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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 2) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ             
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยแบ่งวิธีด าเนินการวิจัย
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 11 โรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 400 คน 
โดยการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน เพ่ือเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความเชื่อมั่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิ งยืนยัน  โดยใช้ โปรแกรมลิส เรล  Version 9.10 activation code: 475F-1428-98B6-0B37 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบ              
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ร่วมกับ 
ผลการสังเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบพบว่ารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น 
มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบอนุกรมเวลา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวินิตศึกษา ที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
จ านวน 60 คน ใช้การสุ่มอย่างง่ายเพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน และกลุ่มทดลอง จ านวน 
30 คน ใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ เก็บข้อมูลด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริม
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ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สถิติที่ใช้                
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. องค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มี 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ความสามารถด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม 
ความสามารถด้านความเข้าใจในระดับข้อความ ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย 
และความสามารถที่น าไปสู่ความส าเร็จ โดยมีความตรงเชิงโครงสร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
สามารถแสดงด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ประกอบด้วยค่าไค-สแควร์: 2 = 0.911, องศาความเป็น
อิสระ df = 219, p-value = 0.00, RMSEA = 0.00, GFI = 0.96, AGFI = 0.94, CFI = 1.00 และ 
CN = 550.89 
 2. รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 
3) ขั้นการเรียนการสอน มี 5 ขั้น ได้แก่ 3.1) กระตุ้นให้ท า 3.2) น าเสนอให้คิด 3.3) สาธิตให้ดู                 
3.4) เรียนรู้จากการประเมิน และ 3.5) เพลิดเพลินกับการขั้นน าไปใช้ และ 4) การวัดและประเมินผล 
 3. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ ใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05               
และผลความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ ใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียนกลุ่มทดลองอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1)  study the components of the 
English for communication ability of lower secondary students, 2)  develop an English 
instructional model to enhance lower secondary students ability to communicate in 
English 3) study the effects of the model. The research procedure consisted of 3 phases 
as follows; Phase 1: Study the components of English for communication ability of lower 
secondary students. The sample used in this study consisted of 400 grade 9 students 
in the second semester of academic year 2013 from 11 schools under Secondary 
Educational Service Area Office 5, Lop Buri province. Multistage cluster sampling was 
used to select the sample. The instruments used in this study consisted of an interview 
form and a 5-level rating scale questionnaire with a reliability of 0.96. The instruments 
used in the study were statistical data analysis to find the reliability value and 
confirmatory factor analysis using LISREL Version 9.10 activation code: 475F-1428-98B6-
0B37 .  Phase 2: Develop an English instructional model to enhance lower secondary 
students ability to communicate in English. Five experts examined the suitability and 
the feasibility of the model developed from the findings of the study in phase 1 
including the results of the synthesis of the concept and related theories. The results 
showed that the model developed was appropriate and could be used to develop an 
English instructional model to enhance the English communication ability of lower 
secondary students. Phase 3: Study the effects of the English instructional model for 
enhancing the English communication ability of lower secondary students. The experimental 
research methodology was carried out by time-series design. The sample consisted of 
60 grade 9 students in the first semester of academic year 2014 from Winitsuksa School 
in Lop Buri province selected using multistage cluster sampling.  Simple random 
sampling was used to divide the students into 2 groups, 30 in a control group and                 
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30 in an experimental group. The study lasted 12 weeks. The data were collected by 
using an English language communication test and a satisfaction questionnaire 
concerning the English instructional model for enhancing the English communication 
ability of lower secondary students. The statistics used in the data analysis were mean 
and standard deviation, including hypothesis testing, one-way analysis of variance with 
repeated measures (Repeated Measures One-Way ANOVA). 
 The results were as follows:  
 1. The English communication ability of lower secondary students consisted 
of 5 components as follows: Grammatical Competence, Sociolinguistic Competence, 
Discourse Competence, Strategic Competence and Meta-cognitive Competence.                
