในการจัดกิจกรรมประเภทนี้ ครูสามารถกระทําไดดังนี้ 
                        2.1 การใชหองเรียนเปนบริบททางสังคมมีแนวทางในการจัดดังนี้ 
                             2.1.1 ครูควรใชภาษาตางประเทศในการจัดการในชั้นเรียน 
                             2.1.2 ครูควรใชภาษาตางประเทศเปนสื่อกลางในการสอน 
                             2.1.3 ครูควรจัดบทเรียนการสนทนาหรืออภิปรายความคิดเห็นเปนภาษา 
 ตางประเทศ 
                             2.1.4 ครูควรจัดใหผูเรียนไดฝกพูดบทสนทนาหรือแสดงบทบาทสมมติ 
 โดยหัวขอเรื่องควรเปนเรื่องเก่ียวกับประสบการณตาง ๆ ในโรงเรียน 
                        2.2 การใชสถานการณจําลอง (Stimulation) การแสดงบทบาทสมมติ          
(Role Play) สามารถใหผูเรียนทํากิจกรรมดังตอไปนี้ 
                             2.2.1 การแสดงบทบาทสมมติ ตามตัวชี้แนะที่เปนบทสนทนา                 
(Role Playing Controlled through Cues Dialogues) การแสดงบทบาทสมมติประเภทนี้ผูเรียน
จะผลัดเปลี่ยนกันพูดตามตัวชี้แนะที่เปนบทสนทนาตามบัตร ที่กําหนดบทบาทที่ตนไดรับ 
                             2.2.2 การแสดงบทบาทสมมติตามตัวชี้แนะที่เปนขอมูล (Role Playing 
 Controlled through Cues and Information) การแสดงบทบาทสมมติประเภทนี้ผู เรียนจะไดรับ
บัตร ที่กําหนดบทบาท โดยในบัตรนั้นจะกําหนดจุดมุ งหมาย และตัวชี้แนะที่เปนขอมูลสั้น ๆ ในสิ่ง   
ที่ตองพูด เชน ตารางขอมูลตาง ๆ จากนั้นผูเรียนจะแสดงบทบาทสมมติตามบัตรบทบาทนั้น ๆ 
                             2.2.3 การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ และเปาหมายที่กําหนด 
(Role Playing Controlled through Situation and Goals) การแสดงบทบาทสมมติประเภทนี้นั้น
ผูเรียนจะไดรับบัตรที่กําหนดบทบาท โดยในบัตรนั้นจะเปนสถานการณและเปาหมายในการสนทนา 
ซึ่งกําหนดอยางกวาง ๆ ผูเรียนมีโอกาสที่จะใชภาษาในการปฏิสัมพันธไดมากข้ึน 
                             2.2.4 การแสดงบทบาทสมมติ ในรูปของการโต วาที หรือการอภิปราย    
(Role Playing in the Form of Debate or Discussion) การแสดงบทบาทสมมติประเภทนี้นั้น     
ผูเรียนจะไดรับบัตรที่กําหนดบทบาท โดยในบัตรนั้นจะเปนสถานการณที่ผูเรียนจะตองโตวาที หรือ
อภิปรายและกําหนดขอมูลที่จําเปนตอการอภิปราย ผูเรียนจะตองตัดสินใจหรือหาขอสรุปโดยการ



 
 

ลงคะแนนเสียง 
                             2.2.5 สถานการณจําลอง (Simulation) เปนกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
โดยใชสถานการณที่จําลองขึ้นใหเหมือน หรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด และเปนการจัด
กิจกรรมที่ผูเรียนมิใชแสดงตามบทบาทที่กําหนดเทานั้น แตผูเรียนตองใชประสบการณของตนเองมี
การตัดสินใจและแกปญหาตามสถานการณตางๆ 
                             2.2.6 การแสดงสด (Improvisation) เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนแสดงละคร 
จากเรื่องที่ไมมีการเขียนบทละคร โดยที่ครูสรางสถานการณที่เปนตัวกระตุนใหแปลความ และแสดง
ความตองการของผูเรียนแตละคน อยางไรก็ตามครูผูสอนอาจกําหนดบุคลิกภาพ และลักษณะของ     
ผูเรียนแตละคน แตไมมีเปาหมายในการสื่อสารที่แนนอน 
            ฮารเมอร (Harmer. 1992 : 92 - 152) ไดเสนอแนะกิจกรรมการพูดเพ่ือการสื่อสาร 
ดังนี้ 
            1. การเจรจาหาขอตกลง (Reaching a Consensus) กิจกรรมประเภทนี้จะใหผู
เรียนมีการอภิปราย และหาขอตกลงรวมกันในกลุม กิจกรรมนี้ชวยใหผูเรียนไดใชภาษาอยางอิสระและ 
โดยทันทีไมมีการวางแผนลวงหนา ตัวอยางกิจกรรมประเภทนี้ไดแก การอภิปรายเพื่อเลือกวัตถุ 10 
ชิ้น เพ่ือใชในการเดินทาง การโตเถียงเก่ียวกับปญหาทางคุณธรรม เปนตน 
            2. การถายทอดคําแนะนําตอ (Relaying Instruction) กิจกรรมประเภทนี้ผู เรียน
จะตองใหคำแนะนําในการทํากิจกรรมซึ่งกันและกัน และความสําเร็จของงานจึงขึ้นอยู่กับความเขาใจ 
คําแนะนํา ตัวอยาง เชน ผูเรียนที่เรียนการเตนรํา หรือสรางแบบจําลอง เชน Lego จะตองไปสอน
เพ่ือนคนอ่ืน โดยไมดูคําแนะนําท่ีเปนตนฉบับ 
            3. เกมเพื่อการสื่อสาร (Communicative Game) กิจกรรมประเภทนี้ใชหลักการ
เดียวกับกิจกรรมการเติมขอมูลที่ขาดหาย ตัวอยางของกิจกรรมประเภทนี้ไดแก 
           3.1 การหาความแตกตาง (Find the Differences) กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมคู  
โดยที่ A และ B จะไดรูปภาพคนละ 1 รูป ที่คลายกัน แตจะแตกตางกันในบางสวน และทั้ง A และ B 
จะตองอภิปรายเพื่อหาความแตกตางของภาพนั้น แตไมดูภาพของกันและกัน 
           3.2 การบรรยายและจัดเรียงลําดับภาพ (Describe and Arrange) กิจกรรมนี้  
เปนกิจกรรมค ูโดยที่ A จะไดรับรูปภาพที่เรียงลําดับไวอยางถูกตอง แต่ A ตองไมให B เห็นภาพ 
ในขณะที่ B จะไดรับภาพที่เรียงลําดับไมถูกตอง จากนั้น B จะตองจัดเรียงรูปภาพใหถูกตองตามคําสั่ง
ของ A 
           3.3 การเรียงลําดับภาพใหม (Story Reconstruction) กิจกรรมนี้จัดเปนกิจกรรม 
กลุมโดยที่ครูจะแบงผูเรียนออกเปนกลุม และแตละกลุมจะไดรับรูปภาพ 1 รูป ซึ่งไมเหมือนกันเพ่ือ
ทําการศึกษา จากนั ้นครูจะนํารูปภาพคืน และครูจะให ผู เรียนจัดกลุมใหม โดยที่แตละกลุมจะ



 
 

ประกอบดวยสมาชิกที ่มาจากกลุมอื ่น จากนั ้นผู เรียนในแตละกลุมในกลุมใหมจะตองพยายาม
เรียงลําดับเรื่องราวจากการที่สมาชิกแตละคนพูดบรรยายภาพที่ตนเองเห็น หลังจากนั้นครูแตละกลุม 
ชวยกันเลาเนื้อเรื่องของตนเอง 
     4. การแกปญหา (Problem Solving) กิจกรรมนี้ชวยกระตุนใหผู เรียนพูดเพ่ือ
หาทางแกปญหาในงานที่กําหนด โดยที่ผู เรียนแตละกลุมจะไดรับสถานการณที่เปนปญหาตัวอยาง      
เชน ใหผูเรียนสมมติวา ไดรอดชีวิตจากเครื่องบินที่ตกกลางทะเลทราย และใหแตละกลุมตัดสินใจ    
หาทางแกปญหาเพื่อการอยูรอด โดยใหเลือกอุปกรณที่จะนําออกจากเครื่องบิน และอภิปรายถึงความ 
จําเปนที่จะใชในทะเลทราย 
     5. การแลกเปลี ่ยนขอมูลระหวางบุคคล (Interpersonal Exchange) ครูอาจให้       
ผูเรียนทํากิจกรรมนี้เปนคูหรือกลุมก็ได และใหแลกเปลี่ยนกันถามขอมูลสวนบุคคล เชน ถามเกี่ยวกับ
ครอบคร ัว ความสนใจ ก ีฬา เป นต น ต ัวอย างของก ิจกรรมน ี ้  ได แก  ก ิจกรรมที ่ต องการ                     
การแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันเชน กิจกรรม Ice Breaker. 
     6. สถานการณ จําลอง (Simulation) ก ิจกรรมนี ้ม ีจ ุดประสงค เพื ่อให สร าง          
สถานการณจริงใหเกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยที่ผูเรียนจะตองคิดวาตนเองเปนตัวละครที่กําหนดในสถาน
การณจําลอง ไมใชเปนผูเรียนภาษา และผูเรียนจะตองไดรับขอมูลเพื่อใชในการแสดงในสถานการณ
จําลอง 
     พอลสตัน บรูเดอร (Paulston Bruder. 1976 : 60 - 67) ไดเสนอกิจกรรมภาษา
เพ่ือการสื่อสารไว 4 ประเภท ดังนี้ 
     1. กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธในสังคม (Social Formulas and Dialogues) 
คือ การจัดกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาตามหนาที่ เพ่ือสรางความสัมพันธในสังคม เชน 
การทักทาย การแนะนําตัว การกลาวชมเชย เปนตน ผูสอนจะตองสอนใหผูเรียนรูจักการวางตัวให
เหมาะสมดวย ในการสอนผูสอนจะตองนําเสนอภาษาใหม อธิบายความหมาย ทําเนียบภาษา      
สถานการณ ตลอดจนการเลือกใชภาษาใหเหมาะสม กิจกรรมบทบาทสมมติ ดูจะเปนกิจกรรมที่
เหมาะสมที่สุด 
            2. ภาระงานชุมชนสัมพันธ (Community Oriented Tasks) ภาระงานนี้เปน  
กิจกรรมที่บังคับใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเจาของภาษานอกหองเรียน โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหผูเรียน
เผชิญกับสถานการณจริงและเพ่ือใหไดขอมูลที่ตองการ เชน การใหผูเรียนไปธนาคารเพื่อขอขอมูล
เกี่ยวกับบัญชีประเภทตางๆ การบริการตาง ๆ ของธนาคาร เปนตน 
            3. กิจกรรมการแกปญหา (Problem Solving Activities) เปนกิจกรรมที่ผู สอน
กําหนดปญหาและวิธีการตางๆในการแกปญหาได กิจกรรมประเภทนี้มักเปนกิจกรรมกลุม สมาชิก
ในกลุมจะตองชวยกันเลือกวิธีแกปญหา ดังนั้นผูเรียนจะตองปรึกษาหารือกัน ในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ 



 
 

ผูเรียนจะชวยกันสอน และแกไขการใชภาษาของกันและกัน 
            4. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เปนกิจกรรมที ่มุ งใหผู เร ียนไดแสดง
พฤติกรรมตามบทบาทที่ตนไดรับกิจกรรมนี้อาจจะตองมีการควบคุมบางหรือไมตองมีเลยก็ได        
ทั้งนี้ข้ึนอยกูับความสามารถของผูเรียน กิจกรรมนี้มีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวนคือ    

   1. สถานการณ (Simulation)  
   2. บทบาท (Role) และ  
   3. สํานวนหรือคําพูดที่ใช (Useful Expressions)  

สวนความรูเดิมก็มีความสําคัญในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ดวย เพราะการแสดงบทบาทสมมติจะไม
ประสบผลสําเร็จและเกิดประโยชน ถาผูเรียนไมมีความรู ประสบการณ หรือขอมูลเกี่ยวกับบทบาทท่ี
ไดรับ 

ซาวิยอง (Savignon. 1997 : 85) ไดเสนอแนะกิจกรรมและวิธีการที่มีประโยชน์ต่อ 
การเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารไวหลายประการคือการใหแสดงบทบาทสมมติ 
            1. การใหหัวขออภิปราย และการเลนเกมตาง ๆ ในตอนแรก ๆ ของการทํากิจกรรม 
เหลานี้ นักเรียนอาจจะอายซึ่งครูชวยไดโดยไมตําหนิ หรือวิจารณความพยายามของนักเรียนชวยให
เกิดความเปนกันเอง ครูตองไมสนใจไวยากรณหรือประโยคที่สมบูรณมากนัก ถาครูฟงนักเรียนไม่     
เขาใจใหถามนักเรียนคนอื่นใหอธิบาย หรือครูอาจทําเปนเขาใจเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความมั ่นใจ    
ครูตองใหความชวยเหลืออยางจริงใจ ไมทํารายความรูสึกของผูเรียน เมื่อนักเรียนอยากพูดเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ยังไมไดเรียน ครูควรสงเสริมใหกําลังใจใหนักเรียนถามเกี่ยวกับคําที่เขาตองการใช เพราะการเรียน
คําใหมที่ไดผลดีที่สุดคือ ครูอาจจะสอนวิธีใชคําพูดเพ่ือประวิงเวลาในการคิด เชน What do you call 
it ? หรือ Could you please repeat ? เปนตน นอกจากนี้อาจจะฝกนักเรียนใหใชทาทางประกอบ 
เพราะทําใหเขาใจไดงายขึ้น เชน การโบกมือ ทําสัญญาณตาง ๆ ซึ่งนักเรียนจะเรียนอยางสนุกสนาน 

2. การใหโอกาสนักเรียนไดพบปะผทูี่ใชภาษานั้น ๆ และใหนักเรียนที่มีความรูทาง 
ภาษาอยู่ ในระดับที ่แตกตางกันมารวมกันทํากิจกรรม เชน เลนเกม นักเรียนที ่มีความสามารถ            
สูงกวาจะชวยใหเขาภูมิใจในการที่ไดอธิบายใหคนอื่นฟงในขณะเดียวกันเขาไดชวยผอนแรงครูดวย 
  3. การใชสื่อสารมวลชน เชน รายการวิทยุ และโทรทัศนที่ใชภาษาตางประเทศที่
กําลังเรียน ครูควรใชประโยชนจากสิ่งเหลานี้ ในการสอนไมควรใหนักเรียนกังวลกับขอผิดพลาดในการ
ใชภาษามากจนเกินไป ควรคํานึงถึงความคลองและความไมขาดชวงในการพูดมากกวา ครูควรใช
เวลาตนชั่วโมงอยางนอย 5 นาที เพื่อพูดคุยเก่ียวกับสิ่งที่นักเรียนสนใจโดยใชภาษาตางประเทศ 
   4. การรูจักนักเรียนแตละคนใหดี นอกเหนือไปจากท่ีครูรูจักในหองเรียน ครูตองรูวา 
นักเรียนสนใจอะไรบาง อาจจะเปนเรื่องดนตรี หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่เขาถนัดเพื่อการจัดกิจกรรมจะไดมี
ความหมายตอนักเรียนทุกคน 



 
 

   แครรอล (Carrol. 1964 : 53) ไดเสนอแนะกิจกรรมที่จะนําไปสูความสามารถในการ
ใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ดังนี้ 
   1. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเขาสังคม เชน การเขารวมสนทนาในขณะรับประทาน
อาหาร หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป 
   2. กิจกรรมที่เกี ่ยวของกับสถานที่ที ่นาสนใจ เชน การถามทิศทาง และที่ตั ้งของ
สถานที่ หรือการจอง และการซื้อบัตรผานประตูสําหรับเขาชมสถานที่ตาง ๆ 
   3. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเดินทาง เชน การอานแผนที่หรือแผนภูมิ หรือการ  
ติดตอเพ่ือเขาพักในโรงแรม 
   4. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรักษาเยียวยา เชน การนัดแพทยเพ่ือรับการรักษา 
หรือซักถามเมื่อไมเขาใจคําแนะนําในการรักษาเยียวยา 

  5. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชน เชน การอานตารางและฟงประกาศของวิทยุ 
และโทรทัศน หรือการติดตามรายการภาพยนตร และละครทางโทรทัศน 
   6. กิจกรรมที่เกี ่ยวของกับการศึกษาตามความสนใจ เชน การเขารวมในบทเรียน
ภาษาตางประเทศ หรือการอภิปรายถึงประสบการณและความสนใจเกี่ยวกับอาชีพของตน 
  จากทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร จะเห็นไดวาในการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารนั้น มีกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชภาษาเพ่ือ
การสื่อสารจริง ๆ ยึดผู เรียนเปนศูนยกลาง และเนนการสอนดวยการเรียบเรียงความคิดในการ
ใชัภาษาอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนมีโอกาสปฏิบัติ
จริง และใชสถานการณใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด เพ่ือมุงเนนใหนักเรียนไดมีโอกาสใชทักษะ
ทางภาษาเพื่อการสื่อสารจริง ๆ รวมทั้งยังเปนการสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนในการใชภาษา ทําให
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว ครูผูสอนควรมีเทคนิควิธีในการนํากิจกรรม
มาใชในหองเรียน ซึ่งครูควรคํานึงถึงลักษณะของกิจกรรมเพื่อการสื่อสารดวยเพราะกิจกรรมนั้น       
เปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การจัดกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร 
 

      การจัดกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารนั้นเปนสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งในการเรียน
ภาษาเพราะทําใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปดวยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ไดมีผูรู
เสนอแนะการจัดกิจกรรมการพูดเพ่ือการสื่อสารไวดังนี้ 
      สคริเวนเนอร (Scrivener. 1994 : 29 - 30) ไดเสนอแนะหลักการจัดกิจกรรมการ
พูดเพ่ือการสื่อสารดังนี้ 
      1. ผูสอนควรทําความคุนเคยกับกิจกรรม และสื่อที่ใชในกิจกรรม โดยทดลองการใช
กิจกรรมนั้นกอนและคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ มีขั ้นตอนในการทํากิจกรรมกี่ขั ้นตอน ใช เวลาในการทํา
กิจกรรมเทาใด ผูสอนควรมีบทบาทอะไร ความผิดพลาดอะไรที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งคํานึงถึงคําสั่ง
ใดบางที่ใชในการทํากิจกรรม 
      2. ควรใหผู้เรียนไดมีการเตรียมตัวในการทํากิจกรรมโดยมีการนําเขาสู่ตัวกิจกรรม        
(Lead-in) ซึ่งจะชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน โดยอาจใชคําถาม หรือรูปภาพ หลังจากนั้น ผูสอน 
อาจใชการกําหนดสถานการณ เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุดซึ่ง 
ฮาเมอร (Harmer. 1983 : 52 - 53) ไดเสนอรูปแบบของสถานการณใหผูเรียนไดใชภาษาออกเปน      
3 ประเภทดังนี้ 
            2.1 สถานการณในหองเรียน ผูสอนอาจจะใชสิ่งที่มีอยูรอบ ๆ ตัวนักเรียน หรือแม
แตเรื่องท่ีเกี่ยวของกับตัวนักเรียนเอง 
            2.2 สถานการณที่สรางขึ้นมาผูสอนสรางสถานการณขึ้นมาเพื่อใหผูเรียนไดใช
ภาษาเชนสถานการณในการกลาวคําขอโทษเชื้อเชิญหรือแนะนํา เปนตน ซึ่งแบงออกเปน 2 แบบคือ 
แบบที่ 1 สถานการณที่ผูสอนสรางข้ึน และแบบที่ 2 สถานการณที่ผูสอนเลียนแบบชีวิตจริง 
            2.3 สถานการณที่ใชเอกสารจริงหรือเหมือนจริงเชนใชตาราง แผนภูมิหรือกราฟ 
ตาง ๆ 
      3. การจัดกิจกรรม (Setting up activity) เปนขั้นตอนที่จัดใหนักเรียนทํากิจกรรม 
ซึ่งประกอบไปดวย 
            3.1 การจัดที่นั่งในการทํากิจกรรมพูด 
            เบิรน (Byrne. 1987 :53 -54) ไดเสนอแนะการนั่งทํางานเปนคู่ในกิจกรรมการพูด
คือ 
                      3.1.1 กําหนดคูตายตัว (Fixed pairs) ผู เรียนจะทํากิจกรรมคูของตนเอง     
คนเดิม จนกระท่ังกิจกรรมสําเร็จ 
 



 
 

                      3.1.2 คูไมกําหนดตายตัว (Flexible pairs) ผูเรียนจะสลับผลัดเปลี่ยนคู ไป
เรื่อย ๆ จนกวาจะทํากิจกรรมนั้นสําเร็จ ซึ่งการจับคูแบบนี้มักเปนกิจกรรมที่ตองการใหนักเรียนมีการ
เคล ื ่อนไหวไปรอบ ๆ ห อง การจ ับคู่แบบนี้จะเปนปญหามากสําหรับห องเร ียนที่ มีนักเร ียน                 
เปนจํานวนมาก 
             3.2 การใหคําสั่งในการทํากิจกรรม 
            สคริเวนเนอร (Scrivener. 1994 : 98) ไดแนะนําการใหคําสั่งในกิจกรรมการพูดดังนี้ 
                      3.2.1 ผูสอนควรทดลองการใชคําสั่งนั้นกอน หรืออาจลองพูดใสในเทปแลว   
ฟงดูวา คําสั่งนั้นชัดเจนหรือไม 
                      3.2.2 ควรมีการเตรียมการใชคำสั ่งกอน โดยใชภาษาที่ชัดเจน งาย และ
กระชับ มีการเรียงลําดับคําสั่งวาอันไหนควรใชกอนหรือหลัง 
                      3.2.3 แยกคําสั่งจากการเลาเรื่องหรือการพูดคุยกับผู เรียนใหชัดเจน สบตา
กับผูเรียน (Eye - contact) ใหมากเทาที่เปนไปได และตองแนใจวาผูเรียนกําลังฟงอยู กอนที่ผูสอน
จะใหคําสั่ง 
                      3.2.4 ควรมีการสาธิตหรือใชสัญลักษณชวยในการใหคําสั่ง มากกวาการให
คําอธิบายที่ยาว 
 
                      3.2.5 ควรมีการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนวา ผูเรียนทราบไหมวากําลัง
จะทําอะไร 
    4. การดําเนินกิจกรรม (Run the activity) ถาผูสอนมีการเตรียมสื่อการสอนและ
คําสั่งที่ชัดเจนแลว การดําเนินกิจกรรมจะเปนไปดวยดี ใหผูเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมโดยไมมีการ
แทรกแซงจากผูสอน ผูสอนจะเปนผูคอยสังเกตการณ และคอยชวยเหลือผูเรียนเมื่อจําเปนเทานั้น 
    5. การจบการทํากิจกรรม (Close the activity) ไมควรจบกิจกรรมในขณะที่ผูเรียน 
ทํากิจกรรมยังไมสมบูรณ ถาเปนกิจกรรมกลุม ใหผูเรียนกลับมานั่งที่ตามปกติกอนและผูสอนทําการ
ตัดสินหรือสรุปกิจกรรมนั้น ๆ ควรมีการเตือนโดยการบอกเวลาที่เหลือในการทํากิจกรรม 
    6. หลังการจัดกิจกรรม (Post activity) ควรมีการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
เชน มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํากิจกรรม การตรวจคําตอบ พูดคุยเกี่ยวกับปญหาหรือจุด
ประสงคของการทํากิจกรรม ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการพูด 
 
 
 
 



 
 

    นอกจากนี้ ลิตเติลวูด (Littlewood. 1990 : 18 - 19) ไดกลาวถึงบทบาทของครูใน
การทํากิจกรรมการพูดเพ่ือการสื่อสารไวดังนี้ 

กอนเริ่มทํากิจกรรมครูมีบทบาทเปนผูวางแผน และจัดดําเนินการเกี่ยวกับการทํา 
กิจกรรมในขั้นเริ่มตนให ครูจะตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงลักษณะของกิจกรรม วิธีทํากิจกรรม
ตลอดจนใหขอมูลที่จําเปนสําหรับการทํากิจกรรมนั้น ในขั้นตอนนี้ครูอาจใชภาษาแมในการอธิบายให
นักเรียนเขาใจวาจะตองทําอะไรและทําอยางไร และถาจําเปนครูอาจสาธิตการทํากิจกรรมใหนักเรียน
ดูเปนตัวอยางครั้งหนึ่งกอน จากนั้นจึงใหนักเรียนทํากิจกรรมเอง โดยทั่วไปการทํากิจกรรมการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารมักใหนักเรียนทํางานคู (Pair Work) หรือทํางานกลุม (Group Work) ในการ
ทํางานคู ครูอาจจัดคูนักเรียนไดหลายแบบ เชน ใหนักเรียนที่นั ่งใกลกันทํากิจกรรมคูกัน หรือให
นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน เพื่อใหนักเรียนเกงชวยเหลือนักเรียนออนหรือใหนักเรียนจับคูโดย
เรียงไปตามลําดับเลขที่ หรือลําดับตัวอักษรชื่อของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดหมุนเวียนทํา
กิจกรรมคูกับนักเรียนคนอื่นทั้งชั้นเรียน สําหรับงานกลุมโดยทั่วไปควรมีกลุมละไมเกิน 7 คน มิฉะนั้น
นักเรียนแตละคนใน กลุมจะไมไดมีโอกาสรวมกิจกรรมอยางเต็มที่ สําหรับวิธีการจัดกลุมก็เชนเดียวกับ
กิจกรรมคู คือครูอาจจัดกลุมคละใหมีทั้งนักเรียนเกงและนักเรียนออนอยูในกลุมเดียวกัน เพื่อให
นักเรียนไดฝกทํางานและชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยที่นักเรียนออนจะไดเรียนรูจากนักเรียนเกงบาง
หรืออาจจะจัดกลุมนักเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาบางในบางครั้ง โดยกําหนดงานใหแต
ละกลุมแตกตางกันไปตามระดับความสามารถ 
 