The validity of the analysis could be represented by the IOC, including Chi-Square:              
2 = 0.91, df = 219, p-value = 0.00, RMSEA = 0.00, GFI = 0.96, AGFI = 0.94, CFI = 1.00 and 
CN = 550.89. 
 2. The English instructional model developed to enhance English communication 
ability of lower secondary students consisted of 4 elements as follows: 1) The 
principles, 2) The objectives, 3) The teaching activities which consisted of 5 stages                  
3.1) Stimulation, 3.2) Presentation, 3.3) Demonstration, 3.4) Self-assessment and                   
3.5) Production and 4) Evaluation. 
 3. The results showed that the use of the English instructional model 
provided higher learning achievements for the experiment group compared to the 
control group at the 0.05 level of statistical significance. The level of satisfaction with 
the English instructional model was at the highest.  
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กับค าว่า มานะ อดทน มาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้น
การจัดการศึกษาที่ให้ความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญตามความเชื่อที่ว่า “ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้” กระบวนจัดการเรียนรู้จึงมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มศักยภาพ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และ
ความต้องการของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกต์ใช้
ความรู้อย่างเหมาะสม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท าได้ ทั้งนี้สาระ
การเรียนรู้ต้องผสมผสานทั้งด้านความรู้ในเนื้อหาสาระตามรายวิชาที่เรียนกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมถูกต้องดีงาม เข้าด้วยกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
 ปัจจุบันกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ นับว่า
มีบทบาทและมีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตของคนไทย กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของวิชาภาษาอังกฤษ จึงก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1-4 (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่  6) ไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 นอกจากจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาเพ่ือความรู้แล้ว  ยังมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน และใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน   
และการงานอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ผู้ใช้ในการติดต่อสื่อสารใน
ยุคแห่งสังคมข่าวสาร ในการใช้เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารและแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ 
อาจกล่าวได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Geoffrey Broughton 
& et al., 2005) ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงยึดแนวการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารมากข้ึน โดยเน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร หรือเพ่ือสื่อความหมายได้ 
และให้ความส าคัญกับการพัฒนาการใช้ภาษาทุกทักษะ คือทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้และประสบการณ์การเรียนมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต    
ซึ่งแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษดังกล่าวนี้  นับว่าสอดคล้องกับหลักสูตรการปฏิรูปการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาอย่างมีความหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ  และ 
มีความสามารถใช้ภาษาได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่มีโอกาสพบได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
โดยยังให้ความส าคัญกับโครงสร้างไวยากรณ์ตามที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาที่สื่อความหมายสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์การสื่อสารด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ (กรมวิชาการ, 2554) 
 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฏว่าการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ในปัจจุบันนี้ไม่ประสบผลเท่าที่ควร จากผลการทดสอบ           
ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ระดับคะแนนของวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 21.56 ระดับสังกัดคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 21.34 
และระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 21.80 (กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2555) ถือว่า          
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อยู่ในเกณฑ์ต่ า แม้จะเห็นประโยชน์และความส าคัญของภาษา ผู้เรียนมักประสบปัญหาเมื่อต้องใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่สามารถน าภาษาที่เรียนไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริงได้  
อย่างมั่นใจ ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งของปัญหาคือ สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สังคมไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เมื่อผู้ เรียน           
พูดภาษาอังกฤษที่โรงเรียน แต่หลังจากกลับบ้านไปแล้วก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ ท าให้การใช้ภาษา 
ขาดความต่อเนื่อง (กรมวิชาการ, 2554) ส่งผลให้ผู้เรียนไม่กล้าแสดง เพราะขาดความมั่นใจและ          
เขินอาย (กัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนาไทย, 2548)  
 จากสภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะต้องเน้น            
การน าเสนอรูปแบบภาษาในการสื่อสาร แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ       
โดยฝึกและใช้ภาษาจริงเหมือนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน จากงานหรือกิจกรรมที่ก าหนดให้เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียน กิจกรรมที่ก าหนดเป็นภาระหรืองานให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามจุดหมาย
ทางการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ การที่จะท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนภาษา ในระดับ            
มีความสามารถในการสื่อสารนั้นต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการฝึกการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งรูปแบบ
ของการฝึกจะเน้นที่ลักษณะของกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่จะพบ
ได้จริงในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อของจริง (Authentic Materials) หรือการฝึกในรูปกิจกรรมคู่ 
หรือกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะเห็นว่าพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการเรียน           
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เนื่องจากเป็นสิ่งซึ่งแสดงให้ผู้สอนทราบถึง ความรู้ ความเข้าใจ  
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้เรียนจึงต้องมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกในเรื่องของการฝึกทักษะด้านความสามารถ 
ในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์             
มีการใช้กิริยาท่าทาง สีหน้าและน้ าเสียงประกอบในการสื่อความหมาย การใช้กลวิธีนี้เป็นการแสดงออก
ทั้งในค าพูด (Verbal) และไม่ใช่ค าพูด (Non-Verbal) ตลอดจนสามารถน าภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
อันมีผลต่อการพัฒนาทักษะทั้งสี่ได้เป็นอย่างดีและน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
ในที่สุด (บัญชา อยู่ยง, 2551) 
 การเตรียมผู้เรียนให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ              
ในการติดต่อสื่อสารนั้น ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ              
การฟัง พูด อ่าน และเขียน การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะต้องเน้นการน าเสนอรูปแบบภาษา
ในการสื่อสาร แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยการฝึกและใช้ภาษาจริง
เหมือนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันจากงานหรือกิจกรรมที่ก าหนดให้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียนกิจกรรมที่ก าหนดเป็นภาระหรืองานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ            
ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามจุดมุ่งหมายทางการเรียนรู้              
ที่ได้ตั้งไว้ ดังที่บัญชา อยู่ยง (2551) ให้ทัศนะว่า การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับตัวป้อนทางภาษาที่เป็นไปได้ (Logical Linguistic Input) และในระดับที่เพียงพอ ซึ่งตัวป้อน            
ในที่นี้หมายถึง กิจกรรมและเนื้อหาที่เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การเรียนรู้ที่เน้น
ความสามารถในการสื่อสารควรค านึงถึงลักษณะของภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และวัตถุประสงค์           
ในการเรียนภาษาควบคู่กันไป 
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 ส าหรับแนวปฏิบัติการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) 
ได้รับการยอบรับจากผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวงกว้าง และน ามาใช้แทน แนวการสอนภาษาอังกฤษ