แบบฝกทักษะ 
 

ความหมายของแบบฝกทักษะ 
 

   แบบฝกทักษะ หมายถึง แบบฝกหัดหรือชุดการสอนที่เปนแบบฝกที่ใชเปนตัวอยางป
ญหาหรือคําสั่งที่ตั้งข้ึนเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ (ราชบัณฑิตยสถาน 2526 : 483) 
   พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจ (The American Heritage Dictionary 1992 : 641) 
ไดใหความหมายของคําวาแบบฝกไววา แบบฝกเปนเครื่องมือทางการเรียนชิ้นหนึ่งสําหรับนักเรียนโดย
ในแบบฝกจะประกอบดวยขอคําถามหรือกิจกรรมและมีชองวางใหนักเรียนเขียนคําตอบหรือฝกทํา
บทเรียนในชั้นเรียน 
   สวัสดิ์  สุวรรณอักษร (2531 : 107) กลาวา แบบฝก หมายถึง แบบฝกเสริมทักษะ
เพิ่มเติมภาคปฏิบัติ เมื่อครูไดอธิบายภาคทฤษฎี หรือใหความรูดานเนื้อหาไปแลว โดยมุงใหนักเรียน   
ฝกทําดวยตนเอง เพ่ือจะไดมีทักษะหรือความชํานาญเพ่ิมข้ึน 
 



 
 

   พรสวรรค  คําบุญ (2534 : 17) ไดใหความหมายวา แบบฝกเปนกิจกรรมที่สําคัญที่
ทําใหผูเรียนมีความชํานาญ แมนยําในบทเรียนนั้น ๆ และกอใหเกิดการเรียนรูที่ดีแลวยังชวยใหผู้      
ฝกเกิดความคลองแคลว สามารถทําไดดีแลวยังทําใหจําไดแมนยํา รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใช
ประโยชนไดดวย 
   ชัยยงค  พรหมวงศ (2537 : 490) ใหความหมายของแบบฝกปฏิบัติวา หมายถึง       
คูมือนักเรียน ที่นักเรียนตองใชควบคูไปกับการเรียนการสอนจากชุดการสอน เปนสวนที่นักเรียน
บันทึกสาระสําคัญและทําแบบฝกหัดดวย มีลักษณะคลายกับ “แบบฝกหัด” แตครอบคลุมกิจกรรมที่ผู
เรียนพึงกระทํามากกวาแบบฝกหัด อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวยเรียกวา “Worksheet” หรือ
“กระดาษคําตอบ” ซึ่งผู เรียนตองถือติดตัวตลอดเวลาประกอบกิจกรรมตาง ๆ หรืออาจรวมเปน        
เลมเรียกวา “Workbook” โดยเย็บรวมเรียงตามลําดับตั ้งแตหนวยที่ 1 ขึ ้นไป แบบฝกปฏิบัติ          
เปนสมบัติสวนตัวของผูเรียน แตตองเก็บไวที่ชุดการสอนเปนตัวอยาง 1 ชุดเสมอ 
     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2537 : 147) ใหความหมายวา
แบบฝก หรือแบบฝกหัด หรือแบบฝกเสริมทักษะ เปนสื่อการเรียนประเภทหนึ่ง สําหรับใหนักเรียน     
ฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และทักษะเพิ่มขึ้น สวนใหญหนังสือเรียนจะมีแบบฝกหัดอยู่    
ทายบทเรียน ในบางวิชาแบบฝกหัดจะมีลักษณะเปนแบบฝกปฏิบัติ 
     อารีย  บัวคุมภัย (2540 :18) ไดใหความหมายของแบบฝกวา เปนการสรางแบบ     
ฝกในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีจุดประสงคเพ่ือเสริมทักษะตาง ๆ ใหเกิดแกผูเรียนในขณะเรียนหรือ
หลังจากเรียนจบแลว 
     ซีลและกลาสโกลว (Seel and Glasgow. 1990 : 4) กลาวถึงความหมายของการ   
สรางแบบฝกวา เปนวิทยาศาสตรในการสรางสรรครายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ที่ชี้เฉพาะ เพื่อการ
พัฒนาการประเมินผลตามสถานการณตาง ๆ ที่ตองการ ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวก ใหกับการ
เรียนรูในหนวยของเนื้อหาวิชาทั้งหนวยยอยเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่งายขึ้น 
     กันเทอรและคณะ (Gunter et al. 1990 : 80) กลาววา แบบฝกมักใชในการใหนัก
เรียนฝกเรียนดวยตนเอง และแบบฝกควรจะมีการใหคําแนะนําในการทําแกนักเรียน โดยการใหครู
แสดงตัวอยางแกนักเรียนกอน เชน ครูใหนักเรียนทั้งชั้นชวยกันตอบคําถามขอแรก และครูชวยให
คําแนะนํา จากนั้นจึงใหนักเรียนทําดวยตนเอง และหลังจากนักเรียนทําแบบฝกเสร็จ ครูและนักเรียน
ควรอภิปรายตรวจสอบและซักถามขอสงสัยในขอคําถามและคําตอบของแบบฝกรวมกัน 
     สรุปไดวาแบบฝกคือ สื่อการเรียน เครื่องมือทางการเรียนอยางหนึ่งของนักเรียนที่    
มุงใหนักเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเอง เปนแบบฝกหัดหรือชุดการสอน เปนกิจกรรมที่จะทําใหผูเรียนมี
ความชํานาญเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือดานเนื้อหาแลวและในแบบฝกควรประกอบ
ไปดวยคําแนะนําในการทําขอคําถามหรือกิจกรรมและชองวางใหนักเรียนตอบคําถาม 



 
 

 

ประโยชนของแบบฝกทักษะ 
 

     ชิน  โพธิ์ออน (2526 : 117) และมาสวิมล รักบานเกิด (2526 : 124) กลาวถึงประ
โยชนของแบบฝกดังนี้ 
     1. เปนอุปกรณชวยลดภาระครู 
     2. ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาไดดีขึ้น 
     3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในทาง 
จิตใจมากข้ึน 
     4. ชวยเสริมทักษะของภาษาใหคงทน 
     5. เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนแลว 

6. ชวยใหเด็กสามารถทบทวนไดดวยตนเอง 
    7. ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจน 
    รัชนี ศรีไพรวรรณ (2527 : 12) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไวดังนี้ 
    1. ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดมากข้ึน 
    2. ใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน 
    3. ชวยใหครูสามารถปรับปรุงเนื้อหาวิธีสอน และกิจกรรมในแตละบทเรียน 
   4. ชวยเด็กใหเรียนไดดีตามความสามารถของเด็ก 
    5. ฝกใหเด็กมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลงานของตนเองได 
    6. ฝกใหเด็กทํางานตามลําดับโดยมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
    สนอง  คําศรี (2532 : 24) กลาววา แบบฝกเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จ
ในการเรียน ดังนั้นแบบฝกจึงควรมีลักษณะที่กอใหเกิดความสนุกสนาน ความพอใจในการเรียนใหกับ
นักเรียน 
    ขันธชัย  มหาโพธิ์ (2535 : 25) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกสะกดคําไววาชวย
ในการฝกหรือเสริมทักษะทางภาษา และการใชภาษาของผูเรียน สามารถนํามาฝกซ้ำ ๆ ทบทวน
บทเรียน นอกจากนี้ผูเรียนสามารถนําไปทบทวนดวยตนเองได ทําใหจดจําเนื้อหาไดคงทน มีเจตคติที่
ดีตอการเรียนทําใหผูเรียนรูคําศัพท ความหมายของศัพทไดกวางขวางยิ่งขึ้นสามารถนําไปใชแกปญหา
การอาน การเขียนเปนรายบุคคลและเปนกลุมไดดี สามารถนํามาทดสอบความรูไดเปนอยางดี ทําให
ครูทราบปญหาความบกพรองของผูเรียนไดถูกจุด ผูเรียนสามารถทราบความกาวหนาของตนเอง                   
ครูประหยัดเวลาและลดภาระไดมาก 
 
 



 
 

    ประทีป  แสงเปยมสุข (2538 : 53) กลาววาแบบฝกมีประโยชนตอการเรียนดังนี้ 
    1. เปนอุปกรณชวยภาระของครู 
    2. ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาไดดีขึ้น 
    3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหนักเรยีนประสบผลสําเร็จในทาง
จิตใจมาก 
    4. ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน 
    5. เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนแลว 
    6. ชวยใหเด็กสามารถทบทวนไดดวยตนเอง 
    7. ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจน 
   8. ชวยใหนักเรียนฝกฝนไดเต็มที่ นอกเหนือจากท่ีเรียนในบทเรียน 
    9. ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง 
   10. ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน 
    อดุลย ภูปลื้ม (2539 : 24 - 25) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 

1. ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น 
   2. ชวยใหผูเรียนจดจําเนื้อหาของบทเรียน และคําศัพทตาง ๆ ไดคงทน 
   3. ทําใหเกิดความสนุกสนาน 
   4. ทําใหนักเรียนทราบความกาวหนาของตนเอง 
   5. สามารถนําแบบฝกมาทบทวนเนื้อหาเดิมดวยตนเองได 
   6. ทําใหครูผูสอนทราบความบกพรองของนักเรียน 
   7. ทําใหประหยัดเวลา 
   8. ทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไปใชสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   กรีน และวอลเตอร (Green and Walter. 1971 : 496) ไดกลาวถึงประโยชนของ
แบบฝกไวดังนี้ 
   1. แบบฝกเปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครูไดมาก 
   2. ชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น 
   3. ชวยในเรืองความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหประสบผลสําเร็จในทางจิตใจมาก
ขึน้ 
   4. ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน โดยมีการฝกซ้ำหลาย ๆ ครั้ง 
   5. ชวยเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนจบบทเรียนแลว 
   6. ชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนไดดวยตัวเอง 
   7. ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจนขึ้น 



 
 

   8. ชวยใหนักเรียนฝกฝนไดเต็มที่ นอกเหนือจากท่ีเรียนในหนังสือเรียน 
   9. ชวยประหยัดแรงงานและเวลาของครู 
   10. ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง 
   จากประโยชนของแบบฝกหัดที่กลาวมาสรุปไดวา แบบฝกหัดมีความสําคัญและจํา  
เปนเพราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น สามารถจดจําเนื้อหาบทเรียนไดคงทน ทําให
เกิดความสนุกสนานในขณะเรียน ทราบความกาวหนาของตนเอง สามารถนําแบบฝกหัดมาทบทวน 
เนื้อหาเดิมไดดวยตนเอง นํามาวัดผลการเรียนหลังจากท่ีเรียนแลว ตลอดจนสามารถทราบขอบกพรอง
ของนักเรียนและนําไปปรับปรุงแกไขไดทันทวงที ซึ่งจะทําใหครูประหยัดเวลา คาใชจ่ายและลดภาระ
ของครูไดมาก ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน นอกจากนี้
ยังทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไปใชสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 
 

หลักการสรางแบบฝกทักษะ 
 

   ในการสรางชุดฝกตองคํานึงถึงองคประกอบทั้งในดานเนื้อหา หลักจิตวิทยาการเรียน
การสอน กิจกรรมและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเสริมบทเรียน ดังนี้ 
   เกสร รอดเดช (2522 : 36 – 37) ไดเสนอแนวทางในการสรางแบบฝก ไวดังนี้ 
           1. สรางแบบฝกใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน คือไมงายและไมยากจนเกินไป 
           2. เรียงลําดับแบบฝกจากงายไปหายาก 
           3. แบบฝกบางแบบควรใชภาพประกอบ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ซึ่งจะ     
ชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการฝก และจะชวยยั่วยุใหติดตามตอไปตามหลักของการจูงใจ 
           4. เพื่อปองกันความเบื่อหนาย แบบฝกตองมีลักษณะตาง ๆ เชน เลนกับบัตรภาพ 
เติมคําลงในชองวา และใชเกมตาง ๆ ประกอบ 
           นอกจากนี้ พรรณี  ชูทัย (2522 : 39) มีความเห็นสอดคลองกันวา ในการสรางชุดฝก 
ควรคํานึงถึงดานตาง ๆ ดังนี้ 
           1. คํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรูของเด็ก คือ 
                        1.1 ความใกลชิด หมายถึง กรณีที่วา ถาใชสิ่งเราและการตอบสนองเกิดขึ้นใน
เวลาใกลเคียง จะสรางความพอใจใหแกนักเรียนเปนอยางมาก 
                        1.2 การฝกหัดเปนการทําใหผเู รียนไดทาซ้ำ ๆ จะชวยสรางความรู้ความเขาใจที่ 
แมนยํา 
                        1.3 กฎแหงผล เปนการเนนใหผูเรียนไดทราบผลทันทวงที ดวยการเฉลยคําตอบ
ทําใหทราบขอบกพรอง และผูเรียนพอใจที่จะทําการแกไขปรับปรุงตอไป 
                        1.4 การจูงใจ ไดแก การจัดแบบฝกหัดตามลําดับจากงายและสั้น ไปหายากและ



 
 

ยาวขึ้น นอกจากนี้ชุดฝกควรมีสื่อผสมอื่นๆ ชวย เปนตนวา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพลง เกม ละคร 
บทบาทสมมุติ เทปเสียงและอ่ืน ๆ 
           2. ยึดหลักการเรียนรูที่ไดผล คือ 
                        2.1 การเราอยางตอเนื่อง (Contiguity) โดยยึดหลักที่วาการเรียนรูจะเกิดเมื่อผู
เรียนไดมีโอกาสตอบสนองสิ่งเราที่นํามาเสนออยางตอเนื่อง หลังจากที่ครูสอนแลวควรเปดโอกาสให
เด็กไดลงมือกระทําหรือตอบสนองทันที ไมควรปลอยใหวางเวนไป เพราะอาจจะไปเรียนสิ่งที่ผิดได 
                        2.2 การฝกซ้ำ (Repetition) เปนการฝกซ้ำเพ่ือใหการเรียนรูคงทน (Retention) 
เพราะสิ่งเรา การตอบสนอง จะกอใหเกิดประสบการณโดยเฉพาะเมื่อผูเรียนไดมีโอกาสกระทําบอย ๆ 
ก็จะทําใหเขาไดฝกหัดแกปญหาและเกิดความชํานาญขึ้น จําไดนานรวมทั้งเกิดรอยประทับใจ 
(Impression) ในบางประสบการณดวย 
                        2.3 การเสริมแรง (Reinforcement) เปนการเสริมแรงใหผูเรียนเกิดความพึง
พอใจในผลการปฏิบัติ ครูอาจจะทําไดหลายลักษณะ เชน ใชกิริยาภาษาทาทางยกยองชมเชย          
ใหรางวัลการเสริมแรงนี้ครูควรกระทําใหถูกที่ไมปฏิบัติบอยครั้งจนเกินไปเพราะจะทําใหผูเรียนเกิด
เงื่อนไขที่ไมพึงปรารถนาตามมา เชน ถาไมไดรางวัลก็จะไมทํา เปนตน 
           3. ยึดความมุงหมายของการเรียน ในการคัดเลือกเนื้อหา รูปแบบ สื่อและกิจกรรม 

4. ยึดจุดประสงคของบทเรียนและเนื้อหาในหลักสูตร เปนหลักในการสรางชุดฝก 
ประจําเนื้อหานั้น ๆ 
   5. ยึดขั้นตอนการสอน ที่ระบุไวในชุดฝก 
   รัชนี  ศรีไพรวรรณ (2527 : 42-43) ไดเสนอแนะดังนี้ 
   1. ตองสอดคลองกับจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก ลําดับขั้นการเรียนรูตองเปนไป
ตามความยากงายของเนื้อหาที่นํามาสรางชุดฝกนั้น ๆ 
   1. ใหมีจุดมุงหมายวาจะมุงฝกดานใด แลวจัดเนื้อหาใหตองตรงกับจุดมุงหมายที่วาง
ไว 
   2. ตองคํานึงถึงความแตกตางของเด็กแตละคน ถาสามารถแบงหรือจัดกลุมเด็กได 
ตามความสามารถและสรางชุดฝกเพ่ือเสริมใหเด็กแตละคนไดยิ่งดีมาก 
   3. ในแตละชุดฝก ตองมีคำสั่งหรือคําชี้แจงงาย ๆ สั้น ๆ เพ่ือใหเด็กเขาใจทําตาม
คําสั่งได 
   4. แบบฝกหัดตองมีความถูกตอง ครูตองตรวจพิจารณาใหถี่ถวนอยาใหผิดพลาด 
   5. แบบฝกหัดแตละครั้งตองเหมาะสมกับเวลาและความสนใจของเด็ก 
   6. แบบฝกหัดตองมีหลายแบบ เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางและสงเสริม 
ความคิด 



 
 

   อารีย  บัวคมุภัย (2540 : 21 –22) กลาววา การสรางแบบฝกควรมีหลักในการสราง
ดังนี้ 
   1. ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาการของนักเรียนในแตละวัย 
   2. ตองตั้งจดุประสงคทีแ่นนอนวาจะฝกทักษะดานใดเพ่ือจัดเนื้อหาใหตรงกบั 
จุดประสงค 
   3. ตองมีความยากงายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียนและเรียงลําดับ    
จากงายไปหายาก 
   4. ตองมีคําชี้แจงที่เขาใจงายและควรมีตัวอยางเพ่ือใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น 
   5. ตองมีรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือใหเกิดการเรียนรูกวางขวาง สงเสริมความคิด 
สรางสรรคและไมทําใหเกิดความเบื่อหนาย 
   6. ตองมีความถูกตองดานเนื้อหา ซึ่งทําไดโดยการตรวจสอบหรือทดลองใชกอนที่จะ 
นําไปใชจริง 
   7. ตองมีรูปภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
   8. ตองใหนักเรียนทราบความกาวหนา ในการทําแบบฝกทักษะของตนเพื่อเปน   
การจูงใจใหเกิดการเรียนรูในโอกาสตอไป 
   บิลโล (Billow. 1962 : 65) ใหความเห็นวา การสรางชุดฝกนั้น ครูตองสรางเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เพื่อใชฝกเด็กโดยเฉพาะไมควรปะปนกัน ทั้งนี้จะชวยใหผูเรียนกระตือรือรนและสนใจที่จะ
ทํา ครูควรใชภาษาใหเหมาะสมกับวัย วัฒนธรรมประเพณี และภูมิหลังทางภาษาของเด็ก 
             บัทส (Buts. 1974 : 85) ไดเสนอหลักการสรางแบบฝกดังนี้ 
             1. กอนที่จะสรางแบบฝกจะตองกําหนดโครงรางคราว ๆ กอนวาจะเขียนแบบ         
ฝกเก่ียวกับเรื่องอะไร มีจุดประสงคอยางไร 
             2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะใชสรางแบบฝก 
             3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาใหสอดคลองกัน 
             4. แจงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอย โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ของผูเรียน และเรียงกิจกรรมหรืองานที่นักเรียนตองปฏิบัติจากงายไปยาก 
             5. กําหนดอุปกรณที่จะใชในแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก 
             6. กําหนดเวลาที่จะใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 
             7. ควรประเมินผลกอนและหลังเรียน 
             สําหรับขั้นตอนในการฝกนั้นจะเริ่มดวยการทดสอบกอนเรียน แลวใหนักเรียนทํา
แบบฝกเม่ือจบแบบฝกแลวจึงทําการทดสอบหลังเรียน 
 



 
 

             นอกจากนี้ บ็อค (Bock. 1993 : 3) ไดใหขอพิจารณาในการสรางแบบฝกดังนี้ 
             1. กําหนดจุดประสงคใหชดเจน เพ่ือชวยใหนักเรียนไดทราบถึงจุดมุ่งหมายของ
แบบฝก 
             2. ใหรายละเอียดตาง ๆ เชน คําแนะนําในการทําแบบฝก หรือขั้นตอนในการทํา 
อยางละเอียด 
             3. สรางแบบฝกใหมีรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือสรางความเขาใจใหกับนักเรียนมากที่ 
สุด เชน แบบฝกอาจใชรูปแบบตาง ๆ โดยเริ่มจากการใหนักเรียนตอบคําถามในลักษณะถูกผิดจนถึง
การใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น 
             4. แบบฝกควรสรางความเขาใจใหกับนักเรียน เชน การใหนักเรียนเขียนเรียงลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึน้ลงในตารางหรือแผนภูมิที่กําหนดให 
             สรุปไดวา หลักในการสรางสรางแบบฝก กําหนดจุดประสงคใหชัดเจนวาตองการ     
ฝกในเรื่องใด ศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวของกับเรื่องที่จะสรางแบบฝก เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
กําหนดวิธีการสอนและสื่อที่จะนํามาสรางแบบฝก และลงมือผลิตและพัฒนาคุณภาพของแบบฝกกอน
ที่จะนําแบบฝกไปใชจริงหรือเผยแพร 
 

การสรางชุดฝกหรือแบบฝกทักษะ 
 

             การสรางชุดฝกหรือแบบฝกสําหรับวิชาตาง ๆ ยอมไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับระดับชั้น
และเนื้อหา อยางไรก็ตามการสรางชุดฝกหรือแบบฝก มีวิธีการพอสรุปไดดังนี้ (ชัยยงค พรหมวงศ. 
2537 : 490) 
         1. ควรมีคําชี้แจงการใชที่มีการกําหนดทิศทางไวเดนชัด เชน เมื่อใหผูเรียนอาน      
ขอความใดขอความหนึ่งแลว ก็จะเขียนวา “โปรดอานเรื่อง….หนา ….” หรือ “ โปรดพลิกไปหนา ... 
เรื่อง ….” 
         2. ควรมีตารางการปฏิบัติเพ่ือใหนักเรียนวางแผนไดเอง ซึ่งเรียกวา “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 
         6. เนื้อหาในชุดฝกปฏิบัติ ในสวนที่เกี่ยวกับหัวเรื่องตาง ๆ ควรใหตรงกับเนื้อหาหรือ
ประสบการณอ่ืนใดที่ครูกําหนด 
         แบบฝกปฏิบัติไมมีรูปแบบที่ตายตัว ขึ ้นอยู กับจินตนาการของผู เขียนหากเปน
“กระดาษคําตอบ” ก็ไมมีอะไรสลับซับซอนและอาจไมตองมีแผนการสอนไว ถาผูเรียนยังอยูระดับต่ำ
เกินไป เชน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 4 เปนตน 
 

ขั้นตอนการสรางแบบฝกทักษะ 
 

         สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2537 : 145-146) กลาวถึง
ขั้นตอนการสรางแบบฝกเสริมทักษะไวดังนี้คือ 
         1. ศึกษาปญหาและความตองการ โดยศึกษาจากการผานจุดประสงคการเรียนรูและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากเปนไปไดควรศึกษาความตอเนื่องของปญหาในทุก ๆ ระดับชั้น 
         2. วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปนปญหา ออกเปนเนื้อหาหรือทักษะยอย ๆ เพ่ือใช
ในการสรางแบบทดสอบและแบบฝกหัด 
         3. พิจารณาวัตถุประสงค รูปแบบและขั้นตอนการใชแบบฝก เชน จะนําแบบฝกไปใช
อยางไร ในแตละชุดจะประกอบดวยอะไรบาง 

4. สรางแบบทดสอบ ซึ ่งอาจมีทดสอบเชิงสํารวจแบบทดสอบเพื ่อวินิจฉัยขอ 
บกพร่อง แบบทดสอบความกาวหนาเฉพาะเรื่องเฉพาะตอน แบบทดสอบที่สรางจะตองสอดคลองกับ
เนื้อหาหรือทักษะที่วิเคราะหไวในตอนที่ 2 
    5. สรางบัตรฝกหัด เพ่ือใชพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ ในแตละบัตรจะมีคําถามให 
นักเรียนตอบ การกําหนดรูปแบบขนาดของบัตร พิจารณาตามความเหมาะสม 
    6. สรางบัตรอางอิงเพื่อใชอธิบายคําตอบหรือแนวทางในการตอบแตละเรื่องการ    
สรางบัตรอางอิงนี้ อาจทําเพ่ิมเติมเมื่อไดนําบัตรฝกหัดไปทดลองใชแลว 
    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 มีขั้นตอน ดังนี้ 
    1. วิเคราะห (Analysis) ซึ่งเปนกระบวนการระบุวาอะไรคือสิ่งที่ตองเรียน 
    2. การออกแบบ (Design) ซึ่งเปนกระบวนการของการระบุวาจะเรียนอยางไร 
   3. การพัฒนา (Development) เปนกระบวนการของการจัดการและผลิตวัสดุ     
อุปกรณ 
    4. การนําไปใช (Implementation) เปนกระบวนการของการกําหนดโครงการใน
บริบทของโลกแหงความเปนจริง 

5. การประเมินผล (Evaluation) เปนกระบวนการตัดสินตกลงใจตอความเพียงพอ 
ของการสอน 
 

ลักษณะและองคประกอบของชุดฝก 
 

    สมชัย  ไชยสกุล (2526 : 14 – 15) กลาววา ลักษณะแบบฝกท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
    1. แบบฝกควรสรางข้ึนเพ่ือฝกสิ่งที่จะสอนมิใชทดสอบวานักเรียนรูอะไรบาง 
    2. แบบฝกหนึ่ง ๆ ควรเกี่ยวกับโครงสรางเฉพาะสิ่งที่จะสอนเพียงอยางเดียว 
    3. สิ่งสําคัญที่จะฝกควรเปนสิ่งที่นักเรียนพบเห็นอยูแลว 
    4. ขอความที่นํามาฝกในแตละแบบฝกควรสั้น เพ่ือมิใหนักเรียนเกิดความยุงยากใจ 
    5. แบบฝกควรเปนแบบที่กระตุนใหเด็กเกิดการตอบสนองที่พึงปรารถนาเทานั้น 
    ศศิธร  วิสุทธิแพทย (2528 : 72) ไดอธิบายลักษณะของชุดฝกท่ีดี ไวดังนี้ 
    1. เนื้อหาตองเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน 

2. กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยหรือความสามารถของผูเรียน 
3. มีคําชี้แจงสั้น ๆ ใชสํานวนงาย ๆ นักเรียนเขาใจ 
4. ใชเวลาที่เหมาะสม ไมนานจนเกินไปเพราะจะทําใหนักเรียนเบื่อ 
5. เปนสิ่งที่นาสนใจและทาทายความสามารถ 
6. ใหความหมายตอชีวิต 
7. ฝกใหคิดไดเร็วและสนุก 
8. ปลุกความสนใจ 
9. เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 
10. สามารถศึกษาดวยตนเองได 
 



 
 