แบบเดิมที่เน้นความส าคัญของศัพท์ โครงสร้าง และไวยากรณ์ต่าง ๆ ซึ่งในอดีตจุดมุ่งหมายของวิธีสอน
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาที่เรียนมาเพ่ือสื่อสาร เช่นเดียวกันกับ             
ในปัจจุบัน โดยมีความเชื่อว่าหากผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษา และค าศัพท์ใหม่ ๆ แล้ว
ผู้เรียนก็สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วแม้ผู้เรียนได้เรียนรู้โครงสร้างของภาษา
มาแล้วได้เป็นอย่างดี ก็ยังไม่สามารถพูดคุยหรือสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เลย อาจสื่อสารได้บ้างแต่ก็
เป็นการสื่อสารที่ใช้ภาษาในลักษณะที่เจ้าของภาษาไม่ใช้กัน แม้จะเป็นภาษาที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ก็ตาม (Johnson, 1981) ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศจ านวนมากได้ค้นหาแนวทาง และพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาต่างประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ 
 แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งหวังให้เด็กไทย 
มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ซึ่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งสมาชิกที่จะก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส าคัญและความจ าเป็นมากขึ้น เนื่องจาก
เป็นภาษากลางที่ถูกก าหนดให้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะต้องมีการวางแผนและเตรียมพร้อม          
พัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทย ให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมคาดหวัง ครูควรจะ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของภาษาประจ าชาติและภาษาต่างประเทศ เพ่ือใช้ เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการแสวงหาความรู้ในสังคมอาชีพและเวทีโลกต่อไป จึงมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ 
และใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการงานอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) จากงานวิจัย           
ที่เกี่ยวข้อง ทรงสิทธิ์ ทองจรัส (2544) พบว่าปัญหาการเรียนที่เกิดกับผู้เรียนคือ ผู้เรียนขาดทักษะ          
การน าภาษาไปใช้สื่อสาร ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนไม่เอ้ือต่อการเรียนภาษา           
เพ่ือการสื่อสาร และไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกสนาน ส่งผลต่อทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ สมยศ ศรีบรรพต (2548) และ จิราภา รังคะราช (2548) อธิบายว่าสาเหตุ
ของปัญหามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญคือ ด้านผู้สอนพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ไม่ได้น า
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมาใช้ ครูส่วนใหญ่สอนตามเนื้อหาในบทเรียน          
ที่ก าหนดไว้ และมักยึดตนเองเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้ไม่สามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเท่าที่ควร ปัญหาด้านผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนไม่มีเจตคติที่ดีต่อ            
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดังจะเห็นได้จากที่ผู้เรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนเท่าที่ควร  
 สถาบันภาษา Education First (EF) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาชั้นน าของโลก ก่อตั้ง
ที่เบอร์ลินไปยังปักกิ่ง มอสโก แม็กซิโกซิตี้ และเมืองต่าง ๆ กว่า 400 แห่งใน 50 ประเทศทั่วโลก           
ได้รายงานดัชนีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency Index) ปี ค.ศ. 2011             
ได้รวบรวมข้อมูลจากประชากรในวัยท างานกว่า 2 ล้านคน ใน 44 ประเทศที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษา
แม่ทั่วโลก ปรากฏว่าความสามารถด้านภาษาอังกฤษของไทยอยู่ในล าดับที่ 42 จาก 44 ประเทศ           
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่ ามาก (Very Low Proficiency) และหากเปรียบเทียบ
เฉพาะประเทศในทวีปเอเชียที่ท าการวิจัยใน 13 ประเทศ พบว่าประเทศที่มีความสามารถ              
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ด้านภาษาอังกฤษสูงสุด ได้แก่ มาเลเซีย รองลงมาคือ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ซาอุดิอาระเบีย 
จีน อินเดีย รัสเซีย เวียดนาม ไทย และคาซัดสถาน ตามล าดับ (Post Today, 2555) ซึ่งเป็นที่น่า
ตกใจมากเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญของภาษาอังกฤษเป็นระดับที่สูงมาก 
เด็กไทยจะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษานับเวลาถึงมหาวิทยาลัยก็มากกว่า 10 ปี แต่ท าไม
เด็กไทยถึงยังแพ้ประเทศเวียดนาม ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการต้องรีบสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กไทยให้มีความรู้ ทักษะทางภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งครูผู้สอนต้องผลักดันให้เด็ก            
กล้าพูด กล้าแสดงออก โดยต้องเรียนรู้เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหา และต้องการพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของเด็กไทย ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าวิธีที่จะส่งเสริมความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และ เขียน ซึ่งสอดคล้องกับ สุมิตรา อังวัฒนกุล 
(2540) ที่ว่า การสอนภาษาควรสอนให้ผู้เรียนสามารถน าภาษาไปใช้การสื่อสาร หรือสื่อความหมายได้ 
ไม่ควรให้ผู้เรียนได้เรียนเฉพาะรูปแบบหรือโครงสร้างของภาษาเท่านั้น ทั้งนี้เพราะในการสื่อสารนั้น
ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อ เพ่ือท าหน้าที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม การที่ผู้เรียน จะสามารถสื่อสาร
ได้นั้น ผู้เรียนต้องท ากิจกรรมการใช้ภาษา และยังต้องมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ที่มีความหลากหลาย
ต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การเลียนแบบ  การออกเสียง              
การแสดงบทบาทสมมติ การแก้ปัญหา เป็นต้น ซึ่งตรงกับค ากล่าวของ เฮดจ์  (Hedge, 2008) ที่ว่า 
กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะการพูดให้ดีขึ้น ได้แก่การอภิปรายแบบอิสระ (Free Discussion) การแสดง
บทบาทสมมติและกิจกรรมการหาข้อมูลที่ขาดหายไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิคา (Pica, 1993) 
ที่ว่ากิจกรรมที่เน้นงานปฏิบัติคือ กิจกรรมสัมพันธ์เนื้อหา กิจกรรมการหาข้อมูลที่ขาดหายไป กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนความคิด กิจกรรมการแก้ปัญหา พบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มท าให้ผู้เรียนเกิด            
การเรียนรู้ได้ดีกว่า 
 ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย          
เพ่ือแก้ปัญหาข้างต้นการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative 
Approach) ซึ่งสามารถท าได้โดยการผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น             
จะช่วยให้การเรียนการสอนเกิดความสนุกสนาน ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในชั้นเรียน           
มีโอกาสฝึกพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ท าให้ผู้เรียนกล้าแสดงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ ให้โอกาสกับ
ผู้เรียนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และเป็นแรงจูงใจน าไปสู่การเรียนรู้โดยอัตโนมัติ วิธีการสอนนี้             
มีแนวคิดที่ว่า ภาษา คือ เครื่องมือในการสื่อสาร และเป้าหมายของการสอนภาษา คือ เพ่ือพัฒนาให้
นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งกิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching) เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับภาษา 
เน้นความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาสื่อสารมากกว่ารูปแบบ (Brumfit, 1980) จากแนวการสอน
ดังกล่าวสามารถสรุปหลักการของแนวการสอนดังกล่าวนี้ ที่น าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียน  
การสอนภาษาอังกฤษได้ดังนี้ 
 1. เน้นทักษะทางภาษาและกระบวนการเรียนรู้ 
 2. เน้นสื่อและเนื้อหาที่เป็นของจริง 
 3. พัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างการเรียนภาษาในชั้นเรียนกับการใช้ภาษานอกชั้นเรียน 
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 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงกับเจ้าของภาษา 
 จะเห็นได้ว่า หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการสื่อสาร ที่มีการผสมผสานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นรูปแบบ                
ที่ประกอบด้วย หลักการที่มุ่งเน้นการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน เน้นการฝึกปฏิบัติ              
การใช้ภาษากับสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน เน้นการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ส่งเสริม               
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ ฝึกการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อ่ืน หรือเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว 
 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.2.1 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง? 
 1.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นควรมีลักษณะอย่างไร? 