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

เขาใจ 
4. ถาเปนแบบฝกท่ีตองการใหผูทําศึกษาดวยตนเอง แบบฝกนั้นควรมีหลายรูปแบบ 

และใหความหมายแกผูฝกทําดวย 
ขันธชัย  มหาโพธิ์ (2535 : 20 ) กลาววา ลักษณะของแบบฝกท่ีดีควรประกอบดวย 
1. มีเนื้อหาที่ตรงกับจุดประสงค 
2. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของนักเรียน 
3. มีภาพประกอบ มีการวางฟอรมที่ดี 
4. มีที่วางเหมาะสําหรับฝกเขียน 
5. ใชเวลาที่เหมาะสม 
6. ทาทายความสามารถของผูเรียนและสามารถนําไปฝกดวยตนเองได 
วรรณ  แกวแพรก (2536 : 33 – 38 ) ไดกลาววาแบบฝกท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 
1. เนื้อหาที่จะนํามาตองเปนเนื้อหาที่มีอยูในบทเรียนหรือสอดคลองสัมพันธกับ 

แบบเรียนทั้งท่ีเปนคํา ประโยค ขอความและเนื้อเรื่อง และมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรกําหนด 
2. มีหลายแบบหลายลักษณะ เพื่อไมใหเบื่อและเปนการทาทายใหอยากทํา 
3. ตองสงเสริมใหนักเรียนไดใชความคิดโดยอาศัยความรูและความเขาใจเดิม 

เปนพื้นฐาน 
4. ตองไมมีลักษณะอยางขอทดสอบทั่ว ๆ ไป ที่มุงวัดความรคูวามเขาใจอยางเดียว 

แตตองมีลักษณะที่จะเราความสนใจ ยั่วยุ จูงใจใหนักเรียนไดคิดไดพิจารณา และไดศึกษาคนควา 
จนเกิดความรูความเขาใจทักษะ 

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

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

ที่ถูกตองในประโยคเดิม 
5. แบบใหสรางเปนประโยคจากคําที่กําหนดให 



 
 

เอมเมอรัล (Emeral. 1964 : 133 - 135) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับแบบฝกไววาแบบ      
ฝกท่ีดีควรจะมีรูปภาพเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูคําศัพท พรอมกับความหมายของคํานั้น 
   ริเวอร (River. 1980 : 97 - 100) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกไวดังนี้ คือ 

1. ตองมีการฝกนักเรียนมากพอในเรื่องหนึ่ง ๆ กอนที่จะฝกเรื่องอ่ืน ๆ 
2. แตละแบบฝกควรฝกประโยคเพียงหนึ่งแบบเทานั้น 
3. ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว 
4. ประโยคที่ฝกควรเปนประโยคสั้น ๆ 
5. ประโยคและคําศัพทควรเปนแบบที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวันที่นักเรียนรูจักกันดี 
นอกจากนี้  บารเรตต (Barrett. 1979) มีความเห็นวา ชุดฝกท่ีดีควรมีลักษณะดัง     

ตอไปนี้ 
1. มีขอแนะนําการใช เปดโอกาสใหเลือกทําไดหลายวิธี 
2. มีกิจกรรมแปลกใหม เราความสนใจทาทายความคิด 
3. มีการฝกโดยใชระยะเวลาพอสมควรสําหรับแตละเรื่องกอนที่จะฝกเรื่องตอไป 
4. แตละชุดฝกควรใชหัวขอเรื่องเพียงหนึ่งประเด็น 
5. มีการฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนมาแลว 
6. สิ่งที่นํามาฝกควรเปนเนื้อหาที่สอดคลองกับชีวิตประจําวันของนักเรียน และ 

สามารถนําไปใชได 
การฝกหัด (Practice) คือการใหผูเรียนไดทํากิจกรรมซ้ำ ๆ เพ่ือชวยสรางความรู้ 

ความเขาใจที่แมนยํา การพูดภาษาอังกฤษเปนทักษะจึงตองมีการฝกฝนอยูบอย ๆ เพ่ือชวยใหมีทักษะ
ทางการพูดเพ่ิมข้ึน ดังนั้นอุปกรณทีจ่ะชวยในการฝกทักษะใหไดผลนั้นไดแกแบบฝกหัดเพราะนอกจาก
จะชวยเราใหผูฝกเกิดความสนใจแลว สามารถที่จะพัฒนาทักษะดานตาง ๆ 
     จากลักษณะรูปแบบของแบบฝกที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวามีหลายลักษณะและ
หลายรูปแบบ ทั้งนี้ในการนําไปสรางแบบฝกนั้นเราจะตองนําไปใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
เนื้อหาตลอดจนนักเรียนที่จะนําไปฝกดวยเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอนักเรียนและการใชภาษาใหมาก
ที่สุด 
 

จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูที่เปนหลักในการสอนภาษา 
 

   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะสมบูรณยิ่งขึ้น จําเปนที่ครูจะตองมีความรูความ   
เขาใจเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาการศึกษาตาง ๆ ที่เปนปจจัยพื้นฐานและมีอิทธิพลสําคัญในการสงเสริม
การเรียนรูซึ่งสัมพันธและเกี่ยวของกับตัวผูเรียน รวมทั้งกระบวนการและสภาพการเรียนการสอนเพ่ือ
ครูจะไดนําปจจัยเหลานี้ไปประยุกตใชในการเตรียมวางแผน และจัดดําเนินการเรียนการสอนได้อยางมี



 
 

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสมตามความมุงหมายของหลักสูตร หลักจิตวิทยาการศึกษาที่ครู     
ผูสอนภาษาควรทราบและคํานึงถึงมีดังตอไปนี้ (พิตรวัลย โกวิทวที. 2537 : 5) 
   1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual difference) ความแตกตางระหวาง
บุคคลเปนหลักจิตวิทยาเบื้องตนที่สําคัญมากสําหรับครูทุกคนและทุก ๆ วิชา หรือรายวิชา ครูผูสอนจํา
เปนตองทราบ เขาใจ และตระหนักเปนอยางดีอยู เสมอวา นักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน     
ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ความถนัด และอุปนิสัย ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนครูตองเลือกกิจกรรมที่มีความแตกตางและเหมาะสมกับนักเรียนแตละคนดวย 
   2. ความพรอม (Readiness) ในแงของการเรียนรูนั้น ความพรอม หมายถึง สภาพ 
ความสมบูรณของบุคคลที่จะเรียนรูสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่ควร
จะเปน ธอรนไดค (Thorndike , อางถึงใน วรรณี โสมประยูร 2539) ไดกลาวถึงกฎแหงความพรอม 
(law of readiness) เอาไววา “การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีที่สุดก็ตอเมื่อผูเรียนมีความพรอมทั้งทางราง
กายและจิตใจที่จะเรียนและไดเรียนรูจริง ๆ” ครูจึงควรศึกษาความพรอม ทางภาษาของเด็กเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อหรืออุปกรณ และบรรยากาศใหเหมาะสมกับผูเรียน 
   3. การจูงใจ (Motivation) การจูงใจนี ้เปนองคประกอบสําคัญที ่มีอิทธิพลมาก        
ตอการเรียนรู และทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดผลอยางเต็มที่ตามความสามารถของตน แรงจูงใจนี้
จัดวาเปนเครื่องลอใจใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาตามทิศทางที่ตองการในการเรียนการสอน       
ครูจึงจําเปนตองพยายามสรางแรงจูงใจใหแกนกเรียนอยูเ สมอ เพือใหนกเรียนสนใจและตังใจเรียน 
แรงจูงใจ นับวาเปนสิ่งที่สําคัญและมีประโยชนตอการเรียนการสอนภาษามาก ตัวอยางการใชแรงจูงใจ
ในการเรียนการสอนทั่วไป ไดแก การนําเขาสูบทเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมการสรางความสนใจโดยใช
แรงจูงใจทําใหนักเรียนเกิดความตั้งใจ จดจอในบทเรียนซึ่งกําลังจะเริ่มขึ้น 
   4. การเสริมแรง (Reinforcement) เปนการทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจหลังจาก
ที่ไดแสดงพฤติกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นลง เพื่อชวยใหพฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้นนั้นมีแนวโนมที่จะ
เกิดข้ึนอีกและเพ่ิมความคงทนถาวรยิ่งขึ้น กลาวคือ เมื่อนักเรียนกระทําพฤติกรรมที่พึงประสงคแลว 
ครูก็จะตองใหแรงเสริมดวย จึงจะชวยใหการเรียนรูนั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่นํามาเปนหลัก ในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษแก 
นักเรียนไทย (สุไร  พงษทองเจริญ. 2525 : 19 - 20) 
   1. ผสูอนจะตองรูพ้ืนฐานความรูของผูเรียน เพ่ือจะไดเปรียบเทียบวาพ้ืนความรูทาง 
ภาษาที่นักเรียนมีอยู เดิมนั้นเปนเชนไร จะตองหาวิธีฝกอยางไร ผูเรียนจึงจะเกิดความเคยชินกับ
ลักษณะของภาษาอังกฤษ 
   2. ผูเรียนแตละคนอาจจะมีความสามารถทางภาษาตางกัน เชน บางคนอาจจับเสียง
ไดเร็วแตเขาใจประโยคไดชา บางคนอาจจะอานไดเร็วแตตองใชเวลานานในการที่จะฝกใชคําใน



 
 

ประโยค ครูจะตองหาวิธีที่จะชวยใหผูเรียนแตละคนแกไขขอบกพรองตาง ๆ เหลานี้ 
   3. จะตองฝกเนื้อหาทางภาษาซ้ำ ๆ เมื่อฝกครั้งหนึ่งทิ้งชวงหางไวระยะ แลวนํายอน 
กลับฝกซ้ำอีก เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเคยชินในภาษาอังกฤษ 
   4. ครูพยายามหาสถานการณตาง ๆ มาใหผูเรียนไดใชภาษาจริง 
   5. ครูจะตองบอกใหนักเรียนรูเมื่อทําแบบฝกไดเอง เชน ใหคําชมเชย หรือใหเพ่ือน 
พูดตาม เพ่ือผูเรียนจะไดรับทราบวาตนทําไดถูกตอง 
   6. อยาเพ่ิงใหนักเรียนฝกในสิ่งที่นักเรียนยังไมเขาใจความหมายที่ถูกตอง 
   7. เมื่อครูใหตัวอยางประโยคใหมหรือเนื้อหาใดใหม พยายามใหนักเรียนสังเกตหรือ 
บอกกฎเกณฑอยางงาย ๆ เพื่อยึดเปนหลักในการใชภาษาใหถูกตอง 
   8. ครูควรจะชวยใหนักเรียนถายโยงความรู ความเขาใจจากภาษาไทย ไปหา
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นในบางครั้งจึงใชการอธิบายลักษณะที่เกิดขึ้นในภาษาไทย เพื่อเปนสะพานไปยัง
ภาษาอังกฤษ 

  9. การจัดบทเรียนจะตองเริ ่มจากงายไปหายาก เพื ่อผู เร ียนจะไดไมเกิดการ         
เบื่อหนายและบทเรียนจะตองมีลักษณะตอเนื่องกัน 
   ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะและประสบ
ความสําเร็จในการเรียน ครูผูสอนควรนําหลักจิตวิทยามาปรับใชในการเรียนการสอน ใหเหมาะสมกับ
วัยของผูเรียนและเปนไปตามลําดับขั้นตอนเพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

การหาประสิทธิภาพของชุดฝกหรือแบบฝก 
 

    การหาประสิทธิภาพของชุดฝก หมายถึง การนําแบบฝกไปทดลองใช (Try out) เพ่ือ
ปรับปรุงแลวก็นําไปทดลองสอนจริง (Trial run) นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข เสร็จแลวจึงผลิตออกมา           
เปนจํานวนมาก (ชัยยงค  พรหมวงศ. 2525 : 490) วิธีกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ ทําไดโดยการ
ประเมินผลของผู เรียน 2 ประเภทคือ พฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมสุดทาย 
(ผลลัพธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน E1/ E2 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) E2 (ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ) การกําหนดเกณฑ E1/E2 ใหมีคาเทาใดนั้น ใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความพอใจ โดย
ปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจํา มักตั้งไว 80/80 หรือ 85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหาที่เปนทักษะ
หรือเจตนาควรตั้งไวต่ำกวานี้ เชน 75/75 ซึ่งการทดลองหาประสิทธิภาพดําเนินการทดลองโดยเปนขั้น
ตอนดังนี้ 
            1. แบบหนึ่งตอหนึ่ง (Individual TestIng) (1 : 1) นําชุดฝกไปใชกับผูเรียนซึ่งมี
ระดับความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 3 คน แลวนํามา 
คํานวณหาประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงแกไข 



 
 

            2. แบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) (1 : 10) นําชุดฝกที่ปรับปรุงแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนที่มีระดับความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ 3 คน รวมจํานวน 
ทั้งสิ้น 9 คน เพื่อปรับปรุงแกไข 
            3. แบบภาคสนาม (Field Try Out) นําชุดฝกที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชจริงกับ
กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย  
               โดยมีการคํานวณคาสถิติการหาประสิทธิภาพดังตอไปนี้ (ชัยยงค พรหมวงศ 2521 : 
131 –132 ) 
               75 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการสอนจากชุดฝก คิดเปนรอยละ
ของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
              75 ตัวหลัง หมายถึง คาประสิทธิภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ในตัวนักเรียน         
คิดเปนรอยละเฉลี่ยที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
              การคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดฝกโดยใชสูตรดังกลาว หาไดจากการนําคะแนน
ชุดฝก หรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมการเรียนในแตละหนวย และคะแนนสอบหลังเรียน
คํานวณดวยการหาคา E1/E2 เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว คือ 75/75 
            4. นําผลที่ไดจากการหาคาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไข 
             เผชิญ  กิจระการ (2544 : 45-51) ได้กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการ
สอน    ที่ควรคำนึงถึงมีดังนี้ 
  1. สื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นต้องมีการกำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพ่ือ
การเรียนการสอนอย่างชัดเจนและสามารถวัดได้ 
  2. เนื ้อหาของบทเรียนที ่สร้างขึ ้น ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์เนื ้อหาตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3. แบบฝึกทักษะและแบบทดสอบต้องมีการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ของการสอน จำนวนแบบฝึกหัดและข้อคำถามในแบบทดสอบไม่ควรน้อยกว่าจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
 

วิธีการหาประสิทธิภาพของสื่อที่สร้างขึ้นมี 2 วิธี ดังนี้ 
 

1. วิธีหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach) กระบวนการนี้เป็นการหา 
ประสิทธิภาพโดยใช้หลักความรู้ และเหตุผลในการตัดสินคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน โดยอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาตัดสินคุณค่า ซึ่งเป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมใน
การนำไปใช้ และผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะนำมาหาค่าประสิทธิภาพต่อไป 



 
 

   2. วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) วิธีการนี้จะนำสื่อไป
ทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น บทเรียนโปรแกรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการ
สอน แผนการสอน แบบฝึกทักษะ เป็นต้น ส่วนมากใช้วิธีการหาประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้ ประสิทธิภาพที่
วัดส่วนใหญ่จะพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การทำแบบฝึกหัดหรือกระบวนการเรียน หรือแบบทดสอบย่อย 
โดยแสดงค่าตัวเลข 2 ตัว เช่น E1/E2 = 75/75, E1/E2 = 80/80, E1/E2 = 85/85, E1/E2 = 90/90 
เป็นต้น  

การตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ศึกษาค้นคว้า แต่ไม่ควรตั้งไว้ต่ำ  
เพราะเกณฑ์เท่าใด มักได้ผลตามนั้น โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ ความจำมักตั้งไว้ 80/80, 85/85 
หรือ 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะมักตั้งไว้ 75/75 
  จะเห็นได้ว่าการคำนวณหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนนี้ เป็นผลรวมของการ
หาคุณภาพ ทั้งเชิงปริมาณที่แสดงเป็นตัวเลขและเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่แสดงเป็นภาษาที่เข้าใจ
ได้ ดังนั้นประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนในที่นี้จึงเป็นองค์รวมของประสิทธิภาพ ในความหมาย
ของการทำในสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น หมายถึงผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถูกต้องถึงระดับ
เกณฑ์ที่คาดหวัง ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะนำไปสู่การมีคุณภาพซึ่งมักนิยมเรียกรวมกัน
เป็นที่เข้าใจสั้นๆ ว่า “ประสิทธิภาพ” ของสื่อการเรียนการสอน 
  การยอมรับประสิทธิภาพของการใช้ชุดฝกหรือแบบฝกมี 3 ระดับ คือ 
  1. สูงกว่าเกณฑ์ เมื่อประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบโครงงาน สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
เกินกว่า 2.5-5% ขึ้นไป 
  2. เท่ากับเกณฑ์  เมื่อประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบโครงงาน เท่ากับเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้เกิน 5% ไม่ต่ำกว่า 2.5-5%  
  3. ต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบโครงงาน ต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
แต่ไม่ต่ำกว่า 2.5-5%  ถือว่ามีประสิทธิภาพยอมรับได้ 
  นักเรียนที่นำมาทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นเป็นตัวแทนของนักเรียน
โดยพิจารณาดังนี ้
  1. การทดลองเดี่ยว เป็นการทดลองครู 1 คน นักเรียน 1 คน โดยให้ทดลองกับ
นักเรียนอ่อนก่อนทำการปรับปรุงแล้วนำไปทดลองกับนักเรียนปานกลางและเก่ง 
  2. การทดลองแบบกลุ่ม เป็นการทดลองใช้ครู 1 คน นักเรียน 6-10 คน โดยให้คละ
กันทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน 
  3. การทดลองแบบภาคสนาม เป็นการทดลองใช้ครู 1 คน ต่อนักเรียน 30-50 คน 
ชั้นที่เลือกมาทดลองต้องมีนักเรียนคละกันเป็นนักเรียนเก่งและอ่อน ไม่ควรเลือกห้องเรียนที่มีนักเรียน
เก่งหรืออ่อนทั้งหมด 



 
 

  การทดลองแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบภาคสนาม หลังจากการชี้แจงให้นักเรียน
ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์แล้ว ครูควรดำเนินการ 5 ขั้น ดังนี้ 
   1. ทดสอบก่อนเรียน 
   2. นำเข้าสู่บทเรียน 
   3. นักเรียนทำกิจกรรม 
   4. สรุปบทเรียน 
   5. ทดสอบหลังเรียน 
  สรุปได้ว่า การใช้ชุดฝกหรือแบบฝกเป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
โดยมุ่งไปที่ผู้เรียนมากกว่าผู้สอนและผู้สอนควรจัดสภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่
วางไว้ ก่อนนำวิธีการสอนไปใช้จริง ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้ โดย
การบูรณาการวิธีการสอนให้เข้ากับกิจกรรมอื่นๆ เช่น การบรรยาย หรือการอภิปราย 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนก็ควรคำนึงถึงกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ ในแผนการจัดการเรียนรู้ควรประกอบด้วย  
            1. วิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ (โครงงานตามสาระการเรียนรู้) 
 เวลาและกิจกรรม  
            2. หากลวิธีการสอน โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ยึดหลักผู้เรียนเป็น
ผู้ค้นพบคำตอบด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ตามหลักการของ
กิจกรรมชุดฝึกหรือแบบฝึกทักษะ 
           3. จัดหาสื่อการเรียนให้ตามความเหมาะสม  แนะแหล่งความรู้ เป็นที่ปรึกษา  
           4. การวัดและประเมินผล  ควรประเมินในประเด็นของหลักการว่าข้อสอบคือการ
นำไปสู่ผลการศึกษา หรือผลงาน กิจกรรมการเรียนรู้นำมาซึ่งความรู้ใหม่  นักเรียนที่มีผลงานควรได้รับ
การประเมินตามสภาพจริงทุกคน  
            5. ในแผนการจัดการเรียนรู้  ไม่ควรจะเขียนรายละเอียดเป็นชั่วโมง  แต่ควรจะเขียน
รวมๆ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
                    5.1 สาระสำคัญ  เป็นความคิดรวบยอด  หรือหลักการที่ต้องการให้นักเรียนได้รับ
รู้หลังจากการเรียน  



 
 

                    5.2 จุดประสงค์การเรียนรู้  เป็นการบอกให้ทราบว่าผู้สอนต้องการให้นักเรียน
เรียนรู้อะไรบ้าง  
                    5.3 เนื้อหา  ควรจะสรุปเรื่องท่ีต้องการสอน  
                    5.4 กิจกรรมการเรียนรู้  เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การ
เรียนรู้  
                   5.5 สื่อการเรียนการสอน  เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียน  
                  5.6 การวัดผลประเมินผล  ควรวัดจากผลการค้นหาความรู้  และสร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน  
                  5.7 กิจกรรมเสนอแนะ  เป็นข้อเสนอแนะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ต่อไป หรืออาจเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  หรือกลวิธีการสอนอ่ืนประกอบการสอนโครงงาน 
  

ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     กรมวิชาการ (2546 : 93) ได้กำหนดส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
       1. ชื่อหน่วย และชื่อเรื่อง ชั้นที่สอน เวลาสอน 

        2. หน่วยการเรียนรู้จัดเป็นแผนการเรียนรู้ย่อย ก็คือหัวข้อเรื่อง การเรียนรู้ที่กำหนด
ในสาระการเรียนรู้จะเป็นก่ีแผน ขึ้นอยู่กับหัวข้อการเรียนรู้ที่กำหนดในสาระการเรียนรู้ 
        3. จุดประสงค์การเรียนรู้ กำหนดมาจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        4. สาระการเรียนรู้ คือ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เป็นหัวข้อย่อยท่ีจะสอน 
        5. กระบวนการเรียนรู้คือ การจัดวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูและ
นักเรียนจะต้องปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
        6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือการกำหนดวิธีการวัด และประเมินผล          
เช่น การสังเกต การตรวจผลงาน และพฤติกรรมการเรียน ซึ่งเป็นการประเมินจากสภาพจริง 
        7. สื่อและแหล่งเรียนรู้ จะกำหนดหนังสือประกอบการเรียน สถานที่ เป็นต้น 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

    ลดาวัลย์  วงศ์เยาว์ (2551 : 24) สรุปขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
ผู้สอนจะต้องดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ คือ ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระ
การเรียนรู ้ กระบวนการจัดการเรียนรู ้ กระบวนการวัดและประเมินผล แหล่งการเรียนรู ้ ทุก
กระบวนการให้สอดคล้องกับสภาพนักเรียน 

 



 
 

    สำลี  รักสุทธี (2544 : 64-65) ได้เสนอแนะขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้
ว่ามีข้ันตอนสำคัญ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

       1. กำหนดหมวดหมู่ เนื ้อหา และประสบการณ์ อาจกำหนดเป็นหมวดวิชาหรือ      
บูรณาการเป็นสหวิทยาการตามความเหมาะสม 
        2. กำหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอน ประมาณ
เนื้อหาวิชาที่จะให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้ในหนึ่งสัปดาห์ หรือสอนได้หน่วยละครั้ง 
        3. กำหนดหัวเรื ่อง ผู ้สอนจะต้องถามตัวเองว่า ในการสอนแต่ละหน่วย ควรให้
ประสบการณ์อะไรแก่นักเรียน แล้วกำหนดหัวเรื่องออกมา เป็นหน่วยการสอนย่อย 
        4. กำหนดหลักการและความคิดรวบยอด หลักการและความคิดรวบยอดที่กำหนด
ขึ้นจะต้องสอดคล้องกับหน่วยและหัวข้อเรื่อง โดยสรุปรวมแนวความคิด สาระและหลักการที่สำคัญไว้
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหามาสอนให้สอดคล้องกัน 
        5. กำหนดจุดประสงค์ให้สอดคล้อง กับหัวข้อเรื่อง เนื้อเรื่อง โดยเขียนจุดประสงค์    
เชิงพฤติกรรมที่ต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไว้ทุกครั้งและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        6. กำหนดกิจกรรมการเรียน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจะเป็น  
แนวทางการเลือกและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ “กิจกรรมการเรียน” หมายถึงกิจกรรม        
ทุกอย่างที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ เช่น การอ่านบัตรคำ การตอบคำถาม เขียนภาพ อภิปราย อ่านบท   
ร้อยกรอง การเล่นเกม เป็นต้น โดยคำนึงถึงการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        7. กำหนดการประเมินผล ต้องประเมินผลให้ตรงกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดย
ใช้แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion Test) เพ่ือให้ผู้สอนทราบว่าหลังจากการเรียนจากแผนการ
จัดการเรียนรู้จบหนึ่งแผนแล้ว ผู้เรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้
หรือไม่ 
        8. เลือกและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการและอุปกรณ์ ที่ครูใช้ ถือเป็นสื่อการ
สอนทั้งสิ้น เมื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละหัวเรื่องแล้ว จัดไว้เป็นรูปเล่ม เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
        9. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการประกันว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนนั้น มีประสิทธิภาพ ในการสอนผู้สร้างจำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์ข้ึน โดย
คำนึงถึงหลักเกณฑ์ท่ีว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการเพ่ือช่วยให้การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน
บรรลุผล 
        10. การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นนำเอาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้         
ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
 



 
 

        จากข้ันตอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สรุปได้ว่า การจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู ้ ผู ้สอนจะต้องศึกษาหลักสูตร คู ่มือครู และแนวการสอน แล้วนำโครงสร้างเนื ้อหาวิชา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ของกลุ่มประสบการณ์ และจุดประสงค์รายวิชา มากำหนดหัวข้อเนื้อหาหลัก 
หัวข้อเนื้อหาย่อย กำหนดให้สัมพันธ์กับอัตราเวลาเรียนที่กำหนดให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นการ
กำหนดการสอนระยะยาว เแล้ววางแผนการสอนระยะสั้นเป็นรายชั่วโมง และควรตรวจสอบและ
ปรับปรุงให้แผนการจัดการเรียนรู้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ 
 

 ค่าดัชนีประสิทธิผล 

 
เผชิญ  กิจระการ (2542 : 1-6) ได้กล่าวถึงดัชนีประสิทธิผลว่า ดัชนีประสิทธิผลคือค่าความ

แตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนการทดสอบหลังเรียน หรือเป็นการทดสอบ
ความแตกต่างเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดัชนีประสิทธิผล 
คำนวณได้จากการหาค่าของความแตกต่างของการทดสอบก่อนการทดลองและการทดสอบหลัง
ทดลองด้วยคะแนนพื้นฐาน (คะแนนทดสอบก่อนเรียน) และคะแนนที่สามารถทำได้สูงสุด ดัชนี
ประสิทธิผลจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงขอบเขตและประสิทธิภาพสูงสุดของสื่อหรือการสอน 