 1.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร            
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาขึ้นเมื่อน าไปทดลองใช้จะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนอย่างไร? 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.3.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ             
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.4.1 ผู้ เรียนกลุ่มทดลองที่ ใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุมท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 
 1.4.2 ผู้ เรียนกลุ่มทดลองที่ ใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน             
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 1.4.3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ฯ ของผู้เรียนกลุ่มทดลองอยู่ใน
ระดับมาก 
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1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีขอบเขตการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1.5.1 ขั้นการศึกษาองค์ประกอบของความสามารรถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.5.2 ขั้นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ            
ในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.5.3 ขั้นผลการใช้การรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ประขากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ขั้นตอนที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการศึกษาองค์ประกอบของ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
   1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา และวิเคราะห์ องค์ประกอบของความสามารถ              
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สพม. 5) จ านวน 66 แห่ง 
นักเรียน จ านวน 11,768 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาองค์ประกอบของความสาม ารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สพม. 5) จังหวัดลพบุรี มีอ าเภอ
ทั้งหมด 11 อ าเภอ มีจ านวนโรงเรียน 26 แห่ง จ านวนนักเรียน  3,762 คน โดยการใช้การสุ่ม           
แบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Sampling) ได้อ าเภอละ 1 โรงเรียน รวมโรงเรียน 11 แห่ง
ใน 11 อ าเภอ จ านวน 349 คน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง
ของ Krejcie & Morgan (1970) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 400 คน เพ่ือให้            
ผลการทดสอบคุณภาพของประเด็นข้อค าถามมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
   ขั้นตอนที่ 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
   1. ประชากรที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1             
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สพม. 5) ซึ่งมี            
4 จังหวัด คือ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท จ านวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          
66 แห่ง จ านวนนักเรียนทั้งหมดรวม 11,768 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวินิตศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สพม. 5) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน             
2 ห้องเรียน โดยใช้การสุ่มที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Sampling)  
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   ขั้นตอนที่ 1 สุ่มอย่างง่ายจากการจับสลากจังหวัด ได้จังหวัดลพบุรี 
   ขั้นตอนที่ 2 สุ่มอย่างง่ายจากการจับสลากโรงเรียน ได้โรงเรียนวินิตศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 3 สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากห้องเรียน ได้ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  
เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน และได้ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน   
   ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
   1. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย  
    1.1 ความสามารถด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา (Grammatical 
Competence) 
    1.2 ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic Competence)  
    1.3 ความสามารถด้านความเข้าใจในระดับข้อความ (Discourse Competence) 
    1.4 ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic Competence) 
    1.5 ความสามารถที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Meta-cognitive Competence) 
   2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 ประกอบด้วย 
    2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ           
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
     2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และ              
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร           
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
      ระยะเวลาในการวิจัย    
      1) ระยะเวลาในการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม ปีการศึกษา 
2556  
     2) ระยะเวลาในพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เดือนมกราคม-พฤษภาคม ปีการศึกษา 
2557 
     3) ระยะเวลาในศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ           
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เดือนพฤษภาคม-กันยายน           
ปีการศึกษา 2557 ระยะเวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ใช้เวลาในการทดลอง           
36 ชั่วโมง 
 
1.6 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 1.6.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม
องค์ประกอบที่ได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระบบ และมีการจัดท าขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฏี หลักการ แนวคิด โดยมีกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการเรียนการสอนโดยอาศัย
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วิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เข้าไปช่วยให้สภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ
ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลของรูปแบบด้วย 
 1.6.2 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง พฤติกรรมการใช้
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นภาษาอังกฤษ ในลักษณะทักษะสัมพันธ์เพ่ือการสื่อสารของผู้เรียน              
ในการสอบถาม การแลกเปลี่ยนข้อมูล การบรรยาย การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ และการแสดง
ความคิดเห็น ซึ่งวัดโดยการใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ตามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 1.6.3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ              
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง กระบวนการการจัด      
การเรียนการสอน ซึ่งน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถ ในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดกิจกรรมมีขั้นตอนอย่างชัดเจน 
โดยน าแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการเรียนการสอน รูปแบบการสอนต่าง ๆ มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบ 
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้ 
     รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง การออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ               
มีขั้นตอนอย่างชัดเจนอันจะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จากการประมวลเอกสาร วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยมีหลักการที่จะน าไปพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 ด้าน คือ ความสามารถด้านกฎเกณฑ์และ
โครงสร้างของภาษา (Grammatical Competence) ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม 
(Sociolinguistic Competence) ความสามารถด้านความเข้าใจในระดับข้อความ  (Discourse 
Competence) ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic Competence) และ
ความสามารถที่น าไปสู่ความส าเร็จ หลักการดังกล่าวได้น ามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบนี้เป็นการส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นการเรียน              
การสอน และการวัด และประเมินผลของรูปแบบ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 โดยเน้นความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งในขั้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขั้นกระตุ้นให้ท า (Stimulation) เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ กระตุ้นความพร้อม
ของนักเรียนด้วยการทักทาย พูดคุย ถามค าถามทั่วไป เล่าเรื่องราว เล่าสถานการณ์ที่ก าลังเป็นที่สนใจ 
เพ่ือความสนใจของผู้เรียนมายังผู้สอนสร้างความคุ้นเคย  
   2. ขั้นน าเสนอให้คิด (Presentation) เป็นการน าเสนอเนื้อหาใหม่ ผู้สอนจะให้
ข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน โดยจะมุ่งเน้นการให้ผู้เรียนได้รับรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
และรูปแบบภาษาท่ีใช้กันจริง 
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   3. ขั้นสาธิตให้ดู (Demonstration) เป็นการให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาที่เพ่ิงจะเรียนรู้
ใหม่จากขั้นการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝึกแบบควบคุมหรือชี้น า (Controlled Practice/ 
Directed Activities)  
   4. ขั้นเรียนรู้จากการประเมิน (Self-Assessment) เป็นการให้ผู้เรียนประเมินตนเอง 
จากการสะท้อนความคิด (Reflection) และตีความ (Interpreting) ของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
   5. ขั้นเพลิดเพลินกับการน าไปใช้ (Production) เป็นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ซึ่งเปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ภาษาจากสถานการณ์ในชั้นเรียน ไปสู่การน าภาษาไปใช้จริง
นอกชั้นเรียน  
 1.6.4 ความสามารถด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา (Grammatical Competence) 
หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้เรียนทางภาษาศาสตร์ที่เก่ียวกับโครงสร้างทางภาษา ความสามารถ
ในการใช้ภาษาทางด้านค าศัพท์ โครงสร้าง เสียง และการใช้รูปแบบของค าได้อย่างถูกต้อง รู้ว่า
ประโยคใดถูกไวยากรณ์ ประโยคใดผิดไวยากรณ์ ผิดที่ใด และสามารถแก้ไขประโยคนั้นให้ถูกต้อง            
ตามหลักไวยากรณ์ได้ 
 1.6.5 ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic Competence) ได้แก่ 
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับปริบททางสังคม และสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร          
ให้เหมาะกับหน้าที่ของภาษา เช่น การทักทาย ตลอดจนใช้ภาษาให้เหมาะกับบุคคล กาลเทศะ และ
สถานการณ์ในการสื่อความหมายเช่น รู้ว่าจะต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการกับผู้ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย หรือ            
ใช้ภาษาท่ีไม่เป็นทางการกับผู้ที่สนิทสนม เป็นต้น  
 1.6.6 ความสามารถด้านความเข้าใจในระดับข้อความ (Discourse Competence) หมายถึง 
ความสามารถในการใช้ภาษาที่เกิดจากความสัมพันธ์ประโยคให้เป็นข้อความต่อเนื่อง และเข้าใจ
รูปแบบของกาษาที่สัมพันธ์กับความหมาย ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่างข้อความระดับปรนัยโดยใช้