E.I. = P2-P1 

100-P1 

  เมื่อ P1 แทน  คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

   P2 แทน  คะแนนทดสอบหลังเรียน 

 
 จำนวนเศษของ E.I. จะเป็นเศษที่ได้จากการวัดระหว่างการทดสอบก่อนเรียน (P1) และการ
ทดสอบหลังเรียน (P2) ซึ่งคะแนนทั้ง 2 ชนิด (ประเภท) นี้จะแสดงถึงค่าร้อยละของคะแนนรวมสูงสุดที่
ทำได้ (100%) ตัวหารของดัชนีคือ ความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียน (P1) และคะแนน
สูงสุด ที่นักเรียนสามารถทำได้ 
 ดัชนีประสิทธิผลสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินผลสื่อโดยเริ่มจากการทดสอบก่อน
เรียน ซึ่งเป็นตัววัดว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับใด รวมถึงการวัดทางด้านความเชื่อ เจตคติ
และความตั้งใจของผู้เรียน นำคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาแปลงให้เป็นร้อยละ หาค่าคะแนนสูงสุดที่
เป็นไปได้ จากกนั้นนำนักเรียนเข้ารับการทดลอง เสร็จแล้วนำคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนมา
หาค่าดัชนีประสิทธิผล โดยนำคะแนนก่อนเรียนไปลบออกจากคะแนนหลังเรียน ได้เท่าใดนำมาหาร
ด้วยค่าที่ได้จากค่าทดสอบก่อนเรียนสูงสุด ที่ผู้เรียนสามารถทำได้ ลบด้วยคะแนนทดสอบก่อนเรียน
โดยนำไปให้อยู่ในรูปร้อยละ 



 
 

 การคำนวณพบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 หากค่าทดสอบก่อน
เรียนเป็น 0 และการทดสอบหลังเรียนปรากฏว่า นักเรียนไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือได้คะแนน 0 เท่า
เดิม 

E.I. = P2-P1 =  0%-0% =  0% = 0.00 

100-P1     100%-0%    100% 

 แต่ถ้าคะแนนทดสอบก่อนเรียน (P1) = 0  คะแนนทดสอบหลังเรียนนักเรียนทำได้สูงสุดคือ 

เต็ม (P2)  =  100 ค่า E.I.  จะเท่ากับ 1.00 

E.I. = P2-P1 =  100%-0% =  1000%  = 1.00 

100-P1     100%-0%    100% 

 และในทางตรงกันข้าม ถ้าคะแนนทดสอบหลังเรียนน้อยกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนค่าที่ได้

ออกมาจะมีค่าเป็นลบ เช่น P1 = 73% P2   = 45%  E.I.  =  -0.38 

E.I. = P2-P1 =  47%-73% =  -28%  = -0.38 

100-P1         73%      73% 
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับดัชนีประสิทธิผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยได้ยึดเป็นแนวทางใน
การคำนวณหาความก้าวหน้า จากการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าจากการเรียนรู้
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
 

ความพึงพอใจ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของความพึงพอใจของบุคคล ที่มีต่อสิ่งที่ได้รับ
หรือสิ ่งที ่ตนเองต้องการนั ้น ระดับความพึงพอใจขึ ้นกับองค์ประกอบที่ต่างกันของบุคคล เช่น 
ความรู้สึกพึงพอใจ ชอบใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนและต้องการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ 
จนบรรลุผลสำเร็จ ได้มีผู้สรุป ให้ความเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจดังนี้                        

1. ความหมายของความพึงพอใจ                                                                                       
      ยุพิน  ศรฉัตรารักษ์ (2550 : 53) ได้ให้ความเห็นว่า ความพึงพอใจหมายถึง ท่าที 

ความรู้สึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติ หรือได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ โดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยทำให้เกิดความพึง
พอใจ หรือไม่พึงพอใจ 
                ปรีชา  ติดชัยภูมิ (2550 : 52) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งต่างๆ ในทางบวก และเป็นความรู้สึกที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาหรือสถานการณ์
เปลี่ยน 



 
 

       บังอร  บารมีช่วย (2550 : 52) ได้สรุปไว้ว่า ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรยีน
จะมีความสัมพันธ์กันทางบวก ทั้งนี้ ขึ ้นอยู่กับกิจกรรมที่ผู ้เรียนได้ปฏิบัติ ทำให้ผู ้เรียนได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญท่ีจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ของ
ชีวิตมากน้อยเพียงใดนั่นคือ สิ่งที่ครูผู้สอนจะคำนึงถึงองค์ประกอบต่ างๆ ในการเสริมสร้างความพึง
พอใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
       สุวจี  ทีทา (2549 : 31) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติที่
ดีต่อบุคคลที่มีต่อการทำงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก 
       พชรพร  ยุรยาตร์ (2548 : 8) ได้สรุปไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง องค์ประกอบส่วน
หนึ่งของความสำเร็จของการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนมีความคาดหวังว่าเมื่อตนได้พยายามทำกิจกรรมตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือทำงานที่ได้รับผิดชอบให้ประสบผลสำเร็จแล้วย่อมมีความพึงพอใจหรือความรู้สึก
ดีต่อเรื่องนั้น 
       พวงเพชร  เอี่ยมภูงา (2547 : 39) ได้สรุปความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง  
ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคลในการทำงานหรือปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้น ความพึง
พอใจในการเรียนรู้ จึงหมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ต้องการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลสำเร็จ                                                                                                                
                Stauss and Sayles (1960 : 5-6) ให้ความเห็นว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกพอใจใน
งานที่ทำเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
                Apple White (1965 : 5-6) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีความหมายกว้างรวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วยการมี
ความสุขที่ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนที่เข้ากันได้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานด้วย 
                Good (1963 : 161) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง สภาพหรือระดับ
ความพึงพอใจที่เป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน 
 จากความหมายของความพึงพอใจข้างต้นสรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึงระดับความรู้สึก
ชอบและสนใจของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ จนทำให้งาน หรือกิจกรรมนั้นๆ 
ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2. ผลของการปฏิบัติงานนำไปสู่ความพึงพอใจ 
                  ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงาน จะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัย
อื่นๆ ผลการปฏิบัติงานที่ดี จะนำไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การตอบสนอง
ความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนอง ในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทนซึ่งแบ่ง
ออกเป็นผลตอบแทนภายใน ( Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก โดยผ่านการรับรู้
เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงานได้ รับนั่นคือ 



 
 

ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูกกำหนดในความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง 
และการรับรู้เรื่องเก่ียวกับความยุติธรรม ผลตอบแทนที่รับรู้แล้วความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น (สมยศ นาวี
การ 2525 : 119) 
 แนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าว เมื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลตอบแทนภายใน
หรือรางวัลภายใน เป็นผลด้านความรู ้สึกของผู ้เรียนที ่เกิดแต่ตัวผู ้เรียนเอง เช่น ความรู ้สึกต่อ
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่างๆ และสามารถดำเนินงานภายใต้ความ
ยุ่งยากทั้งหลายได้สำเร็จ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนได้รับการยกย่องจากบุคคล
อื่นส่วนผลตอบแทนภายนอก เป็นรางวัลที่ผู้อื่นจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง เช่น การได้รับคำ
ยกย่องชมเชยจากครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับท่ีน่าพอใจ 
 จากความพึงพอใจที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่าความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียน
จะมีความสัมพันธ์กันทางบวก ทั้งนี้ ขึ ้นอยู่กับกิจกรรมที่ผู ้เรียนได้ปฏิบัติ ทำให้ผู ้เรียนได้รับการ
ตอบสนองความต้องการด้านร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ของชวีิต 
มากน้อยเพียงใดนั่นคือสิ่งที่ครูผู้สอนจะคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ในการส่งเสริมความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 3. แหล่งที่เกิดความพึงพอใจ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 : 141)  
      1. การอบรมตั้งแต่เล็กๆ เป็นไปในลักษณะค่อยดูดซึมจากการเลียนแบบพ่อแม่และ
คนข้างเคียง ไม่ต้องมีใครสอน ดังนั้นความพึงพอใจ จึงเป็นเรื่องของการเรียนรู้ 
                 2. ประสบการณ์ของบุคคล 
                 3. การรับถ่ายทอดจากความพึงพอใจที่มีอยู่แล้ว 
                 4. สื่อมวลชน 
 4. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
                  ในการปฏิบัติงานใดๆ ก็ตามการที่ผู้ปฏิบัติงาน จะเกิดความพึงพอใจต่อการทำงานนั้น 
มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจในการทำงานที่มีอยู่ การสร้างสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดกับ
ผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้มีนักการ
ศึกษาในสาขาต่างๆ ทำการศึกษาค้นคว้าและตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานไว้ดังนี้ 
                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540 : 141-144) ได้กล่าวถึงการแบ่งความ
ต้องการของมนุษย์ ตามทฤษฎีของแมคคลีแลนด์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1. ความต้องการสัมฤทธิ์ผล (Needs for Achievement) เป็นพฤติกรรมที่จะกระทำ
การใดๆ ให้เป็นผลสำเร็จดีเลิศ มาตรฐานเป็นแรงขับที่นำไปสู่ความเป็นเลิศ 



 
 

  2. ความต้องการสัมพันธ์ (Needs for Affiliation) เป็นความปรารถนาที่จะสร้าง
มิตรภาพและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน 
  3. ความต้องการอำนาจ (Needs for Power) เป็นความต้องการควบคุมผู้อ่ืน             
มีอิทธิพลต่อผู้อื่น 
 Scott (1970 : 124) ได้เสนอแนวคิดในเรื่องการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการทำงานที่จะ
ให้ผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้ 
  1. งานควรมีความสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัว งานนั้นจะมีความหมายสำหรับ
ผู้ทำ 
  2. งานนั้นต้องมีการวางแผนและวัดความสำเร็จ โดยใช้ระบบการทำงานและการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  3. เพื่อให้ได้ผลในการจูงใจภายในเป้าหมายของงาน จะต้องมีลักษณะดังนี้ 
                                3.1 คนทำงานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
       3.2 ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลสำเร็จในการทำงานโดยตรง 
       3.3 งานนั้นสามารถทำให้สำเร็จได้ 
 เมื่อนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีส่วนในการ
เลือกเรียนตามความสนใจ และมีโอกาสร่วมกันตั้งจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายในการทำกิจกรรม  
ได้เลือกวิธีแสวงหาความรู้ด้วยวิธีที่ผู้เรียนถนัดและสามารถค้นหาคำตอบได้ 
 Herzberg (1959 : 113-115) ได้ทำการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี ที่เป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดความ
พึงพอใจ เรียกว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความ    
พึงพอใจในการทำงาน 2 ปัจจัย คือ 
  1. ปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีผล
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน เช่น ความสำเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะ
ของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน 
  2. ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงานและมีหน้าที่ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำงาน เช่น เงินเดือน โอกาสที่จะก้าวหน้า        
ในอนาคต สถานะของอาชีพ สภาพการทำงาน เป็นต้น 
 จากแนวคิดที ่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจต่อการทำงานนั้นเป็นสิ ่งสำคัญ     
ความพึงพอใจจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจในการทำงาน และสิ่งที่มีอยู่ การสร้างสิ่งจูงใจหรือ
แรงกระตุ้นให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือให้การปฏิบัติงานนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ 
 



 
 

แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
ประวัติอำเภอโพธิ์ไทร 
 อำเภอโพธิ์ไทร เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ริมแม่น้ำโขง เมื่อ 

ประมาณปี 2321-2322 ท้าวคำผง ท้าวทิดพรม และท้าวก่ำ บุตรของพระวอ พระตา ได้หนีสงคราม
พระเจ้าสิริบุญสาร เจ้านครเจียงจันทน์ เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ได้มาสร้างเมืองขึ้นที่บริเวณ "ดงอู่ผึ้ง" ใกล้ลำน้ำมูล ซึ่งในปัจจุบันคือ ที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานี 
ต่อมาได้มีกลุ่มคน ได้อพยพเข้ามาอยู่ในท้องที่ของอำเภอเขมราฐ โดยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านซัง บ้าน
เก่า อยู่ห่างจาก บ้านโพธิ์ไทรไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อมีผู้คนมากขึ้น จึงได้
เคลื่อนย้าย มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านกลาง บ้านหนองคูณ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2365 และตั้งชื่อบ้านว่า 
"บ้านโพธิ์ไทร" โดยถือเอา ความศักดิ์สิทธิ์ และความสำคัญของต้นโพธิ์ ต้นไทร ซึ่งอยู่ที่วัดศรีบุญเรือง 
บ้านโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2521 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งท้องที่อำเภอ 
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโพธิ์ไทร ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา ตั้งอำเภอพญามั ง
ราย อำเภอพบพระ อำเภอทับคล้อ อำเภอบ้านโคก และอำเภอโพธิ์ไทร เมื่อปี พ.ศ.2530 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2530 ให้ตั้งกิ่งอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอำเภอโพธิ์ไทร 

คำขวัญ 

"เสาเฉลียงสูงสง่า หน้าผาสูงชัน มากพันธุ์ผลไม้ โพธิ์ไทรร่มรื่น ชื่นตาชายโขง" 

ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ                                                                         

ภูมิประเทศ  
อำเภอโพธิ์ไทร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง

ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 96 กิโลเมตร เป็นพื้นที่อำเภอชายแดน อยู่ริมแม่น้ำโขงติดกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 
ภูมิอากาศ  

  ภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายกับอำเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี คือ มีอากาศร้อนจัดในฤดู
ร้อน และอากาศค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนกันยายน 

อาณาเขต 
อำเภอโพธิ์ไทรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87


 
 

ตัวจังหวัด 96 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 725 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่การ
ปกครองข้างเคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ กิ่งอำเภอนาตาล, อำเภอเขมราฐ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำโขง , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภกุดข้าวปุ้น, อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
แหล่งท่องเที่ยว 
 

 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอโพธิ์ไทร มีหลายแห่ง ได้แก่  

1. สามพันโบก 
สามพันโบก ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ "สามพันโบก" ซึ่งเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ ถูกกัดเซาะ
กลายเป็นแอ่งและหลุดมากมาย โดยผลงานของแม่น้ำโขงท่ีกัดเซาะแก่งหินนี้ ในช่วงฤดูน้ำหลากทุกๆปี 
ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดเป็นแอ่งมากมายมากกว่า 3,000 โบก และฝั่งตรงข้าง
ที่ห่างไปไม่กี่เมตรก็เป็นฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรานั้นคือประเทศลาว นอกจากจะมาเที่ยว 
สามพันโบกได้เห็นความงามของธรรมชาติแล้ว ยังได้เห็นวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทย
และชาวลาวริมฝั่งโขงในช่วงหน้าแล้ง สามพันโบก จะโผล่พ้นให้เห็นเป็นเนินแก่งหินขนาดใหญ่กลางลำ
น้ำโขง ความสวยงามตระการตาของหินที่ถูกน้ำเซาะมองเห็นเป็นภาพศิลปะ บางแห่งใหญ่ขนาดเป็น
สระว่ายน้ำ บางแอ่งขนาดเล็ก มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปดาว วงรี มิกกี้เม้า และ
หินที่ถูกน้ำกัดเซาะจนดูคล้ายรูปหัวสุนัขพูเดิล มีความสวยงามแกรนด์แคนยอน  ลักษณะแกรนด์แคน
ยอนในรูปแบบของสามพันโบก มีลักษณะเป็นหน้าผา 2 ฝั่ง ถ้ามองให้ลึกเข้าไปอีกจะเห็นความ
ละเอียดของการกัดเซาะจากลำน้ำโขงจะมีลักษณะเป็นรูป ใหญ่เล็กตามโขดหินริมหน้าผา ซึ่งจะทำให้
ผู้พบเห็นเกิดความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ออกมาเป็นของขวัญให้กับมนุษย์ "ตำนานปู่จก
ปู" หลุมโบกที่เกิดขึ้นมากมาย  ก่อเกิดเรื ่องเล่า  ปู่พาหลานมาจับปาบริเวณถ้างต้อน  (ต้อนเป็น
เครื่องมือดักปลาของคนอีสาน) บังเอิญไม่สามารถจับปลาได้จึงใช้มือล้วงปูหินริมน้ำโขงจนเกิดโบก
จำนวนมาก ซึ่งโบกในภาษาไทย แปลว่า หลุม นั้นจึงแปลว่า สามพันหลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การเดินทาง 

1. รถยนต์ส่วนตัว 
จากตัวเมืองอุบลราชธานี วิ่งตามทางหลวงหมายเลข 2050 ผ่านอำเภอตระการ 

พืชผล ไปยังอำเภอโพธิ์ไทร ระยะทางประมาณ 97 กิโลเมตร และเดินทางต่อไปยังบ้านสองคอนเข้าไป
ในหมู่บ้านอีกประมาณ 3 กิโลเมตร 

2. รถโดยสารประจำทาง 
มีรถทัวร์ปรับอากาศของบริษัท เชิดชัยทัวร์จากกรุงเทพฯ - สองคอน ลงที่สองคอน 

หลังจากนั้นก็โทรแจ้งให้รีสอร์ทขับรถมารับ (เสียค่าใช้จ่ายแล้วแต่ตกลง) หรือ อาจจะอาศัยโบกรถของ
ชาวบ้านมาลงแถวนั้น 

2. หาดสลึง 

หาดสลึงเป็นที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของ อ.โพธิ์ไทร หาดสลึง ตั้งอยู่ที่บ้าน    
สองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 115 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 2050 (อุบลฯ - ตระการพืชผล - โพธิ์ไทร) จุดเด่นของหาดสลึงคือ เมื่อหน้าแล้วหรือว่าช่วง
สงกรานต์นั้นจะมีการเล่นสงกรานต์ที่นี่ รวมถึงแม่น้ำโขงน้ำลดจะมองเห็นหาดทรายขาว ทรายเม็ดเล็ก 
รวมถึงยังเป็นจุดชมวิวที่ สามารถถ่ายภาพประเทศลาวไดด้วยรถลากให้บริการสำหรับท่านที่อยากขึ้น-
ลง หาดสบายๆหาดสลึงยังมีที่พักมากมาย และร้านอาหาร รวมถึงสามารถเดินทางไปต่อที่สามพันโบก
ได้อีกด้วยเพราะบ้านสองคอนนั้นเกือบจะเป็นระยะทางครึ่งหนึ่งของโพธิ์ไทรกับสามพันโบกนั่นเอง  
เนื่องจากสามพันโบกยังมีที่พักน้อย ดังนั้นจึงแนะนำหาที่พักที่นี่สำรองไว้นอกจากนั้นยังมีร้านอาหาร
ให้บริการ และร้านขายของที่ระลึกอีกด้วยถ้าพูดถึงหาดใน อ.โพธิ์ไทรแล้ว หาดสลึง บ้านปากกะหลาง 
ตำบลสองคอนเป็นหาดที่สวยที่สุดแถมยังสามารถเดินทางไปต่อได้อีกหลายทาง เช่น สามพันโบก เสา
เฉลียง ผาชัน โขงเจียมรวมถึงเดินทางกลับเข้าเมืองด้วยเส้นทางนี้อีกด้วย ดังนั้นการเริ ่มต้นเที ่ยว       
อ.โพธิ์ไทรต้องมาถึงบ้านสองคอนก่อนนั่นเอง 

การเดินทาง 

หาดสลึง ตั้งอยู่ที่บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  
115 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2050 (อุบลฯ - ตระการพืชผล - โพธิ์ไทร) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. ภูสมุย 
ชื่อของภูสมุยนั้นละม้ายคล้ายกับเกาะสวยแห่งหนึ่งที่โด่งดัง ของทะเลสุราษฎร์ 

ธานี เพียงแต่สมุยแห่งนี้ คือภูเขาท่ีอยู่ในทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม บนยอดภูสมุยและ
รอบ ๆ นั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นทั้งจุดชมวิวและทุ่งดอกไม้ ด้วยความสูงถึง 1,400 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเล จึงเหมาะกับการนอนเต็นท์ท้าลมหนาวได้ไม่แพ้ดอยสูงในภาคเหนือเลยทีเดียว   
           ที่ตั้ง บ้านสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร บนทางหมายเลข 2112 (โพธิ์ไทร-โขงเจียม) ห่างจากตัว
เมืองอุบลราชธานีประมาณ 130 กิโลเมตร ช่วงเวลาที่เหมาะสม ปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ประมาณ
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 

การเดินทาง ตัวเมืองอุบลราชธานี เดินทางด้วยหมายเลข 2050 ( อุบลฯ - เขมราฐ) ผ่าน
อำเภอตระการพืชผล จนถึงอำเภอโพธิ์ไทรแล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 2112 เส้นทางสายยุทธศาสตร์
โขงเจียม - เขมราฐ) ประมาณกิโลเมตรที่ 63 ถึงที่ทำการ อบต. สำโรง รวมระยะทาง
ประมาณ 130 กิโลเมตร 

ภูสมุย ชื่อนี้แม้ว่าจะเขียนเหมือนกับเกาะสมุย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่อ่านออกเสียง
ว่า สะ-มุย ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโพธิ์ไทร ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณ 106 ตารางกิโลเมตร ด้วยพื้นที่ท่ีกว้างใหญ่ของอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่
ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร ภูสมุย จึงเป็นภูเขาท่ี
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ทำการอุทยานฯ โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกัน ทิศเหนือติดกับตำบลสองคอน ทิศใต้ติดกับตำบลเหล่างาม ทิศตะวันตกติดกับตำบล
สารภี และทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำโขงเส้นพรมแดนระหว่างไทย – ลาว 

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปในเขตภูสมุย เป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาสูงชันในแถบริมแม่น้ำ
โขง พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่จะเป็นลายหินกระจายอยู่ทั่วไป รวมถึงเสาหินที่เกิดจากการกัดเซาะของลมและ
ฝนจนมีลักษณะที่พิเศษและรูปร่างที่แปลกตาอยู่มากมาย  พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ยกเว้น
บริเวณใกล้ๆ กับลานหินจะเป็นป่าโปร่ง ต้นไม้ใหญ่ที ่สำคัญในพื้นที ่คือ เต็ง รัง ประดู่ เหียง กะ
บาก เป ็นต ้น  นอกจากน ี ้ ในช ่วงปลายฤด ูฝน  ต ้นฤด ูหนาว  ประมาณเด ือนต ุลาคม–ปลาย
พฤศตจิกายน จะมีดอกไม้ป่ารวมถึงทุ่งดอกไม้บนลานหินออกดอกบานสะพรั่ง เช่น ดอกดุสิตา สร้อย
สุวรรณา กระดุมเง ิน เป็นต้น ประกอบกับความสูงของยอดภูสมุยที ่ส ูงถึง  1,400 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเล จึงทำให้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาว เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวประเภท
นิยมการค้างแรมที่จะเดินทางมาเที ่ยวชมกันตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงสิ้นปี  สถานที่ท่องเที ่ยว  
เด่นๆ บนยอดภูสมุยนอกจากการกางเต็นท์พักแรมท้าลมหนาวแล้ว  ยังมีลานหินที่เต็มไปด้วยทุ่ง
ดอกไม้ต้นเล็ก ๆ ที่สวยงามมาก รวมถึงจุดชมวิวที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ ในเขตท้องที่
รับผิดชอบของ อบต. สำโรง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเช่น เสาเฉลียงใหญ่ ถ้ำโลงโบราณ ถ้ำ
มืด เสาหินตั้ง และการนั่งเรือชมทิวทัศน์ในแม่น้ำโขง 

เส้นทางท่องเที่ยวภูสมุย 
การท่องเที่ยวบนภูสมุยนั้น เป็นเส้นทางเดินป่าซึ่งต้องมีการค้างแรมด้วย นักท่องเที่ยว

สามารถเลือกจุดพักแรมได้ 3 จุด คือ 



 
 

เส้นทางท่ี 1 
เริ่มต้นจากเสาเฉลียง ถ้ำโลงโบราณ เสาหินตั้ง ถ้ำมืด พักแรมที่บริเวณลานหินสวย ชม

ธรรมชาติยามเช้าด้วยทางเรือ (เริ่มล่องเรือที่บ้านผาชันไปขึ้นที่บ้านดงนา อำเภอศรเมืองใหม่) แล้ว
กลับมาเริ่มต้นเดินขึ้นภูที่บ้านผาชัน 

 
เส้นทางท่ี 2 
คล้ายกับเส้นทางที่ 1 แต่เปลี่ยนจุดพักแรมมาเป็นบริเวณเสาเฉลียง 
 
เส้นทางท่ี 3 
เริ่มต้นจากภูสมุย ระยะทางเดินขึ้นภู 1.5 กิโลเมตร ชมภาพเขียนสีศึกษาธรรมชาติ ชมทุ่ง

ดอกไม้ป่า ชมพระอาทิตย์ตกที่ผานางคอย พักแรมบนภูสมุย ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาหุ่งกำพร้า ชมทุ่ง
ดอกไม้แห่งที่สองและเดินทางกลับเส้นทางที 1 และ 2 นั้น ระยะทางค่อนข้างไกลจึงไม่เป็นที่นิยม
นัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเลือกเส้นทางที่ 3 เพราะระยะทางใกล้ เมื่อเที่ยวบนภูสมุยแล้ว จึงค่อย
เดินทางเที่ยวรอบ ๆ ภูสมุย ซึ่งจากท่ีทำการ อบต. สำโรง มีจุดเริ่มเดินเท้าที่บ้านสะเอิงทอง 

สถานที่ท่องเที่ยวบนภูสมุย 
ผานางคอย 
อยู่ห่างจากจุดที่ข้ึนมาสู่สันภูประมาณ 100 เมตร มีเส้นทางเดินเท้าตัดออกมาทางทิศ

ตะวันตก ลักษณะเป็นลานหินโล่งที่อยู่ริมหน้าผา ผานางคอยเป็นจุดชมวิวท่ามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้
กว้างไกลในเขตอำเภอโพธิ์ไทร และวิวแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีก
ด้วย 

วังกินรี 
อยู่ห่างจากผานางคอยประมาณ 300 เมตร บริเวณนี้มีลักษณะเป็นลานหินกว้างมาก ตรง

กลางลานหินนี้มีลำธารไหลผ่านก่อนจะไหลลงสู่บริเวณแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ในแอ่งน้ำนี้จะมีน้ำมาก
ในช่วงฤดูฝนและน้ำน้อยในฤดูแล้ง วังกินรีอยู่ไม่ไกลจากจุดพักแรมมากนัก ตรงข้ามกับแอ่งน้ำ
นี้ คือ กลุ่มเสาหินที่มองดูคล้ายกับเศียรพญานาค 

ถ้ำแต้ม 
อยู่ห่างจากวังกินรีประมาณ 100 เมตร ถ้าแต้มนั้นเป็นเพิงหินที่ปรากฏภาพเขียนสีของมนุษย์ 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุร่วมสมัยเดียวกับภาพเขียนสีที่อุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม แม้ว่าภาพเขียนสีที่นี่จะเลือนรางแต่ก็พอสังเกตเห็นได้                                         

จุดพักแรม อยู่ห่างจากถ้ำแต้มเพียง 150 เมตร จุดนี้เป็นจุดกึ่งกลางของยอดภูสมุย ลักษณะ
เป็นลานหินโล่ง พ้ืนที่กว้างขวางและอยู่ไม่ไกลจากลำธาร นักท่องเที่ยวที่เริ่มต้นเดินขึ้นภูสมุยจะพัก
แรมกันที่นี่ เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว จะเตรียมเต็นท์และอาหารสำหรับมื้อเย็นกันที่นี่
ด้วย หากยังไม่ค่ำสามารถเดินไปชมทุ่งดอกไม้บนลานหิน ที่อยู่ห่างออกไปเพียง 100 เมตรได้ หรือจะ
เดินย้อนกลับไปรอชมพระอาทิตย์ตกที่ผานางคอยก็ได้ 

 



 
 

ทุ่งดอกไม้ป่า 
อยู่ห่างจากจุดพักแรม 100 เมตร ลักษณะเป็นลานหินโล่ง ๆ สลับกับก้อนหินและเสาหินที่มี

ลักษณะแปลกตามากมาย เช่น หินรูปปลาฉลาม หินรูปหัวจระเข้ หินโยกเยกที่มช้มือข้างเดียวขกขึ้น
ได ้เป็นต้น ส่วนดอกไม้ท่ีพบบนลานหินได้แก่ ดอกไม้ดินต่าง ๆ เช่น ดอกกระดุมเงิน ดุสิตา จอกว่
วาย หญ้าหมู่ดาว สร้อยสุวรรณา ทิพเกสร รวมถึงกล้วยไม้แดงอุบล ซึ่งเป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นที่พบใน
จังหวัดอุบลราชธานี 

 
จุดชมวิวผาหุ่งกำพร้า                                    
อยู่ถัดจากลานดอกไม้ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 150 เมตร ผาหุ่งกำพร้าเป็นลานหินที่ไม่

กว้างนัก ด้านหน้าเป็นหน้าผาโล่งที่สามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงาม  นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่จะตื่นแต่เช้า เพื่อเดินมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หน้าผานี้ หากเป็นช่วงฤดูหนาวยังมีทะเลหมอก     
สวย ๆ ให้ชมด้วย 

 
สะพานหินธรรมชาติ 
อยู่บริเวณเดียวกับผาหุ่งกำพร้า ลักษณะเป็นแผ่นหินบาง ๆ ยกตัวโค้งคล้ายสะพานยาว

ประมาณ 10 รอบ ๆ ยังเต็มไปด้วยต้นเฟิร์นขนาดต่าง ๆ จากผาหุ่งกำพร้าเดินเลียบขอบภูมาไม่ไกลนัก 

จุดชมวิวผานกเหาะ 
จากขอบภูบริเวณผาหุ่งกำพร้าเดินมาทางขวามือไม่ไกลนัก จะพบกับผานกเหาะ ลักษณะเป็น

ลานหินกว้างเช่นเดียวกับผาหุ่งกำพร้า แต่กว้างกว่า เป็นจุดที่สามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยงาม
เช่นเดียวกันกับผาหุ่งกำพร้า 

 

4. เสาเฉลียง 

   เสาเฉลียง ตั้งอยู่ทีบ่้านผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เป็น
ประติมากรรมเหินธรรมชาติ ที่มีลักษณะคล้ายดอกเห็ด เกิดจากกระบวนการผุพังอยู่กับที่ และการ
กร่อนของหินทราย อายุประมาณ 100 ล้านปี ที่ชั้นหินที่มีความทนทานแตกต่างกัน ส่วนที่เป็นชั้นหินที่
อ่อนกว่า จะถูกกัดกร่อนมากกว่า จึงหลงเหลือเป็นส่วนคล้ายโคนเห็ด ในขณะที่ชั้นหินส่วนที่แข็งกว่า 
จะถูกกัดกร่อนน้อยกว่า จึงหลงเหลือเป็นส่วนคล้ายดอกเห็ด วางแปะอยู่ด้านบน เสาเฉลียงยักษ์เป็น
เสาเฉลียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร 

5. ผาสามหม่ืนรู 

สามหม่ืนรู (30,000 รู) ตั้งอยู่ทีบ่้านผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
พื้นที่เป็นหินทรายสีเทา สีเทาอมม่วง จัดอยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 100 ล้านปี มีลักษณะ
เป็นรูพรุน ที่เกิดจากกระบวนการผุพังอยู่กับท่ี (weathering) และกร่อน (erosion) โดยกระแสน้ำ ทำ
ให้เกิดเป็นรูพรุนตามแนวชั้น และแนวชั้นเฉียง ระดับของชั้นหินซึ่งเป็นจุดที่ทนต่อกระบวนการ
ดังกล่าวได้น้อยกว่าส้วนอื่น รวมทั้งเกิดจากเม็ดกรวดที่มีอยู่ทั่วไปในเนื้อหินหลุดออกไป และถูกกัด
กร่อนเป็นรูมากมาย และรอยแตกรอยแยกของหิน เกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ เป็นความ



 
 

มหัศจรรย์เล็กๆ ริมฝั่งโขงที่หาชมไม่ได้ง่ายๆ เลย สามหมื่นรู มีลักษณะเป็นหน้าผายาวประมาณ 100 
เมตร ลึกราว 70 เมตร ตลอดแนวหน้าผาถูกน้ำกัดเซาะ ถูกกรวด-หิน ทำปฏิกิริยาเป็นร่องเป็นรู 
มากมายมหาศาลทั้งที่อยู่เหนือน้ำและใต้น้ำ มองเห็นเป็นประติมากรรมนูนต่ำฝีมือธรรมชาติรูปร่าง
แปลกตาพรุนไปทั่วทั้งแนวผา ยิ่งน้ำลดมากเท่าไร ก็จะยิ่งเห็นร่อง-รูมากขึ้น เกินกว่า กว่า 30,000 รู 
ตามชื่อเรียกขานมากนัก สำหรับสามหมื่นรูนั้นมีความเหมือนกับสามพันโบกประการหนึ่งคือ เดิมจุดนี้
ไม่ได้เรียกว่าสามหมื่นรู แต่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า“ผารู” หรือบางคนก็เรียกว่า “ผาวัวตก” เพราะ
เคยมีวัว-ควาย มากินหญ้าแล้วพลัดตกหน้าผาที่นี่ตาย 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ผูวิจัยได
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี ้

งานวิจัยในประเทศ 
 

      อัญชนา  ราศี ( 2538 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถใน
การฟง – การพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยว และความสนใจในการเรียนของ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ที ่ไดรับการสอนตามหลักการจัดกิจกรรมเพื ่อการสื ่อสารของ              
คีธ จอหนสัน และตามแบบคูมือครู โดยนําความรูเกี่ยวกับการจัดการดานการทองเที่ยว แหลงทอง
เที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มาสร าง
เนื้อหาโดยยึดจุดประสงคของหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 – 2 (อ 021 – 022) กลุ
มตัวอยางเปน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2537 โดยจัดเปนสองกลุมได
แก กลุมทดลองจํานวน 35 คน ที ่ได รับการสอนตามหลักการสื ่อสารของ คีธ จอห นสัน และ             
กลุมควบคุมมีความสามารถในการฟง – พูดภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารดานการทองเที ่ยว           
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบวากลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความ
สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       ประสิทธิ ์  กัลปพฤกษ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ผล
การศึกษาพบวา การใชกิจกรรมคใูนชั้นเรียนทําใหนักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษ
ในเรื่องความสนใจ ในการสื่อสาร ความพยายามที่จะสื่อสารโดยใชทั้งภาษาพูดและทาทาง อยูในระดับ
ดีมาก และมีการพัฒนาระดับความสามารถทางทักษะการพูดภาษาอังกฤษในเรื่ องความคลองแคลว  
สามารถพูดใหผู้อ่ืนเขาใจ คุณภาพของขอความทีน่ำมาสื่อสารและสําเนียงในการพูดอยู่ในระดับมาก 
 



 
 

      ธนมนญ์  บุรุษภักด ี(2547: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถ
ทางการสื่อสารด้านการพูดแก่นักศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ปีการศึกษา 2/2545 สถาบัน
ราชภัฏอุดรธานี จำนวน 40 คน ซึ ่งได้มาจากการสุ ่มแบบเจาะจง พบว่านักศึกษาที ่ได้เรียนพูด
ภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมติพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดีขึ้น นักศึกษามีคะแนนสูงกว่า
ก่อนเรียนและมี ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติดังนั้น การใช้กิจกรรมใดก็
ตามมาฝึกการ สื่อสารด้านการพูดสามารถพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารและช่วยให้มีความ
มั่นใจในการพูด ภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น  
  ณัฐกานต์ ตันทิพย์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื ่องการพัฒนาชุดกิจกรรม     
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อหา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 6 ให้ถึงเกณฑ์ร้อยละ 70 และเพื ่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ ผู ้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 6 ต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร ผลการวิจัย  พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 คือ ร้อยละ 86.25 ความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อชุด กิจกรรมฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  รัตนา  วงศ์ยะรา (2548 : บทคัดย่อ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกการอ่าน
และการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 3 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานพบวา นักเรียน และผูที่เก่ียวของ ตองการใหมีการพัฒนาชุดฝกการอ
านและการพูดภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบหลากหลาย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี มีภาพประกอบ สี สวยงามและนักเรียนไดฝกทักษะการอานและการพูดเพื ่อการสื่อสาร       
ผลการศึกษาชุดฝกพบวาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษประกอบดวย 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 ุ ดที่  4 Khao Bin Cave ช ุ ดที่  5 Damnern Saduak Floating Market ช ุ ดที่  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
จุดหมายมากขึ้น ดานประโยชน นักเรียนนําความรูจากชุดฝกไปใชในชีวิตประจําวันได ควรมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนโดยใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุม 



 
 

ปวราย์ เรืองมณี (2549 ; บทคัดย่อ) ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียน  
ภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและความรู้ในเนื้อหา  ท้องถิ่น 
พบว่า บทเรียนที่เน้นเนื้อหาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนมี  ความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นและมีความรู้ในเนื้อหาท้องถิ่นอยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

สุนันทา แก้วพันธ์ช่วง (2550: 4) ได้ท้าวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการพูด 
ภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร พบว่าหลังจาก
นักเรียนได้รับการ สอน โดยใช้กิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสาร นักเรียนมีความสามารถด้านการพูด
ภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
  แสงเดือน อ่องสว่าง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษเรื่อง Our Town โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาแพร่
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเรื่อง Our Town โดยใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 85.06/84.38 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80/80 และนักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเรื่อง Our Town โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 อยู่ในระดับดีมาก 
  จมานนท์ บุตรชาดา (2560 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่องการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ด้วยข้อมูลท้องถิ่นอ่างทอง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 พบว่า 
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สำหรับนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  83.16/80.89  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูง
กว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องข้อมูลและสารสนเทศของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก 

  ภัทรภร บุญศรี (2562 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจับเรื ่องการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยใช้บทฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร  ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยภาพรวมมี 
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารก่อนการทดลอง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.75 และหลัง
การ ทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.98 โดยพบว่า นักศึกษาที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารอยู่ใน ระดับดีร้อยละ 3.33 หลังการทดลองพบว่านักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก
ร้อยละ 100.0 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลัง
การทดลองพบว่า หลังการทดลองนักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดีขึ้น โดยมี



 
 

ความสามารถในการพูดเพื่อการ สื่อสารหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 

            เออร์ (Ur, 1998) กล่าวว่าสาเหตุที่ท้าให้ผู้เรียนภาษาที่สองไม่ประสบความสำเร็จใน
การพูด ภาษาที่สอง นั้นมีหลายประการ เช่น มีการกังวลว่าจะพูดผิด กลัวเสียหน้า ไม่รู ้ว่าจะพูด
อย่างไรหรือ อะไร และมักจะใช้ภาษาแม่ (Mother Language) แทนที่จะใช้ภาษาเป้าหมาย (Target 
Language) ในขณะฝึกพูดในชั ้นเรียน และจากการศึกษาวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไข่มุก 
ภาคภูมิ (2554: 31-33) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดหน้าชั้นเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการ
พูดส าหรับ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประชาบำรุงมีความสามารถในการพูดดีขึ้น      
ร้อยละ 87.91  

โรบินสัน (Robinson, 1997: 199-197) ได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างครูที่สอน 
โดยใช ้การ สอนแบบ Communicative Approach และการสอนแบบ Non Communicative 
Approach ใน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนโปรแกรมภาษาต่างประเทศ โดยทำการสำรวจจาก
การสอบถาม จากทางโทรศัพท์จากครูผู้สอนจานวน 300 คนที่สอนในระดับมัธยม ผลการสอบถามครู
ที่ใช้การสอน แบบ Communicative Approach สนใจเรื่องการสื่อสารการเรียนรู้, กิจกรรมและการ
จัดกลุ่ม นักเรียน มากกว่าที่ครูที่สอนแบบ Non Communicative Approach  

หวาง เซง จุน (Wang Cheng-Jun, 2006 :56-80) ได้ศึกษาผลการออกแบบ 
กิจกรรมเพื่อการ สื่อสารในวิชาภาษาอังกฤษ โดยทาการศึกษาปัญหา พบว่ามี 2 สาเหตุหลักคือ การ
ใช้ภาษาของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์และเกิดความล้มเหลวในการสื่อสารขั้นพื้นฐานโดย
เปรียบเทียบผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวจีน ระดับชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยชองกิง 
นอร์มอล จ านวน 2 กลุ่มๆ ละ 38 และ 36 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการสอนกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 
และกลุ่มควบคุม สอนแบบเดิม ผลการทดสอบพบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีพัฒนาการแตกต่างกัน 
กลุ่มที่สอนโดยใช้ กิจกรรมเพื่อการสื่อสารทาให้นักศึกษามีพัฒนาการด้านการสื่อสารสูงขึ้นอย่างมนีัย
ทางสถติิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุป 
 

ในการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาชุดฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ซึ่งไดแกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ประกอบดวยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย หลักการจุดหมายกลุมสาระการเรียนรูภาษาตาง
ประเทศ สมรรถนะสำคัญของผู ้เรียน คุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ ความสำคัญทำไมต้องเรียน
ภาษาต่างประเทศ สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ คุณภาพ ผูเรียน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง อภิธานศัพท์ โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ คำอธิบายรายวิชา 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ แหล่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ ไดกลาวถึงแนวนโยบายในการปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชวงชั ้นที่ 3 คือระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ใหมี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร และ    
เปนการบูรณาการความรูวิชาภาษาอังกฤษกับเรื่องราวในทองถิ่น ใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ 
เกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน สามารถพูดแนะนําชักชวนเปนบทสนทนาสั้น ๆ เกีย่วกับ
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ ์ไทรได และเพื ่อตอบสนองตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
      การพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร โดยมุ งเนนใหผู เรียนสามารถพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดตามความเหมาะสมกับระดับชั้น ทั้งนี้ การพัฒนาชุดฝกไดยึดทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบดวยความหมาย ลักษณะ
กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แนวการสอน
เพื่อการสื่อสารและบทบาทครูในการสอนภาษาอังกฤษ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องแนวคิด ขั้นตอนการสอนพูด กิจกรรม การพูดเพื่อการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการพูด 
ตามแนวทฤษฎีเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องราวที่ใกลตัว ในทองถิ่นของตน คือ 
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร และเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติทบทวนบทเรียนหลังการเรียนดวย
ชุดฝก 
 
 
 
 
 



 
 

    

กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 
 
 

             ขั้นที่ 1                                ขั้นที่ 2         ขั้นที่ 3      ขั้นที่ 4 
  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน                  การพัฒนาชุดฝึก             การทดลองใช้ชุดฝึก          การประเมินและ  
                                                                                                                        การปรับปรุง 
        

- ศึกษาหลักสูตรการศึกษา         - พัฒนาชุดฝึก (ฉบับร่าง)        - ทดลองใช้ชุดฝึกกับ           - ผลสัมฤทธ์ิ 
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตร         ซึ่งประกอบด้วยคำชี้แจง        นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา         ในการพูด 
สถานศึกษากลุม่สาระ         จุดประสงค์การเรยีนรู้,           ปีท่ี 3/1 โรงเรียนโพธิ์ไทร       - ความพึงพอใจ   
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ         แผนการจัดการเรยีนรู้,          พิทยาคารจำนวน 30 คน      ที่มีต่อชุดฝึก 
- ศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว         ใบความรู้, กิจกรรม          หาค่าประสิทธิภาพ           
ในอำเภอโพธิ์ไทร              แบบทดสอบ            ของนักเรียน 
จากผู้เช่ียวชาญ และเอกสาร         - ตรวจสอบโครงรา่ง              แบบกลุ่มใหญ่  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                     ของชุดฝึก โดย  
- ศึกษาความพึงพอใจ                  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการ          
ของนักเรียนที่มีต่อ                      พัฒนาชุดฝึก ด้าน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้             ภาษาอังกฤษ และ                      
โดยใช้ชุดฝึก                             แหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธี                                          
- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี          การหาค่า IOC                                         ไม่ผ่าน 
เอกสารผลการศึกษาค้นคว้า          - ปรับปรุงแก้ไขชุดฝึก          
การพัฒนาชุดฝึกการพูด               - หาประสิทธิภาพของ                                               ผลการประเมิน                          
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ                         ชุดฝึก (รายบุคคล)          
เนื้อหาสาระ รูปแบบกิจกรรม         - ปรับปรุงชุดฝึก                          (ฉบับร่าง)                                                                 
การฝึกพูด                                  (ฉบับร่าง)                                                                         ผ่าน 
                                            - หาประสิทธิภาพของ 
                                  ชุดฝึก (กลุ่มย่อย) 
 

        - ปรับปรุงแก้ไขชุดฝึก 
                                            (ฉบับร่าง) 
                                                                                                                                                                 

                               แผนภูมทิี่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 
 
 
 

  ชุดฝึกการพูด          
  ภาษาอังกฤษ 

  ฉบับสมบูรณ ์



 
 

บทที ่3 
 

  วิธีการดําเนินการศึกษา 
 
 
 ในการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาชุดฝกการอานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
อำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เปนการศึกษาค้นคว้า
และพัฒนา (Research and Development) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนหนวยวิเคราะห 
(Unit of Analysis) ซ่ึงผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาตามลำดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 4. แบบแผนการทดลอง 
 5. ขั้นตอนการดำเนินการศึกษา 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อําเภอโพธิ ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 180 คน  
                          2. กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 
โรงเรียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร อําเภอโพธิ ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 30 คน ซึ่งได้มา
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ แบงออกเป็น 2 สวน คือ 
       1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
                        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 แผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาการใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีทั้งหมด 5 แผน   
การจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 ชั่วโมง ไดแก  

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง Going to Had Salueng 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Let’s go to Sam Phan Bok  “The Grand canyon of 

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

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง Camping at Phu Samui  
                    2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

             2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนได้แก่
แบบทดสอบการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร  
                       2.2 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร เป็นแบบมาตราสว่น
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของ ลิเคิร์ท  จำนวน 15 ข้อ 
 
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 

1. การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกการพูดอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ
โพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างตามข้ันตอนดังนี้ 
       1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและ
มาตรฐานการเรียนรุ้ คุณภาพผู้เรียน วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง การวัดและประเมินผล 
     1.2 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีสร้างชุดฝึก เนื้อหาสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คำอธิบายรายวิชา หนังสือแบบเรียนต่าง ๆ และคู่มือการจัดการ
เรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือเป็นแนวทางใน
การสร้างชุดฝึก เรื่อง ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

              1.3 กำหนดขอบเขตและเนื ้อหาสาระการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ เพื ่อสร้างชุดฝึก         
การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ผู้วิจัย ได้จัดทำ เนื้อหาในสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร และ สาระที่ 2 
ภาษาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Phosai Attractions                                                                                                
          1.4 ดําเนินการสรางชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ  
โพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ฉบับราง จำนวน 5 ชุด 
 ไดแก 



 
 

              1.4.1  ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเรื่องที่ 1 เรื่อง Going to Had Salueng 
              1.4.2 ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเรื่องที่ 2 เรื่อง Let’s go to Sam Phan Bok  

“The Grand canyon of Thailand” 
                         1.4.3 ชดุฝึกการพูดภาษาอังกฤษเรื่องที่ 3 เรื่อง Let’s see the giant rock 
pillars “Sao Chaliang” 
                         1.4.4 ชดุฝึกการพูดภาษาอังกฤษเรื่องที่ 4 เรื่อง Visiting Pha Sam Meun Ru 

                         1.4.5 ชดุฝึกการพูดภาษาอังกฤษเรื่องที่ 5 เรื่อง Camping at Phu Samui ซ่ึง
แต่ละชุดฝึกประกอบดวย คำนำ คำชี้แจงการใช้ชุดฝึก จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้    ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบการพูด และเอกสารอ้างอิง  

          1.5 นําชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษฉบับรางที่สรางขึ้นเสนอตอ ผูเชี ่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) 
             1.6 นําชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษที่ไดรับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุง
แกไขกอนนําไปหาคาประสิทธิภาพ         
             1.7 นําชุดฝกที่ปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปหาประสิทธิภาพ 
E1/E2 ซึ ่งการทดสอบหาประสิทธิภาพโดยทําการทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
                         1.7.1 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) นําชุดฝกไปใชกับผูเรียนซึ่งมีระดับ
ความรูแตกตางกัน คือ เกง 1 คน ปานกลาง 1 คน และออน 1 คน รวม 3 คน เพื่อดูความเหมาะสม
ของเนื้อหา ความยากงายของภาษา นําไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 ใหไดตามเกณฑ 60/60 และ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
                         1.7.2 แบบกลุมยอย (Small Group Tryout) นําชุดฝกที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนที่มีความรู้แตกตางกัน คือ ออน 3 คน ปานกลาง 3 คน และเกง 3 คน รวม 9 
คน นําผลที่ไดจากการคํานวณไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 ใหไดตามเกณฑ 70/70 แลวนําไปปรับปรุง
แกไขใหดีขึ้น  
      1.7.3 แบบกลุ ่มภาคสนาม (Field Tryout) นำชุดฝึกที ่ปรับปรุงแก ไขจาก
ขั้นทดลองแบบกลุ่มย่อยแลวไปทดลองใช้ เสมือนจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียน   
โพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นนักเรียนทั้งห้อง จำนวน 
35 คน นําผลที่ไดจากการคํานวณไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 ใหไดตามเกณฑ 75/75 แลวนําผลที่ได
จากการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไข เพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณที่สุดกอนนําไปทดลอง
ใชจริงกับกลุ่มเป้าหมาย 
      1.7.4 นำชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ทรพิทยาคาร ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
แล้ว ไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ จำนวน 30 คน 



 
 

 2. การสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
     การสรางแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาการใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
สร้างตามข้ันตอนดังนี้ 
              2.1 ศึกษารายละเอียดของเนื ้อหา จุดประสงค์การเรียนรู ้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เพื่อให้เข้าใจหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง สาระสำคัญและมาตรฐานการเรียนรู้ แนวทางการ
ดำเนินการ การวัดและประเมินผล 
              2.2 ศ ึกษาค้นคว ้า ว ิธ ีการเข ียนแผนการจ ัดการเร ียนรู ้  เน ื ้อหาสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สาระสำคัญ คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ หนังสือแบบเรียนและคู่มือการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ  
     2.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี ่ยวกับ    
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
          2.3.1 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
                   2.3.2 สาระสำคัญ 
                   2.3.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                   2.3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
                   2.3.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                   2.3.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
                   2.3.7 สาระการเรียนรู้ 
          2.3.8 ขั้นตอนกิจกรรม 
                   2.3.9 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
                   2.3.10 การวัดและประเมินผล 
     2.4 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้อง
และให้ข้อเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
              2.5 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง 
มาก และมากที่สุด ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 74) 
 
  คะแนนค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
  คะแนนค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  คะแนนค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  คะแนนค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
  คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 



 
 

 ผลการประเมินพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.74 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมมากที่สุด 
     2.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองพร้อมกับชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 34 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ใช้เวลา 10 ชั่วโมง 

3. การสรางและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน ดังนี้ 

แบบทดสอบการพูดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร โดยกำหนดเกณฑการให
คะแนนดังนี้ 

- เป็นแบบทดสอบการพูด 20 คะแนน ให้คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการพูด 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
   
ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
น้ำหนัก/ 

ความสำคัญ 
คะแนน 
รวม 

4 3 2 1 

ความถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเสียง 
คำศัพท์
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เสียง 
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คำ/
ประโยค
อย่าง
สมบูรณ์ 
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ประโยคได้
ถูกต้อง
ตาม
หลักการ
ออกเสียงมี
เสียง
เน้นหนัก
ในคำ/
ประโยค
เป็นส่วน
ใหญ ่
 

ออกเสียง 
คำศัพท์
และ
ประโยคได้ 
ถูกต้องเป็น 
ส่วนใหญ่ 
ขาดการ
ออกเสียง
เน้นหนัก 
 

ออกเสียง
คำ/ประโยค
ผิดหลักการ
ออกเสียงทำ
ให้ 
สื่อสารไม่ได้ 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 
 
8 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการพูด (ต่อ) 
 

 
         ระดับ

คะแนน 
 
   
ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
น้ำหนัก/ 

ความสำคัญ 
คะแนน 
รวม 

4 3 2 1 

ความ
คล่องแคล่ว 

พูด
ต่อเนื่อง 
ไม่ติดขัด 
พูดชัดเจน 
ทำให้
สื่อสารได้ 

พูดตะกุก 
ตะกักบ้าง 
แต ่
ยังพอ
สื่อสารได้ 

พูดเป็นคำ 
ๆ 
หยุดเป็น
ช่วงๆ 
เพ่ือทำให้ 
สื่อสารได้
ไม่ 
ชัดเจน 

พูดได้บางคำ 
ทำให้สื่อ 
ความหมาย 
ไม่ได้ 

2 8 

การแสดง
ท่าทาง/ 
น้ำเสียง
ประกอบ 
การพูด 

แสดง
ท่าทาง 

และพูด
ด้วย
น้ำเสียง
เหมาะสม
กับบท
บรรยาย 

พูดด้วย
น้ำเสียง 
เหมาะสม
กับ 
บท
บรรยาย 
แต่ไม่มี
ท่าทาง 

ประกอบ 

พูดเหมือน
อ่าน 

ไม่เป็น
ธรรมชาติ
ขาดความ
น่าสนใจ 

พูดได้น้อย
มาก 

1 4 

รวม 5 20 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
ระดับคะแนน คำอธิบาย 

17-20 ระดับดีมาก 

13-16 ระดับดี 

10-12 ระดับพอใช้  
1-9 ระดับควรปรับปรุง 

 
หมายเหตุ: เกณฑ์ผ่านการประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพตามลำดับ ดังนี้ 
   3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล เทคนิคการสร้างแบบทดสอบ

เกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบการอาน และการเขียนข้อสอบภาษาอังกฤษ 
   3.2 ว ิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู ้ และเนื ้อหา เพื ่อนำไปสร้าง

แบบทดสอบจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยให้มีความยากง่ายอยู่ในระดับเดียวกับ
เนื ้อหาที ่ใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากนั้นผู ้วิจัยสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับใชในการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และทดสอบหลังเรียน (Post-
test) ซึ่งข้อสอบเป็นแบบทดสอบการพูดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร เปนขอสอบชุด
เดียวกัน คือ มีการวัดในจุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาเดิม  
              3.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน คือ
แบบทดสอบการพูดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ที่สรางข้ึนเสนอต่อผูเชี่ยวชาญ เพ่ือ
พิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสม แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข 
           3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนก่อนเร ียนและหลังเรียน คือ
แบบทดสอบการพูดเกี ่ยวกับแหล่งท่องเที ่ยวในอำเภอโพธิ ์ไทร ที ่ผู ้ว ิจัยปรับปรุงแล้ว เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด (IOC) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินดงันี้ 
(สมนึก  ภัทธิยธนี. 2546 : 218-220) 

เมื่อแนใจวาสอดคลอง  ใหคะแนน +1  
เมื่อไมแนใจวาสอดคลอง  ใหคะแนน 0  
เมื่อแนใจวาไมสอดคลอง  ใหคะแนน -1 

           3.5 วิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน ระหว่างแบบทดสอบกับตัวชี้วัดโดยใช้สูตร IOC (สมนึก  ภัทธิยธนี. 2544 : 220)         
ผลจากการประเมิน พบว่า แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เข้าเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยมีค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.80-1.00  
               3.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่สร้างขึ้นไป



 
 

ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ที่ไมใชกลุมตัวอย่าง แลวนํา
คะแนน ที ่นักเรียนแตละคนสอบมาวิเคราะห หาความยากงาย (P) ซึ ่งเกณฑความยากงายของ
แบบทดสอบอยูที่ระหวาง 0.30 - 0.86 และคาอํานาจจําแนก (B) โดยคาอํานาจจําแนกตามเกณฑที่
กําหนดคือมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป นําแบบทดสอบที่ไมถึงเกณฑมาปรับปรุงแกไขจนไดขอสอบที่มี
ประสิทธิภาพ  
            3.7 นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร ที่ไมใชกลุมตัวอย่าง จํานวน 34 คน แล้วนําคะแนนที่ไดมา
หาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธ ซึ่งใชสูตรของเพียรสัน        
ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.834  
               3.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่หาความเชื่อมั่นแลวนําไปทดสอบ  
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร ที่เป็นกลุมตัวอย่าง                
 4. การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ผู้วิจัย
ดำเนินการสร้างตามข้ันตอนดังนี้ 
           4.1 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ และการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
               4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร       
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ 
โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน และการแปลความหมายคะแนน ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 
57) 
                     4.2.1 เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ
โพธิ์ไทร แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  พึงพอใจมากที่สุด  เท่ากับ 5  คะแนน 
                  พึงพอใจมาก   เท่ากับ 4  คะแนน 
       พึงพอใจปานกลาง  เท่ากับ 3  คะแนน 
                  พึงพอใจน้อย   เท่ากับ 2  คะแนน 
                  พึงพอใจน้อยที่สุด  เท่ากับ 1  คะแนน 
            4.2.2 การแปลความหมายคะแนน การแปลความหมายคะแนนจาก
ค่าเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
                  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
             4.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจดังกล่าวเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ



 
 

ถูกต้องตามเนื้อหาและโครงสร้าง และนำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ    
              4.4 นำแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/2 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และผ่านการทดลองใช้ใน
ภาคสนามมาแล้ว 
      4.5 นำแบบสอบถามความพึงพอใจดังกล่าว ซึ่งทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในข้อ 4.4 จำนวน 15 ข้อ ไปหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ และความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ดังนี้ 
                   4 .5 . 1  หาค ่ าอำนาจจำแนก โดย ใช ้ ว ิ ธ ี ก ารของการแจกแจงที                        
(t-distribution) การหาค่าอำนาจจำแนกของข้อคำถามที่เป็นแบบสอบถามมาตรการจัดอันดับ      
โดยจะแบ่งกลุ่มที่ได้น้ำหนักคะแนนสูงออกมาเป็น 25 % เป็นกลุ่มสูง และกลุ่มที่ได้น้ำหนักคะแนนต่ำ
ออกมา 25 % เป็นกลุ่มต่ำ แล้วคำนวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยและคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่
ละกลุ ่ม และแทนค่าในสูตรหาค่า t (Edwards. 1957 : 152-154 อ้างอิงใน ล้วน  สายยศ และ 
อังคณา  สายยศ. 2538 : 215-216) คัดเลือกข้อที่มีค่า t ตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป ปรากฏว่าได้ค่าอำนาจ
จำแนกต้ังแต่ 2.16 ถึง 7.72  
                   4.5.2 หาค่าความเชื ่อม ั ่นทั ้งฉบับโดบใช ้ว ิธ ีหาสัมประสิทธิ ์แอลฟา             
(α-Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) ซึ่งเป็นสูตรที่ดัดแปลงมาจากสูตรของ KR-20 เมื่อปี 
ค.ศ. 1951 ทั้งนี้เพราะว่าจะได้ใช้หาค่าความเชื่อมั่นกับเครื่องมือที่ไม่ได้ตรวจให้คะแนน 1 กับ 0 ได้  
เพราะสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา นี้เครื่องมือไม่จำเป็นจะต้องตรวจให้คะแนนเป็น 1 กับ 0 เสมอไป     
จะตรวจให้คะแนนลักษณะใดก็ได้ (ล้วน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ. 2538 : 200-201) ปรากฏว่า
ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.95  
             4.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้      
ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนำไปใช้ในการทดลองจริงต่อไป 
 
แบบแผนการทดลอง 
  

 การศึกษาครั ้งนี ้ เป็นการศึกษากึ ่งทดลอง (Quasi Experiment Research) โดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบ One Group Pre-test-Post-test Design (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 55) โดย
มีแบบแผนการทดลองดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test-Post-test Design 
 

กลุ่มทดลอง สอบก่อน (Pre-test) การใช้นวัตกรรม 
(Treatment) 

สอบหลัง  
(Post-test) 

T1 X T2 
 
 X แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ     



 
 

แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
 T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 
 T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นตอนการดำเนินการศึกษา 
 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 3/1 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
จำนวน 30 คน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทอง
เที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร  มีทั้งหมดจำนวน 5 ชุด ใช้เวลาสอน 10 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาในการทดสอบ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบการพูดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร  คะแนน 20 คะแนน 

ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 
  2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ    
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร      
4 ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 – 5 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้  
  3. เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
เสร็จสิ้นแล้ว ดำเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้วิจัยเปน     
ผูดําเนินการทดสอบเมื ่อนักเรียนทําชุดฝกครบทั ้ง 5 ชุด โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับ
แบบทดสอบกอนเรียน แต่สลับตัวเลือกและสลับข้อกัน และวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร รวบรวม
คะแนนที่ได้ทั้งหมดไว้เพ่ือนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 รายละเอียดของระยะเวลาการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้ชุดฝ กการพูด   
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
โพธิ์ไทรพิทยาคาร ปรากฏดังในตารางปฏิทินการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

วันที่ เรื่อง เวลา 
(ชม.) 

วิธีการเรียนรู้ ผู้ดำเนิน
กิจกรรม 

28-29 
ธ.ค. 2564 

- แนะนำชุดฝึกการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
- ทดสอบก่อนเรียน 

2 - ครูแนะนำชุดฝึกการพูด 
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
- ทดสอบก่อนการใช้ชุดฝึก 

ผู้วิจัย 

4-5 
ม.ค. 2565 

Going to Had Salueng   2 - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
- สอนคำศัพท์ 
- อ่านและฟังเรื่อง Had 
Salueng   
- อ่านและฟัง dialogue 
- ฝึกพูดเลียนแบบ 
- ทำชุดฝึก 
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน 

ผู้วิจัย 

11-12 
ม.ค. 2565 

 

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

2 - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
- สอนคำศัพท์ 
- อ่านและฟังเรื่อง Sam 
Phan Bok  
- อ่านและฟัง dialogue 
- ฝึกพูดเลียนแบบ 
- ทำชุดฝึก 
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน 

ผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 
 

วันที่ เรื่อง เวลา 
(ชม.) 

วิธีการเรียนรู้ ผู้ดำเนิน
กิจกรรม 

18-19 
ม.ค. 2565 

 

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

2 - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
- สอนคำศัพท์และไวยากรณ์ 
How about + Ving…….? 
I’d rather…………….. 
- อ่านและฟังเรื่อง Sao 
Chaliang 
- ทำชุดฝึก 
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน 

ผู้วิจัย 

25-26 
ม.ค. 2565 

 

Visiting Pha Sam Meun 
Ru 

 

2 - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
- สอนคำศัพท์ 
- อ่านและฟังเรื่อง Pha 
Sam Meun Ru 

- ทำชุดฝึก 
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน 

ผู้วิจัย 

1-2 ก.พ.
2565 

 
 

Camping at Phu Samui 2 - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
- สอนคำศัพท์และไวยากรณ์ 
- อ่านปละฟังเรื่อง Phu 
Samui  
- ทำชุดฝึก 
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน 

ผู้วิจัย 

4 ก.พ.  
2565 

ทดสอบหลังเรียน 1 ทดสอบหลังการใช้ชุดฝึก ผู้วิจัย 

5 ก.พ. 
2565 

- ประเมินทักษะการพูด 
- ประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักเรียน 

1 - ประเมินทักษะการพูด 
- ประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักเรียน 

ผู้วิจัย 

รวม 14   
 
 
 
 
 
 



 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน โดย 
                        1.1 หาค่าความเที่ยงตรงของข้อสอบ  โดยการหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) 
                        1.2 หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบทดสอบทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยวิธีของ แบรนแนน (Brannan) 
                        1.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยวิธีของโลเวท (Lovett)  
  2. หาประสิทธิภาพของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ
โพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้
สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ 
  3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยใช้สถิติ t-test (Dependent Sample)  
  4. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
อำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยใช้วิธีของ        
กูดแมนและชไนเดอร์ (Goodman, Fletcher and Schneider. 1980: 30-34, อ้างถึงใน เผชิญ      
กิจระการ. 2545 : 1-3) 
  5. หาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้ 
                         5.1 หาค่าอำนาจจำแนกโดยวิธีการทดสอบค่า t 
                         5.2 หาค่าความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั ้งฉบับโดยวิธ ีหา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาช (Cronbach) 
  6. หาระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุด    
ฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร โดยใช้เกณฑ์แปลความหมาย ดังนี้  
  4.51 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.51 – 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.51 – 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 



 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 1. สถิติที่ใช้วิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ มีดังนี้  
              1.1 หาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเร ียนก่อนเร ียนและหลังเรียน โดยใช้ส ูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item 
Objective Congruence) (สมนึก  ภัทธิยธนี. 2546 : 218-220) 
 
 
 

       เมื่อ  IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์ 

        R  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
                      N      แทน   จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
     1.2 การหาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีของ เบนรแนน (B-Index หรือ Brenan Index) จากสูตร ดังนี้ 
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 90) 
  B =        -     L  L                       
                              n1         n2 
เมื่อ B แทน ค่าอำนาจจำแนก 

      แทน จำนวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
L แทน จำนวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีตอบถูก 
n1 แทน จำนวนผู้รอบรู้หรือผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ 
n2 แทน จำนวนผู้ไม่รอบรู้หรือผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

              1.3 การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธกีารโดยสูตรสหสัมพันธของเพียร์สัน จากสูตร ดังนี้ 
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 96) 
   

rtt =                               N∑XY− ∑X∑Y 

     NX2 – (X)2 NY2 – (Y)2 
 
เมื่อ  rtt แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
 N แทน จำนวนข้อสอบทั้งฉบับ 
 X แทน คะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
 Y แทน คะแนนเกณฑ์ หรือจุดตัดของแบบทดสอบ 
 
 

N
R

IOC 
=



 
 

              1.4 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้วิธีหา
ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) จากสูตร ดังนี้ 
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 99-93) 

    = 
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เมื่อ   คือ  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน  
  n  คือ  จำนวนข้อของเครื่องมือวัด  
  S2

i  คือ  คะแนนความแปรปรวนรายข้อ  
  2

tS  คือ  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือนั้นทั้งฉบับ 
 

            2. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  
           2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 104) ดังนี้ 

 

     100
N
f

p =  

  

 เมื่อ P    แทน    ร้อยละ 
   f     แทน    ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
   N    แทน    จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

           2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 105) ดังนี้ 

   

     
N
X

X 
=    

    

  เมื่อ    X       แทน    ค่าเฉลี่ย 
      X   แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
           N   แทน    จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

 

           2.3 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด 
2545 : 106)  ดังนี้ 
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เมื่อ S        แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X        แทน    คะแนนดิบแต่ละตัว 
  N        แทน    จำนวนคะแนนในกลุ่ม 
         แทน    ผลรวมของคะแนน 

        3. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ   
โพธิ์ไทร โดยการหาค่า โดยใช้สูตร  E1/E2  ดังนี้ (เผชิญ  กิจระการ  2544  :  49) ดังนี้ 

 

    สูตรที่  1    
A

N

X

=1E 100  หรือ   

      เมื่อ  E1 แทน     ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
            X  แทน     คะแนนของแบบฝึกทุกชุดรวมกัน 
        A แทน     คะแนนเต็มของแบบฝึกทุกชุดรวมกัน 
        N แทน     จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

     สูตรที่  2    
B

N

X

=2E 100  

 
      เมื่อ  E2 แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
        X  แทน    คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 
        B แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
        N แทน    จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
            4. การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index: E.I) ของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร โดยใช้วิธีของกูดแมน 
เฟลทเชอร์ และชไนเดอร์ (Goodman  Fletcher  and  Schneider. 1980 : 30 – 34, อ้างถึงใน 
เผชิญ กิจระการ. 2545 : 1-3)  ดังนี้  
 
ค่าดัชนีประสิทธิผล  = ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
                                 (จำนวนนักเรียน X คะแนนเต็ม) – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
 

            5.  การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการทดสอบ t-test (Dependent Samples) มีสูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 87-
88) 
 
 



 
 

             D 

           t    =    
1)(N

2D)(2DN
−

 −  

        
  เมื่อ   t  แทน ค่าสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพ่ือทราบความมีนัยสำคัญ 
    D    แทน    ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่       
    N       แทน    จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
 
 

                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอมูลตาม
ลําดับ ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมายของข้อมูล และความสะดวกในการ
นำเสนอข้อมูล ผู้รายงานได้กำหนดความหมายของสัญลักษณ์ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังต่อไปนี้  

 N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเป้าหมาย 

X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 X  แทน ผลรวม  

 E.I. แทน ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index) 

 E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

 Df แทน ชั้นแห่งความอิสระ (Degree of Freedom) 

 D แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียน 

 D2 แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียนแต่ละตัวยกกำลังสอง 

 t แทน คาสถิติทดสอบแบบที (t – test) ที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติเพ่ือทราบ   

                               ความมีนัยสำคัญ 

 * แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 



 
 

ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับและแปลความหมายตามลำดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลง    
ทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
ตามเกณฑ์ 75/75 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการพูดภาษาอังกฤษก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝกการ     
พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลง    
ทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
ตามเกณฑ์ 75/75 ปรากฏผล ดังตาราง 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 4  คะแนนจากการทดสอบการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอ   
             โพธิ์ไทรจากแบบทดสอบการพูดภาษาอังกฤษท้ายชุดฝึกทั้ง 5 ชุด (E1) และ 
             คะแนนจากการประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้านการพูด 
             ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทรหลังเรียน (E2) 
 

 
นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบท้ายชุดฝึก (คะแนน) คะแนนรวม 
(100) 

 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน 

(20) 
     

ชุดที่ 
1 

(20) 
 

ชุดที่ 
2 

(20) 
 

ชุดที่  
3 

(20) 
 

ชุดที่  
4 

(20) 
 

ชุดที่  
5 

(20) 
 

1 15 14 16 17 16 78 15 
2 16 16 15 14 15 76 15 
3 14 15 16 17 17 79 16 
4 17 14 16 15 16 78 17 
5 14 16 15 14 15 74 15 
6 15 15 14 16 16 76 16 
7 14 15 16 14 14 73 15 
8 16 14 15 16 16 77 17 
9 15 15 14 14 15 73 16 
10 16 15 14 14 16 75 17 
11 15 15 17 16 16 79 15 
12 14 14 15 14 17 74 15 
13 15 14 16 15 16 76 18 
14 17 13 16 15 14 75 15 
15 15 12 14 16 13 70 16 
16 16 16 15 17 16 80 16 
17 14 15 16 14 15 74 18 
18 15 14 16 15 14 74 16 
19 16 14 15 14 17 76 17 



 
 

ตาราง 4  (ต่อ) 
 

 
นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบท้ายชุดฝึก (คะแนน) คะแนนรวม 
(100) 

 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน 

(20) 
 

ชุดที่ 
1 

(20) 
 

ชุดที่ 
2 

(20) 
 

ชุดที่  
3 

(20) 
 

ชุดที่ 
4 

(20) 
 

ชุดที่  
5 

(20) 
 

20 14 15 15 15 14 73 18 
21 14 15 16 17 15 77 18 
22 14 15 17 12 14 72 17 
23 16 16 15 15 16 78 15 
24 15 13 17 14 15 74 18 
25 16 14 16 14 16 76 16 
26 15 16 16 15 17 79 16 
27 14 15 15 16 17 77 18 
28 17 16 16 15 16 80 16 
29 16 14 16 15 17 78 18 
30 15 15 15 14 16 75 15 
รวม 455 440 465 449 467 2276 490 
X  15.2 14.7 15.5 15.0 15.6 75.9 16.3 

S.D. 0.99 0.99 0.86 1.19 1.10 2.49 1.15 
ร้อยละ 75.8 73.3 77.5 74.8 77.8 75.9 81.7 

  
จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดอำเภอโพธิ์ไทร จากการทำแบบทดสอบการพูดท้ายชุดฝึกทั้ง 5 ชุด 
ได้คะแนนเฉลี่ย 75.9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.9 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 75.9 ดังนั้น E1 ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ      
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.9 และผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้คะแนนเฉลี่ย 16.3 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.7 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.7 ดังนั้น E2 ของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.7 



 
 

 จึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ
โพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ทรพิทยาคาร มีประสิทธิภาพ 75.9/81.7 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 75/75  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทร   
พิทยาคาร 

ผู้วิจัยได้นำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มาหาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี ่ยของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples) ในกรณีกลุ่มตัวอย่าง   
ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ปรากฏดังตาราง 5 และ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 5  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้านการพูด 
             ภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร โดยใช้ชุดฝกการพูด 
             ภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       
             ปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 

เลขที่ คะแนนก่อนเรียน (20) คะแนนหลังเรียน (20) D D2 

1 9 15 7 49 
2 7 15 8 64 

3 8 16 6 36 

4 10 17 7 49 
5 12 15 3 9 

6 13 16 3 9 

7 12 15 3 9 
8 10 17 7 49 

9 13 16 3 9 
10 12 17 5 25 

11 14 15 1 1 

12 12 15 3 9 
13 14 18 4 16 

14 10 15 5 25 

15 9 16 7 49 
16 8 16 8 64 

17 13 18 5 25 
18 13 16 3 9 

19 11 17 6 36 

20 12 18 6 36 
21 16 18 2 4 

22 14 17 3 9 
 
 



 
 

ตาราง 5 (ต่อ) 
 

เลขที่ คะแนนก่อนเรียน (20) คะแนนหลังเรียน (20) D D2 
23 12 15 3 9 

24 12 18 6 36 

25 14 16 2 4 
26 10 16 6 36 

27 15 18 3 9 
28 14 16 2 4 

29 13 18 5 25 

30 12 15 3 9 

X 354 490 135 723 

X  11.80 16.30 4.50 24.10 
S.D. 2.20 1.15 - - 

 
 จากตาราง 5 พบว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ที่เรียน
ด้วยชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ก่อนเรียน มีคะแนนรวม
เท่ากับ 354 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 11.80  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.20 
และคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนรวม เท่ากับ 490 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( X ) 
เท่ากับ 16.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดย 
            การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน    
            อำเภอโพธิ์ไทร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
            โดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples) ในกรณีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 

ผลสัมฤทธิ์ N คะแนน
เต็ม 

X  S.D. D D2 

ก่อนเรียน 30 20 11.80 2.20 
135 723 

หลังเรียน 30 20 16.30 1.15 

 
จากตารางที่ 6 ได้นำมาทดสอบเพื่อหาค่าทางสถิติดังต่อไปนี้ 
สมมติฐาน H0 : µ1 = µ2 
  H1 : µ1 ≠ µ2 
จากสูตร t-test แบบ Dependent (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2540 : 166) 

t =                     D 

         ND2 – (D)2 
                                n-1 
 

 t =                     135 

         30(723) – (135)2 
                                   30-1 
 

 t =                     135 

         (21690) – (18225) 
                                   29 
 

t =                     135 

              3465 
                                   29 



 
 

 t =                     135 
                                   2.03 
 

 t =  66.50 

            * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากคะแนนที่คำนวณได้ เนื่องจากค่า t ที่คำนวณได้ตกอยู่ในเขตปฏิเสธสมมติฐาน H0 จึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 กล่าวคือ คะแนนการพูดหลังใช้ชุดฝึกกับคะแนนการพูดก่อนใช้ชุดฝึกแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนการพูดหลังใช้ชุดฝึกสูงกว่าคะแนนการพูดก่อนใช้
ชุดฝึก 

จากตารางที ่ 6 พบวาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้านการพูดภาษาอังกฤษเกี ่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ที่เรียนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
ก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน  (Post-test) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองใช้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนทดลองใช้ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการศึกษาข้อที่ 2  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน   
โพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึก
การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยใช้วิธีการของกูดแมน เฟลทเชอร์ และชไนเดอร์ (Goodman  
Fletcher  and  Schneider. 1980 : 30 – 34, อ้างถึงใน เผชิญ กิจระการ. 2545 : 1-3)  ปรากฎผล
ดังนี้  
 

ค่าดัชนีประสิทธิผล  = ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
                                 (จำนวนนักเรียน X คะแนนเต็ม) – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
   =        490  –  354             
                                       (30 X 20) – 354 
   =        490  –  354 
                                         600 – 354  
 



 
 

   =         136             
                                          246 
   = 0.553 

ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ   
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
มีค่าประสิทธิผลเท่ากับ 0.553 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.553 หรือคิดเป็นร้อยละ 
55.30 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

เมื่อนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ให้นักเรียน
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 15 ข้อ ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษ  
 เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
 

ข้อคำถาม X  S.D. ระดับ ลำดับที ่
1. ชุดฝึกมีรูปแบบที่น่าสนใจช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจอยากเรียนรู้ 

4.03 0.41 มาก 7 

2. การเรียนด้วยชุดฝึกช่วยทำให้นักเรียนมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

4.00 0.83 มาก 9 

3. การเรียนด้วยชุดฝึกช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรม 

4.16 0.59 มาก 4 

4. การเรียนด้วยชุดฝึกเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

3.60 0.67 มาก 15 

5. ชุดฝึกช่วยทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น อภิปราย
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 

3.63 0.71 มาก 14 

6. ชุดฝึกทำให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม 3.70 0.70 มาก 12 
7. ขนาดของรูปเล่มมีความเหมาะสม 3.64 0.81 มาก 13 

8. ชุดฝึกทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 4.02 0.66 มาก 8 

9. เนื้อหาของชุดฝึกมีความน่าสนใจ 4.06 0.84 มาก 6 
10. เนื้อหาของชุดฝึกไม่ยากเกินไป 4.13 0.63 มาก 5 

11. กิจกรรมก่อนการฝึก ช่วยทำให้นักเรียนอยากทำกิจกรรม
อ่ืนต่อไป 

4.46 0.46 มาก 2 

12. กิจกรรมระหว่างการพูด ช่วยทำให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการพูด ได้อย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น 

4.30 0.53 มาก 3 

13. กิจกรรมหลังการพูด ช่วยทำให้นักเรียน ใช้ภาษาอย่างมี
อิสระและสร้างสรรค์ 

4.62 0.51 มาก
ทีสุ่ด 

1 

14. กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ 3.96 0.71 มาก 10 

15. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

3.93 0.73 มาก 11 

รวม 4.02 0.65 มาก  

 



 
 

จากตาราง 9 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X  = 4.02, S.D. = 0.65) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาข้อที่ 2 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก กิจกรรมระหว่างการอ่าน ช่วยทำให้นักเรียนมี
ความสามารถในการพูด ได้อย่างมีจุดมุ ่งหมายมากขึ ้น ( X  = 4.62, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ 
กิจกรรมก่อนการฝึกช่วยทำให้นักเรียนอยากทำกิจกรรมอื่นต่อไป ( X  = 4.46, S.D. = 0.46) และ
กิจกรรมระหว่างการฝึก ช่วยทำให้นักเรียนมีความสามารถในการพูด ได้อย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น      
(X  = 4.30, S.D. = 0.53) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย 3 ลำดับสุดท้ายคือ ขนาดของรูปเล่มมีความเหมาะสม 
( X  = 3.64, S.D. = 0.81) ชุดฝึกช่วยทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียน ( X  = 3.63, S.D. = 0.71) และการเรียนด้วยชุดฝึกเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน (X  = 3.60, S.D. = 0.67) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
อำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  ซึ่งจากการศึกษา
สามารถสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. สรุปผลการวิจัย 
3. อภิปรายผล 
4. ข้อเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร  
    3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทร   
พิทยาคาร 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกีย่วกับแหลงทองเทีย่วในอำเภอโพธิ์ไทร  
 
สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการวิจัยผลการพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ      
โพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ปรากฏผลเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้คือ 

 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ      
โพธิ ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มีประสิทธิภาพของ



 
 

กระบวนการ (E1) ร้อยละ 75.9 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ทางการเรียน (E2) ร้อยละ 81.7 
แสดงว่ามีประสิทธิภาพ 75.9/81.7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ     
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร     
ที่เรียนโดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ระหว่างก่อนเรียน 
(Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
อำเภอโพธิ์ไทร มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.553 ซึ่งหมายถึงโดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึน
เท่ากับ 0.553 หรือคิดเป็นร้อยละ 55.30 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาค้นคว้าสามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังนี้ 
1. ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสืทธิภาพเท่ากับ 75.9/81.7 
หมายความว่านักเรียนทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบย่อยทั้ง 5 ชุด ร้อยละ 75.9    
และคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลั งเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.7 
แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอ
โพธิ ์ไทร สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร ที ่ผู ้ว ิจัยพัฒนาขึ้น              
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากชุดฝึก
การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ได้ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพตามกระบวนที่ถูกต้อง คือ การหา
ประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout ) กับนักเรียน 3 คน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ   
ที่กําหนดไว 60/60 โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 66.33 / 66.65 การหาประสิทธิภาพแบบกลุมย่อย 
(Small group Tryout) กับนักเรียน 9 คน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 70/70 โดยมี
ประสิทธิภาพเทากับ 70.66 / 72.75 และการหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มภาคสนามกับนักเรียน         
ช ั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/2 โรงเร ียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร ที ่ไม ่ใช ่กลุ ่มต ัวอย ่าง จำนวน 34 คน                    
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.3/81.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 ผูวิจัยไดนําผลการทดลองหา



 
 

ประสิทธิภาพ มาปรับปรุง ดานภาษา เนื้อหา ไวยากรณ การสะกดคํา เพื่อใหถูกตอง และงายแกการ
เขาใจ ปรับปรุงตัวอักษรใหชัดเจนถูกตอง มีรูปภาพประกอบชุดฝก กอนนําไปทดลองใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/1 โรงเรียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร พบวามีประสิทธิภาพ 
79.5/81.7 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 75/75 แสดงวาชุดฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับสมมุติฐานการศึกษาค้นคว้าขอที ่1 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา  วงศ์ยะรา (2548 
: บทคัดย่อ) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกการอ่านและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า
ชุดฝกมีประสิทธิภาพ 76.10/80.10 สอดคลองกับงานวิจัยของ แสงเดือน อ่องสว่าง (2554 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเรื่อง Our Town โดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 
(แสงศรีวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาแพร่เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรเสริมทักษะการ
สื ่อสารภาษาอังกฤษเรื ่อง Our Town โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู ้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 6 มีประสิทธิภาพโดยเฉลี ่ย 85.06/84.38 ซึ ่งส ูงกว าเกณฑ์ 80/80 ที ่ต ั ้งไว้              
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จมานนท์ บุตรชาดา (2560 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่องการใช้ชุด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ด้วยข้อมูลท้องถิ่นอ่างทอง  สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่4 พบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
83.16/80.89  ซึ่งสูงกวาเกณฑ ์80/80 ที่ตั้งไว้ 

2. ผลการทดลองใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวย
ตนเอง พบวา นักเรียนสนใจ สามารถสนทนาถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และพูดแนะนํา
สถานที ่ทองเที ่ยวได  ระหวางฝก ผลการประเมินชุดฝ กพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเร ียนวิชา
ภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ที่เรียนโดยใช้ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ    
แหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยหลังการใชชุดฝกนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการพูดสูงกวากอนใชชุดฝก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดเรียนรู
จากแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนสามารถจดจําเรื่องราว         
ตาง ๆ ไดแมนยํา งายตอการเรียนรู อีกท้ังการไดฝกอาน ฝกพูดจากประสบการณตรง จะทําใหผูเรียน
มีความสนใจกระตือรือรนในการเรียน และสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่วาการจัดการศึกษาตองมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด การจัดการศึกษา จึงตองสงเสริมสนับสนุนใหผู
เรียนแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรู้ตาง ๆ ที่ใกลตัวและไกลตัวเพื่อ ใหผูเรียนไดรับ     



 
 

การพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชนและ
สังคม เพื่อใหมีทักษะคือความชํานาญ  แมนยําในบทเรียนและกอใหเกิดการเรียนรูเรื่องราวในชุมชน 
ดังนั้นการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ดวยการนําชุด  
ฝกมาใชในการแกปญหาและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจึงมีความเหมาะสมที่สุด ผลสัมฤทธิ์    
ดานการพูดของนักเรียนหลังใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษสูงกวากอนใชชุดฝก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา        
ดานการพูดเนื้อหาเปนเรื่องราวในทองถิ่นที่ใกลตัว นักเรียนมีความสนใจ ตองการจะเรียนรูเนื้อหาไม
ยาก เหมาะสมกับวัยของนักเรียน อีกท้ังไดฝกอานและตอบคําถามจากกิจกรรม (Activity) จนมีความ
รูและความเขาใจ  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาค้นคว้าของ รัตนา  วงศ์ยะรา (2548 : บทคัดย่อ)      
ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกการอ่านและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานพบวา นักเรียน และ    
ผูที่เกี่ยวของ ตองการใหมีการพัฒนาชุดฝกการอานและการพูดภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบหลากหลาย 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี มีภาพประกอบ สี สวยงามและนักเรียนได้       
ฝกทักษะการอานและการพูดเพื่อการสื่อสาร ผลการศึกษาชุดฝกพบวาชุดฝกการอานและการพูด
ภาษาอังกฤษประกอบดวย คําชี้แจง วัตถุประสงค แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู ใบงานและ
แบบทดสอบ โดยจัดทําเปน 6 เรื ่องจํานวน 6 ชุดคือ  ชุดที ่1 เรื ่อง Ratchaburi Attractions            
ชุดที่ 2 เรื่อง Khao Chongpran ชุดที่ 3 Wat Kanon Nang Yai ชุดที่ 4 Khao Bin Cave ชุดที่ 5 
Damnern Saduak Floating Market ช ุ ด ที่  6  Visiting Ratchaburi Attractions ช ุ ด ฝ ก มี
ประสิทธิภาพ 76.10/80.10 ผลการทดลองใชชุดฝก โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง พบวา 
นักเรียนสนใจสามารถอานเรื่อง ตอบคําถาม และพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวไดระหวางฝก ผลการ
ประเมินชุดฝก พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานและการพูดภาษาอังกฤษกอน
และหลังการใชชุดฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการใชชุดฝกนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการพูดสูงกวากอนใชชุดฝก  

ผลสัมฤทธิ์ดานการพูดของนักเรียนหลังการใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษสูงกวากอนใชชุดฝก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวาหลังใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลง      
ทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร นักเรียนมีทักษะการพูดอยู่ในเกณฑดีมาก จํานวน 12 คน และอยูในระดับ
ดี จํานวน 18 คน โดยนักเรียนสามารถพูดนําเสนอเนื้อเรื่องไดระดับสูงสุด รองลงมาคือการออกเสียง 
การแสดงทาทางประกอบและความคลองแคลว ตามลําดับทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนมีระยะเวลา
ในการฝกจํากัด กิจกรรมกลุ ม กิจกรรมคู  ใชสุมเปนบางกลุม บางคู  จึงทําใหนักเรียนพูดได               
ไมคลองแคลว สวนการพูดนําเสนอเรื ่องเกี ่ยวกับสถานที ่ท องเที ่ยว พบว านักเร ียนกล าพูด                 
กลาแสดงออก ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไดฝกพูดจากกิจกรรมในชุดฝกซ้ำ ๆ จดจําเนื้อเรื่องได มีความ   
แมนยําในเนื้อหาและสามารถถายโยงมาใชในการพูดได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาค้นคว้าของ 



 
 

ประสิทธิ ์ กัลปพฤษ (2542 : 63 ) ที ่ศึกษา การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา การใชกิจกรรมคูในชั้นเรียนทําใหนักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรม การพูด
ภาษาอังกฤษในเรื่องความสามารถในการสื่อสาร ความพยายามที่จะสื่อสารโดยใชทั้ง ภาษาพูดและท
าทาง อยูในระดับดีมากและมีการพัฒนาระดับความสามารถทางทักษะการพูดภาษาอังกฤษในเรื่อง
ความคลองแคลว ความสามารถพูดใหผูอื่นเขาใจ คุณภาพของขอความที่นํามาสื่อสารและสําเนียงใน
การพูดอยูในระดับมากจะเห็นไดวาชุดฝกทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษนั้นมีประโยชน และ
มีคุณคาในการจัดการเรียนการสอน ชุดฝกที่สรางขึ้นยังเปนสื่อที่ตอบสนองความตองการของครูและ
นักเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พรสวรรค  คําบุญ (2534 : 17) ที่วาการฝกเปนกิจกรรมที่สําคัญ
ที่ทําใหผูเรียนมีความชํานาญ แมนยําในบทเรียนเกิดการเรียนรูชวยใหผูฝกเกิดความคลองแคลว จําได
แมนยํา รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใช้ประโยชนได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ อดุลย ภูปลื้ม      
(2539 : 24-25) ทีว่่าชุดฝกทําใหผู้รียนสามารถนําภาษาไปใช่สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความ
สนุกสนานและเขาใจบทเรียน จดจําเนื้อหา คําศัพท์ตาง ๆ ไดคงทน อีกทั้งยังสอดคลองกับ มนทิรา 
ภักดีณรงค ( 2540 : 99 -100) ที่วาการฝกทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษ จําเปนตองอาศัย
การฝกกระทําบอย ๆ ลงมือกระทําเอง ดังนั้นสื่อชุดฝกจึงเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพในการนํามาใช
พัฒนาทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษได้เปนอยางดี 

3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.553 ซึ่งหมายถึงโดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.553 
หรือคิดเป็นร้อยละ 55.30 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาองคประกอบของ
ชุดฝกชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถพัฒนาทักษะดานการพูดไดตามจุดประสงคการเรียนรู้ 
นอกจากนั้น ชุดฝกชวยทําใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนลําดับ ตามขั้นตอน มีการใชสื่อ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูสามารถพัฒนาการพูดไดบรรลุตามวัตถุประ
สงค ตรงตามผลการเรียนรูและจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชัยยงค พรหมวงศ 
(2537 : 490) ที ่วา ชุดฝกควรมีองคประกอบคือ คําชี ้แจง ใบแนะทาง แผนการจัดการเรียนรู         
(ประกอบดวย วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน สื่อการสอนและประเมินผล) และใบเฉลย สอดคลอง
กับงานวิจัยของอารีย วาศนอํานวย (2545 : บทคัดยอ) ที ่วาแบบฝกที่พัฒนาขึ ้นประกอบดวย 
คําอธิบายการใช้แบบฝก ชื ่อแบบฝก จุดประสงค กิจกรรมการเรียนการสอนและแบบทดสอบ        
รายจุดประสงค และควรยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาการของนักเรียนในแตละวัย จัดเนื้อหา
ใหตรงกับจุดประสงค มีความยากงายเหมาะสมกับวัย เรียงลําดับจากงายไปหายาก มีคําชี้แจงที่       
เขาใจงาย มีรูปแบบที่หลากหลาย มีรูปภาพประกอบ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ อารีย บัวคุมภัย       
( 2540 :  21 – 22 ) ที่วา ควรมีความถูกตองดานเนื้อหา ซึ่งทําไดโดยการตรวจสอบหรือทดลองใช     
กอนที่จะนําไปใชจริง มีรูปภาพประกอบ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความ



 
 

สนใจในการอานเรื่องจากใบความรู ชวยกันคิดอภิปรายเพื่อตอบคําถามจากภาพวาสถานที่ในภาพ          
คือสถานที่ใด มีสิ่งใดนาสนใจ รวมมือกันปฏิบัติกิจกรรม ไดศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดย
ใชกระบวนการกลุม ดวยความสนุกสนาน มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก สามารถนําเรื่องที่      
อานมาพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ การเดินทางและเรื่องราวที่นาสนใจ ในเรื่องระยะเวลาใน
การฝกควรไดรับการฝกเพิ่มเติมทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเนื้อหาใน
ชุดฝกเปนเรื่องราวในทองถิ่นที่ใกลตัวของนักเรียน ที่นักเรียนมีความสนใจตองการจะเรียนรู เนื้อเรื่อง
ไมยาก เหมาะสมกับวัย นอกจากนั้นนักเรียนไดเขารวมทํากิจกรรมจนคลองแคลวทั้งกิจกรรมกลุ่ม 
กิจกรรมคู่และเปนรายบุคคล ไดฝึกอานฝกพูดซ้ำ ๆ จนเกิดความเคยชิน ทําใหสามารถตอบคําถาม
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 ใชเวลาที่
เหมาะสมและทาทายความสามารถของผูเรียนและสามารถนําไปฝกดวยตนเองได ซึ่งสอดคลองกับ 
มณทิรา ภักดีณรงค ( 2540 : 99-100) ที่วานักเรียนจะมีความคงทนในการเรียนรูได ตองไดฝกกระ
ทําบอย ๆ และไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และสอดคลองกับ แนวคิดของ ริเวอร (River 1968 :  97-
100) ที่วาตองมีการฝกนักเรียนมากพอในเรื่องหนึ่ง ๆ กอนที่จะฝกเรื่องอ่ืน ๆ  ฝกโครงสรางใหมกับสิ่ง
ที่เรียนรูแลว ประโยคที่ฝกควรสั้น ๆ ประโยคและคําศัพทควรใชแบบทีพู่ดกันในชีวิตประจําวัน 

4. ผลการประเมินดานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุด  
ฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายข้อ พบว กิจกรรมก่อนการฝึก ช่วยทำให้นักเรียนอยาก
ทำกิจกรรมอื่นต่อไป กิจกรรมระหว่างการพูด ช่วยทำให้นักเรียนมีความสามารถในการพูด ได้อย่างมี
จุดมุ่งหมายมากขึ้น และกิจกรรมหลังการพูด ช่วยทำให้นักเรียน ใช้ภาษาอย่างมีอิสระและสร้างสรรค์ 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีสวนรวมในการฝกกิจกรรม       
ตาง ๆ ชุดฝกมีกิจกรรมหลากหลาย   มีรูปภาพประกอบที่สวยงาม นาสนใจ เนื้อหานาสนใจ ไมยาก
และเปนเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น ไดรับการฝกซ้ำ ๆ จนจดจําเนื้อหาไดแมนยํา ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาค้นคว้าของ  แสงเดือน อ่องสว่าง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างชุด
กิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเรื่อง Our Town โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาแพร่เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเรื่อง Our 



 
 

Town โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพโดย
เฉลี่ย 85.06/84.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80/80 และนักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อชุดกิจกรรมเสริม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเรื่อง Our Town โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 6 อยู่ในระดับดีมาก 

 จากผลการศึกษาค้นคว้าของ ศศิธร วิสุทธิแพทย (2528 : 72) พบวาแบบฝกที่ดีควรใชหลัก
จิตวิทยาในการสราง โดยมีภาพประกอบที่สวยงาม มีเนื้อหาที่นาสนใจกิจกรรมในแบบฝกควรมี
หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนานในการทําแบบฝกไมเกิดความเบื่อหนาย     
เปนสิ่งที่มีความหมายและประโยชนตอผูฝก สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้นักเรียนมี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดฝก ในระดับปานกลางคือขนาดของรูปเล่มชุดฝึกควรมีความเหมาะสม ชุดฝึก
ช่วยทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และการเรียนด้วยชุดฝึกเปิด
โอกาสให้นักเรียนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อยู่ในลำดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา     
ขอจํากัดในเรื ่องเวลาในการแสดงความคิดเห็น อภิปรายเพื ่อตอบคําถามมีนอยเกินไป การใช
กระบวนการคิดและกระบวนการกลุม ใชสุมใหแสดงผลงานไดเปนบางกลุมในเวลาที่จํากัด 
 

ขอเสนอแนะ 
 

จากการพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ผู้วิจัยไดสรุปแนวคิด กิจกรรมและขอเสนอ
แนะเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้ คือขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอ
แนะเพ่ือการศึกษาค้นคว้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษไปใช 
 

   จากการคนพบขอศึกษาค้นคว้า ผูศึกษาค้นคว้ามีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําชุด    
ฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ไปใชดังตอไปนี้ 
   1. จากการศึกษาค้นคว้าพบวาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
อำเภอโพธิ ์ ไทร มีประสิทธิภาพ ดังนั ้นครูผู สอนในกลุ มสาระการเร ียนรู ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ควรนํารูปแบบและกิจกรรมตาง ๆ ของชุดฝกไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป 
   2. จากการศึกษาค้นคว้า พบวา การที่นักเรียนไดใชชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร ทําใหผลสัมฤทธิ์ดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น 
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุนใหครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ไดพัฒนาสื่อการ



 
 

เรียนการสอนประเภทชุดฝกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู ของ
นักเรียนใหสูงขึ้น 
   3. จากการศึกษาค้นคว้า พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนรู้ดวย     
ชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที ่ยวในอำเภอโพธิ ์ไทร ทําใหนักเรียนไดรับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุ นใหนักเรียนสนใจเรียน นักเรียนมีทัศนคติที ่ด ีต อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ แตชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษก็ยังชวยใหนักเรียนใชกระบวนการคิดและกระบวนการ   
กลมุนอยกวาความคิดเห็นดานอื่น ๆ  ดังนั้นครูผูสอนจึงควรใชวิธีสอนที่ฝกใหนักเรียนรูจักกระบวนการ
คิด วิเคราะหและฝกใหนักเรียนไดมีการเรียนรู เปนกลุมรวมกัน เพื ่อพัฒนาใหนักเรียนไดใช
กระบวนการคิดและการทํางานกลุมเพ่ือเปนประโยชนตอการเรียนการสอนตอไป 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาค้นคว้าในครั้งตอไป 
 

  การพัฒนาชุดฝกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เปนแนวทางในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ดังนั้น    ในการพัฒนาชุดฝกควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมและทําการศึกษาค้นคว้าในประเด็นตอไปนี้ 
  1. ควรมีการพัฒนาชุดฝกภาษาอังกฤษเกี ่ยวกับแหลงทองเที ่ยวในทองถิ ่น ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาในทองถิ่นอ่ืน ๆ ตามบริบทของทองถิ่นและความสนใจของผูเรียน 
  2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาชุดฝกโดยบูรณาการใหครบทั้ง 4 ทักษะคือ ฟง พูด อาน 
และเขียน หรือเนนเฉพาะทักษะ 
  3. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบผลการเรียนรู โดยใชชุดฝกกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ เช่น
วิธีสอนแบบเรียนรูรวมกัน 
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ภาคผนวก ก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Speaking Test  

Directions: Look at the following tourist attractions in Phosai 

District. Have you ever been to any of them? If not, which ones 

would you like to go? Why? 

คำสั่ง: ให้นักเรียนพูดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่นักเรียนสนใจเพียง 1 แห่ง และพูดไม่น้อย
กว่า 10 ประโยค 
 
 

Phosai Attractions 
 

 

 

 

 
                               

   Sam Phan Bok        Haad Saleung                         
                      
 

                           
 

             
 
                  

        Sao Chaliang       Phu Samui 
                   
                       
 
 

                    
 
 

 

           

              Pha Sam Meun Ru 
             Source: https://www.tripadvisor.com. 

https://www.tripadvisor.com/


 
 

 
 
 

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.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Possible answer 
 

Speaking Test 

 

 

 

 

 

                     Sam Phan Bok 

My favorite tourist attraction in Phosai district is Sam Phan Bok.  

It is located in Pong Pao village, Lao Ngam sub- district,  Pho Sai 

district, Ubon Ratchathani province. It is about 120 kilometers from 

the city of Ubon Ratchathani and it is about 22 kilometers from 

Phosai district.  It is about 2 kilometers away from the village. It is a 

large rock islet in the Khong River. During flood season, this islet will 

submerge under the water.  It is eroded by eddy current, resulting in 

more than 3,000 small basins.  

(The answers will vary.) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Haad Saleung 

My favorite tourist attraction in Phosai district is Haad Salung. It 

is located in Songkon village, Songkon sub- district, Phosai district, 

Ubon Ratchathani province. It is about 115 kilometers from the city 

of Ubon Ratchathani and it is about 15 kilometers from Phosai district.  

It is about 100 meters away from the village. This is a place that 

Khong River crashes the Poopan Mountain, created a strange- look 

topography like Grand Canyon in USA.                                   

(The answers will vary.) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Sao Chaliang 

My favorite tourist attraction in Phosai district is Sao Chaliang. 

It is located in Pha Chan village, Samrong sub-district, Phosai district, 

Ubon Ratchathani province.  It is about 137 kilometers from the city 

of Ubon Ratchathani and it is about 35 kilometers from Phosai district. 

It is about 3 kilometers away from the village. It means ‘stone tower’. 

It is the giant rock pillars, were formed by differential weathering and 

erosion of over million years sandstone beds. 

(The answers will vary.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 

Phu Samui 

My favorite tourist attraction in Phosai district is Phu Samui.          

It is in Sa Erng Thong village, Samrong sub- district, Phosai district, 

Ubon Ratchathani. It is about 130 kilometers from Ubon Ratchathani 

city and it is about 37 kilometers from Phosai district. It is about 1.5 

kilometers away from the village. It is a popular place for tourists who 

fascinate the real adventure.  There are many outstanding geological 

features which can be found in compact area, such as swaying rock, 

rock pillars, sunrise, sunset and view point. 

(The answers will vary.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                   Pha Sam Meun Ru 

My favorite tourist attraction in Phosai district is Pha Sam Muen 

Ru. It is located in Pha Chan village, Samrong sub- district, Phosai 

district, Ubon Ratchathani province.  It is about 140 kilometers from 

the city of Ubon Ratchathani and it is about 48 kilometers from 

Phosai district.   It is about 10 kilometers away from the village. It is 

about 100 meters long, and 70 meters deep. It is from the creation 

of nature.  It is a small miracle on the banks of the Mekong river.         

In the evening, tourist can boat along the Mekong river, enjoy the 

scenery on both sides to explore Pha Sam Meun Ru. 

(The answers will vary.) 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เกณฑ์การประเมินการให้คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการพูดสนทนา 
  - การพูดสนทนา 20 คะแนน ให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน : การพูดสนทนา 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน คะแนนรวม 
4 3 2 1 

คำศัพท์ สำนวน 
และโครงสร้าง
ภาษา 

ใช้คำศัพท์ 
สำนวน อย่าง 
หลากหลาย
และ
โครงสร้าง 
ภาษาถูกต้อง 
เหมาะสม กับ
เรื่องท่ีพูด 

ใช้คำศัพท์ 
สำนวน และ 
โครงสร้าง
ประโยค 
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่แต่ 
ไม่
หลากหลาย 

ใช้คำศัพท์ 
สำนวน 
และ 
โครงสร้าง
ประโยค
แบบ ง่ายๆ 
และมี
ข้อผิดพลาด 
ไม่เกิน 3 
แห่ง 

ใช้คำศัพท์ 
สำนวน 
และ 
โครงสร้าง
ประโยค
แบบ ง่ายๆ 
และมี
ข้อผิดพลาด 
เกิน 4 แห่ง 

4 

การออกเสียง ออกเสียง
คำศัพท์และ 
ประโยคได้
ถูกต้องตาม 
หลักการออก
เสียง ออก 
เสียงเน้นหนัก
ในคำ/ 
ประโยคอย่าง
สมบูรณ์ 

ออกเสียง
คำศัพท์และ 
ประโยคได้
ถูกต้องตาม 
หลักการออก
เสียงเป็น 
ส่วนใหญ่ 

ออกเสียง
คำศัพท์
และ 
ประโยคได้
ถูกต้องเป็น 
บางส่วนแต่
พอเข้าใจ 

ออกเสียง
คำศัพท์
และ 
ประโยคไม่ 
ถูกต้องทำ
ให้สื่อสาร
ไม่ได้ 

4 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : การพูดสนทนา (ต่อ) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน คะแนนรวม 
4 3 2 1 

เนื้อหา เนื้อหาถูกต้อง 
มีรายละเอียด
ครบถ้วน 
สมบูรณ์
สื่อสารได้ตรง
เรื่อง 

เนื้อหา
ถูกต้องเป็น 
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหา
ถูกต้อง
เป็น 
บางส่วน 

เนื้อหาไม่
ถูกต้องหรือ 
มี
ข้อผิดพลาด
มาก 

4 

ความคล่องแคล่ว/
การใช้เวลา 

พูดต่อเนื่องไม่
ติดขัด พูด
ชัดเจนสื่อสาร
ได้ด ีใช้เวลา
ตามท่ี
กำหนดให้ 

พูด
ตะกุกตะกัก
บ้าง แต่ยังพอ
สื่อสารได ้ใช้
เวลาขาด/
เกินเวลา ที่
กำหนด ± 30 
วินาที 

พูดเป็น    
คำ ๆ 
หยุดเป็น 
ช่วง ๆ ทำ
ให้สื่อสาร
ได ้ไม่
ชัดเจนใช้
เวลาขาด/ 
เกินเวลาที่
กำหนด 
±1 นาท ี

พูดเป็น    
คำ ๆ เว้น
ช่วง นาน 
ทำให้สื่อ
ความไม่ได้ 
ใช้เวลา
ขาด/เกิน
เวลาที่
กำหนด ± 
2 นาที 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : การพูดสนทนา (ต่อ) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน คะแนนรวม 
4 3 2 1 

การแสดง ท่าทาง/ 
น้ำเสียง 
ประกอบการพูด 

แสดงท่าทาง
ประกอบและ 
พูดด้วย
น้ำเสียง
เหมาะสมกับ
บทบาทและ 
สถานการณ์ดี
มาก 

แสดงท่าทาง
ประกอบบ้าง 
และพูดด้วย
น้ำเสียง 
เหมาะสมกับ
บทบาท และ
สถานการณ ์
ในระดับดี 

พูดโดยไม่
แสดง
ท่าทาง 
ประกอบ
น้ำเสียง
คล้ายการ
อ่านหรือ
ท่องจำ 

พูดโดยไม่
แสดง
ท่าทาง 
ประกอบ
น้ำเสียง  
เป็นการ
พูดแบบ
ท่องจำ 

4 

     20 
 

ระดับคะแนน คำอธิบาย 
17-20 ระดับดีมาก 
13-16 ระดับดี 
10-12 ระดับพอใช้  
1-9 ระดับควรปรับปรุง 

   
               หมายเหตุ: เกณฑ์ผ่านการประเมินตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการพูด 

- การพูด 20 คะแนน ให้คะแนน ดังนี ้
 

เกณฑ์การให้คะแนนการพูด 
 

         ระดับ
คะแนน 

 
   
ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
น้ำหนัก/ 

ความสำคัญ 
คะแนน 
รวม 

4 3 2 1 

ความถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเสียง 
คำศัพท์
และ
ประโยคได้ 
ถูกต้อง
ตามหลัก 
การออก
เสียง 
ออกเสียง
เน้น 
หนักใน
คำ/
ประโยค
อย่าง
สมบูรณ์ 

ออกเสียง 
คำศัพท์
และ
ประโยคได้
ถูกต้อง
ตาม
หลักการ
ออกเสียงมี
เสียง
เน้นหนัก
ในคำ/
ประโยค
เป็นส่วน
ใหญ ่
 

ออกเสียง 
คำศัพท์
และ
ประโยคได้ 
ถูกต้องเป็น 
ส่วนใหญ่ 
ขาดการ
ออกเสียง
เน้นหนัก 
 

ออกเสียง
คำ/ประโยค
ผิดหลักการ
ออกเสียงทำ
ให้ 
สื่อสารไม่ได้ 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 
 
8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

   เกณฑ์การให้คะแนนการพดู (ต่อ) 
 

 
         ระดับ

คะแนน 
 
   
ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
น้ำหนัก/ 

ความสำคัญ 
คะแนน 
รวม 

4 3 2 1 

ความ
คล่องแคล่ว 

พูด
ต่อเนื่อง 
ไม่ติดขัด 
พูดชัดเจน 
ทำให้
สื่อสารได้ 

พูดตะกุก 
ตะกักบ้าง 
แต ่
ยังพอ
สื่อสารได้ 

พูดเป็นคำ 
ๆ 
หยุดเป็น
ช่วงๆ 
เพ่ือทำให้ 
สื่อสารได้
ไม่ 
ชัดเจน 

พูดได้บางคำ 
ทำให้สื่อ 
ความหมาย 
ไม่ได้ 

2 8 

การแสดง
ท่าทาง/ 
น้ำเสียง
ประกอบ 
การพูด 

แสดง
ท่าทาง 

และพูด
ด้วย
น้ำเสียง
เหมาะสม
กับบท
บรรยาย 

พูดด้วย
น้ำเสียง 
เหมาะสม
กับ 
บท
บรรยาย 
แต่ไม่มี
ท่าทาง 

ประกอบ 

พูดเหมือน
อ่าน 

ไม่เป็น
ธรรมชาติ
ขาดความ
น่าสนใจ 

พูดได้น้อย
มาก 

1 4 

รวม 5 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ระดับคะแนน คำอธิบาย 

17-20 ระดับดีมาก 
13-16 ระดับดี 

10-12 ระดับพอใช้  

1-9 ระดับควรปรับปรุง 
 

    หมายเหตุ: เกณฑ์ผ่านการประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินชุดฝึกการพูดถาษาอังกฤษและแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบประเมินชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษ 
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 
คำชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 
  เหมาะสมมากที่สุด ให้ 5 คะแนน 
  เหมาะสมมาก  ให้ 4 คะแนน 

เหมาะสมปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
เหมาะสมน้อย  ให้ 2 คะแนน 
เหมาะสมน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 

 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 
    1.2 ภาษาท่ีใช้ชัดเจนเข้าใจง่าย 
    1.3 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้ชัดเจน 

     

2. เนื้อหาของเรื่อง  
   2.1 เนื้อหาให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
   2.2 เนื้อหาให้ความรู้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
   2.3 เนื้อหาให้ความเพลิดเพลิน 
   2.4 เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับวัยผู้เรียน 

     

3. รูปแบบ รูปเล่ม ของชุดฝึกการอ่านและการพูด 
   3.1 ลักษณะรูปเล่มน่าสนใจ 
   3.2 มีภาพประกอบชัดเจน สวยงาม เหมาะสม 
   3.3 ขนาดตัวอักษร ชัดเจน เหมาะสม 
   3.4 การออกแบบสอดคล้องกับเนื้อหา 

     

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

   3.5 การจัดวางภาพประกอบและข้อความเหมาะสม 
   3.6 ภาพประกอบก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมกับเนื้อหาที่
นำเสนอ  

     

4. การนำเสนอการเรียนการสอน 
   4.1 เร้าความสนใจของผู้เรียน 
   4.2 สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา 
   4.3 กิจกรรมเป็นไปตามลำดับขั้นตอนความยากง่าย 
   4.4 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

     

5. การใช้ภาษา 
   5.1 สำนวนภาษามีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
   5.2 ภาษาท่ีใช้ชัดเจนเข้าใจง่าย 
   5.3 ภาษาท่ีใช้มีความถูกต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 

     

รวมทั้งสิ้น      
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ....................................... 
 

 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เชี่ยวชาญ 

                 (......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ตาราง 8 คะแนนประเมินชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 

                    ในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
                    ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ เฉลี่ย 
คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 
    1.2 ภาษาท่ีใช้ชัดเจนเข้าใจง่าย 
    1.3 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้ชัดเจน 

 
4 
4 
4 

 
4 
5 
4 

 
4 
4 
4 

 
5 
5 
4 

 
4 
4 
1 

 
4.20 
4.40 
4.00 

2. เนื้อหาของเรื่อง  
   2.1 เนื้อหาให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
   2.2 เนื้อหาให้ความรู้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
   2.3 เนื้อหาให้ความเพลิดเพลิน 
   2.4 เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับวัยผู้เรียน 

 
5 
4 
5 
5 

 
5 
5 
4 
5 

 
5 
4 
4 
4 

 
5 
5 
4 
4 

 
4 
4 
4 
5 

 
4.80 
4.40 
4.20 
4.80 

3. รูปแบบ รูปเล่ม ของชุดฝึกการอ่านและการพูด 
   3.1 ลักษณะรูปเล่มน่าสนใจ 
   3.2 มีภาพประกอบชัดเจน สวยงาม เหมาะสม 
   3.3 ขนาดตัวอักษร ชัดเจน เหมาะสม 
   3.4 การออกแบบสอดคล้องกับเนื้อหา 

 
4 
5 
5 
4 

 
5 
4 
4 
5 

 
4 
4 
5 
4 
 

 
5 
5 
5 
5 
 

 
5 
4 
5 
4 
 

 
4.60 
4.40 
4.80 
4.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 8 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น เฉลี่ย 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
   3.5 การจัดวางภาพประกอบและข้อความ
เหมาะสม 
   3.6 ภาพประกอบก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมกับ
เนื้อหาที่นำเสนอ  

5 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4.20 
4.00 

4. การนำเสนอการเรียนการสอน 
   4.1 เร้าความสนใจของผู้เรียน 
   4.2 สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา 
   4.3 กิจกรรมเป็นไปตามลำดับขั้นตอนความยาก
ง่าย 
   4.4 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
4 
5 
5 
5 

 
4 
5 
5 
5 

 
4 
4 
4 
5 

 
4 
5 
5 
5 

 
4 
4 
4 
5 

 
4.00 
4.60 
4.60 
5.00 

5. การใช้ภาษา 
   5.1 สำนวนภาษามีความเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 
   5.2 ภาษาท่ีใช้ชัดเจนเข้าใจง่าย 
   5.3 ภาษาท่ีใช้มีความถูกต้องสอดคล้องกับเนื้อ
เรื่อง 

 
 
4 
5 
5 

 
 
4 
4 
5 

 
 
4 
4 
4 

 
 
5 
5 
5 

 
 
4 
4 
4 

 
 

4.20 
4.40 
4.60 

เฉลี่ย 4.50 4.44 4.13 4.75 4.19 4.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ตาราง 9 คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 

              ในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร                 
              ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 

X  ความหมาย 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 
    1.2 ภาษาท่ีใช้ชัดเจนเข้าใจง่าย 
    1.3 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้ชัดเจน 

 
4.20 
4.40 
4.00 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

2. เนื้อหาของเรื่อง  
   2.1 เนื้อหาให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
   2.2 เนื้อหาให้ความรู้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
   2.3 เนื้อหาให้ความเพลิดเพลิน 
   2.4 เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับวัยผู้เรียน 

 
4.80 
4.40 
4.20 
4.80 

 
เหมาะสมมากที่สุด 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมากที่สุด 
3. รูปแบบ รูปเล่ม ของชุดฝึกการอ่านและการพูด 
   3.1 ลักษณะรูปเล่มน่าสนใจ 
   3.2 มีภาพประกอบชัดเจน สวยงาม เหมาะสม 
   3.3 ขนาดตัวอักษร ชัดเจน เหมาะสม 
   3.4 การออกแบบสอดคล้องกับเนื้อหา 

 
4.60 
4.40 
4.80 
4.40 

 
เหมาะสมมากที่สุด 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมากที่สุด 

เหมาะสมมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 9 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 

X  ความหมาย 
   3.5 การจัดวางภาพประกอบและข้อความเหมาะสม 
   3.6 ภาพประกอบก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมกับเนื้อหาที่
นำเสนอ  

4.20 
4.00 

 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

 
4. การนำเสนอการเรียนการสอน 
   4.1 เร้าความสนใจของผู้เรียน 
   4.2 สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา 
   4.3 กิจกรรมเป็นไปตามลำดับขั้นตอนความยากง่าย 
   4.4 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
4.00 
4.60 
4.60 
5.00 

 
เหมาะสม 

เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 

5. การใช้ภาษา 
   5.1 สำนวนภาษามีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
   5.2 ภาษาท่ีใช้ชัดเจนเข้าใจง่าย 
   5.3 ภาษาท่ีใช้มีความถูกต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 

 
4.20 
4.40 
4.60 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.40 เหมาะสม 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

เหมาะสมมากที่สุด = 4.51 – 5.00 คะแนน 
  เหมาะสมมาก  = 3.51 – 4.50 คะแนน 

เหมาะสมปานกลาง = 2.51 – 3.50 คะแนน 
เหมาะสมน้อย  = 1.51 – 2.50 คะแนน 
เหมาะสมน้อยที่สุด = 1.00 – 1.50 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาการใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในในอำเภอโพธิ์ไทร           

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร                                     
รายวิชา อ23102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

คำชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ให้ 5 คะแนน 
  เห็นด้วย   ให้ 4 คะแนน 

ไม่แน่ใจ   ให้ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย  ให้ 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน 
 

รายการประเมิน ระดับความคุณภาพ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เห็นด้วย 
 
4 

ไม่แน่ใจ 
 
3 

ไม่เห็น
ด้วย 
2 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 ความถูกต้อง 
   1.2 เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
   1.3 มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 

     

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 ประเมินผลได้ 
   2.2 ข้อความชัดเจนเข้าใจได้ 
   2.3 เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
   2.4 สามารถสอนให้บรรลุพฤติกรรม 

     

3. เนื้อหาสาระ 
   3.1 ใจความถูกต้อง 
   3.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
   3.3 เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 
   3.4 เวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา 
   3.5 มีความชัดเจน ไม่สับสน และ
น่าสนใจ 

     

 
 
 
 
 



 
 

 
รายการประเมิน ระดับความคุณภาพ 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เห็นด้วย 
 
4 

ไม่แน่ใจ 
 
3 

ไม่เห็น
ด้วย 
2 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   4.1 เรียงลำดับกิจกรรมได้เหมาะสม 
   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
   4.3 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
   4.4 เหมาะสมกับเวลาที่สอน 
   4.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 

     

5. สื่อการเรียนการสอน 
   5.1 สามารถทำข้ึนเองได้ 
   5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
   5.3 สนองตัวชี้วัด 
   5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ 
   5.5 ช่วยประหยัดเวลาในการสอน 

     

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
   6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
   6.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
   6.3 ใช้เครื่องมือวัดผลได้เหมาะสม 

     

 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ........................................................................................................ ............................... 
.................................................................................................................... ................................. 
.................................................................................................................. ................................... 
 

 
ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน 

                                                         (......................................................) 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 10 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการใช้ชุดฝึกการพูด       
     ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 
     สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
     รายวชิา อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
 

เฉลี่ย คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. สาระสำคัญ 
   1.1 ความถูกต้อง 
   1.2 เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
   1.3 มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 

 
5 
5 
5 

 
5 
5 
5 

 
5 
4 
4 

 
5 
4 
4 

 
5 
5 
5 

 
5.00 
4.60 
4.60 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 ประเมินผลได้ 
   2.2 ข้อความชัดเจนเข้าใจได้ 
   2.3 เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
   2.4 สามารถสอนให้บรรลุพฤติกรรม 

 
5 
5 
5 
5 

 
4 
4 
5 
5 

 
4 
4 
5 
4 

 
4 
4 
5 
4 

 
4 
5 
5 
4 

 
4.20 
4.40 
5.00 
4.40 

3. เนื้อหาสาระ 
   3.1 ใจความถูกต้อง 
   3.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
   3.3 เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 
   3.4 เวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา 
   3.5 มีความชัดเจน ไม่สับสน และ
น่าสนใจ 

 
5 
5 
5 
5 
5 

 
5 
5 
5 
5 
5 
 

 
5 
5 
5 
4 
4 

 
5 
5 
5 
4 
5 

 
5 
5 
5 
5 
4 

 
5.00 
5.00 
5.00 
4.40 
4.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 10 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
 

เฉลี่ย คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   4.1 เรียงลำดับกิจกรรมได้เหมาะสม 
   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
   4.3 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
   4.4 เหมาะสมกับเวลาที่สอน 
   4.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 

 
5 
5 
5 
5 
5 

 
5 
5 
5 
5 
4 

 
5 
5 
5 
4 
4 

 
5 
5 
5 
5 
5 

 
5 
5 
5 
4 
5 

 
5.00 
5.00 
5.00 
4.60 
4.40 

5. สื่อการเรียนการสอน 
   5.1 สามารถทำข้ึนเองได้ 
   5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
   5.3 สนองตัวชี้วัด 
   5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ 
   5.5 ช่วยประหยัดเวลาในการสอน 

 
5 
5 
5 
4 
5 

 
5 
5 
5 
4 
5 

 
5 
5 
5 
4 
5 

 
5 
5 
5 
4 
5 

 
5 
5 
5 
4 
5 

 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
5.00 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
   6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
   6.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
   6.3 ใช้เครื่องมือวัดผลได้เหมาะสม 
 

 
5 
5 
5 

 
5 
5 
5 
 

 
5 
5 
4 

 
5 
5 
4 

 
5 
5 
4 

 
5.00 
5.00 
4.40 

รวม 124 121 114 117 119 118.4 
รวมเฉลี่ย 4.96 4.84 4.56 4.68 4.76 4.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 11 คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการใช้ชุดฝึกการพูด    
     ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
     โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 

X  ความหมาย 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 ความถูกต้อง 
   1.2 เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
   1.3 มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 

 
5.00 
4.60 
4.60 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 ประเมินผลได้ 
   2.2 ข้อความชัดเจนเข้าใจได้ 
   2.3 เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
   2.4 สามารถสอนให้บรรลุพฤติกรรม 

 
4.20 
4.40 
5.00 
4.40 

 
เห็นด้วย 
เห็นด้วย 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วย 

3. เนื้อหาสาระ 
   3.1 ใจความถูกต้อง 
   3.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
   3.3 เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 
   3.4 เวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา 
   3.5 มีความชัดเจน ไม่สับสน และน่าสนใจ 

 
5.00 
5.00 
5.00 
4.40 
4.40 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   4.1 เรียงลำดับกิจกรรมได้เหมาะสม 
   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
   4.3 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
   4.4 เหมาะสมกับเวลาที่สอน 
   4.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 

 
5.00 
5.00 
5.00 
4.60 
4.40 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 11 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 

X  ความหมาย 
. การประเมินผลการเรียนรู้ 
   6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
   6.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
   6.3 ใช้เครื่องมือวัดผลได้เหมาะสม 

 
5.00 
5.00 
4.40 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
รวมเฉลี่ย 4.74 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง  = 4.51 – 5.00 คะแนน 
  เห็นด้วย   = 3.51 – 4.50 คะแนน 

ไม่แน่ใจ   = 2.51 – 3.50 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย  = 1.51 – 2.50 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1.00 – 1.50 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) และค่าความเชื่อม่ัน (rtt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร 

รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
_____________________________________________ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย /  ลงใน (  ) ที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริง 

1. เพศ    
 (   ) ชาย   (   ) หญิง 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษ
เก ี ่ ยวก ับแหล งท องเท ี ่ ยวในอำเภอโพธ ิ ์ ไทร  รายว ิชา  อ23102 ภาษาอ ั งกฤษพ ื ้ นฐาน                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
คำชี้แจง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามรายการต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใดโปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับ
ความพึงพอใจระดับเดียวใน 5 ระดับ ดังนี้ 
 
 5     หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ในระดับ  มากที่สุด  
 4     หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ในระดับ  มาก 
 3     หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ในระดับ  ปานกลาง  
 2     หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ในระดับ  น้อย 
   1     หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ในระดับ  น้อยที่สุด 
  

  

 

 

 

 



 
 

ข้อคำถาม ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ชุดฝึกมีรูปแบบที่น่าสนใจช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจอยากเรียนรู้ 

     

2. การเรียนด้วยชุดฝึกช่วยทำให้นักเรียนมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

     

3. การเรียนด้วยชุดฝึกช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

     

4. การเรียนด้วยชุดฝึกเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

     

5. ชุดฝึกช่วยทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 

     

6. ชุดฝึกทำให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดและ
กระบวนการกลุ่ม 

     

7. ขนาดของรูปเล่มมีความเหมาะสม      
8. ชุดฝึกทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง 

     

9. เนื้อหาของชุดฝึกมีความน่าสนใจ      
10. เนื้อหาของชุดฝึกไม่ยากเกินไป      
11. กิจกรรมก่อนการฝึก ช่วยทำให้นักเรียนอยากทำ
กิจกรรมอ่ืนต่อไป 

     

12. กิจกรรมระหว่างการพูด ช่วยทำให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านและพูด ได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย
มากขึ้น 

     

13. กิจกรรมหลังการพูด ช่วยทำให้นักเรียน ใช้ภาษา
อย่างมีอิสระและสร้างสรรค์ 

     

14. กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ      
15. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน 

     

 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 12  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) และค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ (rtt) 
 

ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 
1 4.25 
2 2.69 
3 3.74 
4 5.46 
5 5.02 
6 5.64 
7 4.44 
8 3.36 
9 3.86 
10 7.72 
11 5.46 
12 5.60 
13 4.43 
14 5.58 
15 2.16 

 
              ค่าความเชื่อม่ัน (rtt)   = 0.95 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึก 

คะแนนการทดสอบการพูดภาษาอังกฤษจากชุดฝึกทั้ง 5 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 13 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกขั้นเดี่ยว 
 

 
นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบท้ายชุดฝึก 
(คะแนน) 

คะแนนรวม 
100 

 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน 

20 
 

ชุดที่ 
1 
20 
 

ชุดที่ 
2 
20 
 

ชุดที่  
3 
20 
 

ชุดที่ 
4 
20 
 

ชุดที่ 
5 
20 
 

1 12 11 13 14 17 67 14 
2 10 11 15 14 16 66 13 
3 11 13 13 14 15 66 13 

รวม x = 199 F = 40 

 
x = 199   F = 40 
E1 = 66.33   E2 = 66.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ตาราง 14 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกขั้นกลุ่ม 
 

 
นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบท้ายชุดฝึก 
(คะแนน) 

คะแนนรวม 
100 

 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน 

20 
 

ชุดที่ 
1 
20 
 

ชุดที่ 
2 
20 
 

ชุดที่  
3 
20 
 

ชุดที่ 
4 
20 
 

ชุดที่ 
5 
20 
 

1 12 13 12 14 15 66 15 
2 11 14 15 14 17 71 14 
3 11 13 16 14 15 69 16 
4 12 14 15 12 17 70 14 
5 13 12 14 15 16 70 13 
6 14 13 16 17 14 74 17 
7 16 14 13 14 16 73 15 
8 12 13 14 13 17 69 14 
9 13 15 16 15 15 74 13 

รวม x = 636 F = 131 

 
 

x = 636   F = 131 
E1 = 70.66   E2 = 72.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 15 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกในขั้นสนามกับนักเรียนจำนวน 34 คน 
 

 
นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบท้ายชุดฝึก 
(คะแนน) 

คะแนนรวม 
100 

 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน 

20 
 

ชุดที่ 
1 
20 
 

ชุดที่ 
2 
20 
 

ชุดที่  
3 
20 
 

ชุดที่ 
4 
20 
 

ชุดที่ 
5 
20 
 

1 9 13 16 12 12 62 15 
2 7 15 15 14 14 65 15 
3 8 14 16 13 12 63 16 
4 10 14 16 14 16 70 14 
5 12 15 15 14 15 71 15 
6 13 16 14 13 16 72 16 
7 12 15 12 14 14 67 15 
8 10 12 12 15 12 61 13 
9 13 16 14 14 13 70 16 
10 12 14 10 14 16 66 15 
11 14 15 17 12 12 70 15 
12 12 15 15 12 14 68 15 
13 14 18 16 12 16 76 18 
14 10 14 13 15 14 66 15 
15 9 14 14 16 13 66 16 
16 8 13 15 12 16 64 12 
17 13 12 16 14 15 70 14 
18 13 11 16 15 14 69 12 
19 11 12 15 14 17 69 14 
20 12 12 14 15 14 67 13 
21 16 14 12 17 15 74 14 
22 14 13 16 12 14 69 16 

 
 
 



 
 

ตาราง 15 (ต่อ) 

 

 
นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบท้ายชุดฝึก 
(คะแนน) 

คะแนนรวม 
100 

 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน 

20 
 

ชุดที่ 
1 
20 
 

ชุดที่ 
2 
20 
 

ชุดที่  
3 
20 
 

ชุดที่ 
4 
20 
 

ชุดที่ 
5 
20 
 

23 12 15 15 15 14 71 15 
24 12 16 14 14 15 71 13 
25 14 16 16 14 14 74 14 
26 10 16 12 15 15 68 12 
27 12 15 15 12 12 66 15 
28 12 16 12 13 15 68 14 
29 14 13 16 14 12 69 15 
30 10 14 13 12 14 63 14 
31 15 14 15 16 13 73 12 
32 14 13 13 15 16 71 12 
33 13 12 12 12 13 62 14 
34 12 13 12 14 16 67 14 

รวม x = 2318 F = 488 
 

 

x = 2318   F = 488 
E1 = 77.3   E2 = 81.3 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างสื่อ นวัตกรรม และผลงานนักเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ตัวอย่างสื่อ นวัตกรรม และผลงานนักเรียน 
 

 
https://youtu.be/5oPCah2P5PA 
https://youtu.be/nkjOGGjWf9g 
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1.mp4

งานคูธ่รีะนันทก์บัสทิธิ
พงษ2์.mp4

งานคูธ่รีนันท ์สทิธพิงษ ์
4.mp4

งานคูธ่รีธ์วชั กบั พงศธร 
1.mp4

งานคูแ่จ่มจนัทร ์กบันันน
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ภสั 3.mp4

งานคูแ่จ่มจนัทร ์กบันันน
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งานคูล่คัณา กบั  ปณิตา. 
3mp4.mp4
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2mp4.mp4

งานคูป่ระกายดาวกบัช
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งานคูป่ระกายดาวกบัช
นิสรา 3.mp4

งานคูป่ระกายดาว กบัช
นิสรา 1.mp4

งานคูธ่รีะนันทก์บัสทิธิ
พงษ2์.mp4

งานคูธ่รีะนันทก์บัสทิธิ
พงษ1์.mp4

งานคูธ่รีนันท ์สทิธพิงษ ์
5.mp4

คลปิเสยีงสนทนานร . 
6.mp4.aac.mp4

คลปิเสยีงสนทนานร . 
5.mp4.aac.mp4

คลปิเสยีงสนทนานร . 
4.mp4.aac.mp4

คลปิเสยีงสนทนานร . 
3.mp4.aac.mp4

คลปิเสยีงสนทนานร . 
2.mp4.aac

คลปิเสยีงสนทนานร . 
1.mp4

คลปิเสยีงสนทนา11 ด.ี
mp4

คลปิเสยีงสนทนา
10.mp4

คลปิเสยีงสนทนา9.mp4 คลปิเสยีงสนทนา8.mp4 คลปิเสยีงสนทนา7.mp4 งานวจิิตรา4.mp4
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12.mp4
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https://youtu.be/5oPCah2P5PA
https://youtu.be/nkjOGGjWf9g


 
 

งานพลอยวรนิทร2์.aac งานแจ่มจนัทร3์.mp4 งานแจ่มจนัทร2์.mp4 งานแจ่มจนัทร1์.mp4 งานลคัณา 1.m4a

งานลคัณา 2 ยงัไม่แกไ้ข.
m4a
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งานชนิสรา4.aac งานชนิสรา3.aac งานชนิสรา1.aac งานชนิสรา6.aac

งานประกายดาว1.aac งานสพุรรณิศา1.mp4 งานสทิธพิงษ1์.mp4

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวรรณวษิา2.m4a

งานประกายดาว 2.aac



 
 

                                                                 
 

      

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                       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/


 
 

                                                                 
 

      

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 
 

          
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                 
 

      

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     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. 
 



 
 

    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? 
                                                        



 
 

                                                                 
 

      

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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! 
  
 
 

                 
 
 



 
 

                                                                 
 

      

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
                                 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.t/


 
 

                                                                 
 

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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…………………………...………… 
   
 

           

                 

 
 
 
 
 
 