ความรู้ทางไวยากรณ์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อความได้อย่างถูกต้องและสื่อความหมายทางภาษา            
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การใช้ภาษา 
 1.6.7 ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic Competence)
หมายถึง ผู้เรียนสามารถปรับกลวิธีในการสื่อสารให้เข้ากับสถานการณ์การใช้ภาษาเพ่ือให้การสื่อสาร
หรือรับสารนั้นราบรื่น และด าเนินต่อไปอย่างราบรื่นไม่ขาดตอน การปรับกลวิธีในการสื่อสารมี 2 ทาง 
คือ การใช้ค าพูด และไม่ใช้ค าพูด โดยแสดงกิริยาท่าทางหรือสีหน้าประกอบค าอธิบาย ผู้เรียนสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ด้วยวิธีการหลีกเลี่ยงการใช้รูปลักษณะภาษาที่ยังไม่ช านาญพอ โดยเลี่ยงไป
ใช้รูปแบบอ่ืนที่เรียนมาแล้ว หรือแสดงออกด้วยการใช้กิริยาท่าทาง สีหน้า และน้ าเสียงประกอบ              
การสื่อความหมาย การขยายความด้วยค าศัพท์อ่ืนแทนค าศัพท์ที่ไม่รู้หรือนึกไม่ออกในขณะนั้น             
การพยายามอธิบายโดยใช้กิริยาท่าทางประกอบ 
 1.6.8 ความสามารถที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Meta-Cognitive Competence) หมายถึง            
ที่ผู้เรียนใช้ในการวางแผนการเรียน เพ่ือใช้กระบวนการเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย     
การเอาใจใส่กับงานที่ได้รับมอบหมาย การค้นหาวิธีการเรียนที่ได้ผลการวางจุดประสงค์ของการท างาน
แต่ละชิ้นการควบคุมและตรวจสอบตนเองโดยค้นหาข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นในด้านความเข้าใจ                
การใช้ภาษา หรือการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของตน 
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 1.6.9 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึงการจัดการเรียนการสอนตามแผน             
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยสร้างข้ึนจากการวิเคราะห์ปัญหาจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ และใช้เนื้อหาอันเดียวกันกับกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้             
3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการน าเสนอ เป็นการน าเสนอเนื้อหาใหม่ในบทเรียน 2) ขั้นการฝึก เป็นการฝึก
เพ่ือให้เกิดเพ่ือให้ผู้เรียนจดจ ารูปแบบของภาษา 3) ขั้นน าไปใช้ เป็นการให้ผู้เรียนลองใช้ภาษาอังกฤษ
กับสถานการณ์ต่าง ๆ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มควบคุม 
 1.6.10 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด พอใจ ชอบใจ ยินดีและภูมิใจ มีเจตคติ
และแรงจูงใจเชิงบวกรวมทั้งเห็นประโยชน์และคุณค่าต่อการเรียนภาษาอังกฤษต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนอันเกิดจากการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนฯ            
จนบรรลุผลส าเร็จ โดยประเมินจากระดับคะแนนที่ได้จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
รูปแบบการสอนฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบสอบถาม ใช้มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) 
 1.6.11 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หมายถึง หลักสูตร          
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดส าหรับท้องถิ่น และสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบ และทิศทาง          
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน           
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต              
ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 1.6.12 ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยพิจารณาจาก 
    1. คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
    2. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ             
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 1.7.1 ได้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับน าไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 1.7.2 เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
 1.7.3 เป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาที่จะน ารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ              
เพ่ือการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ในระดับอ่ืน ๆ 
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1.8 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาสร้างกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ           
ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักวิชาการ ได้แก่ (Oxford, 1990; Canale & Swain, 1980; 
Widdowson, 1978; Savignon, 1983; Paulston, 1976; Candlin, 1987; Willis, 1996; Nunan 
& Lamb, 1996; Nunan, 1991; Littlewood, 1981; Scarcella & Oxford, 1992; Bilash, 2000; 
และ Chomsky, 1966) ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 คน ประกอบด้วย               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ศรีรักษา อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
นางสาวสมพิศ วงษ์แหยม  หัวหน้าศึกษานิเทศก์ สพม. ลพบุรี  เขต 1 นางสาวดารารัส เคยอาสา             
ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนพระนารายณ์  นางจิมาภรณ์ งามพันธ์ดิศร ครูสอนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนเทศบาลวัดเมืองใหม่ และนางดารุณี ใจเด็ด  ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวินิตศึกษา               
ดังแสดงในภาพที่ 1.1 
 จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ออกแบบสอบถามความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร          
จากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของความสามารถ            
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ดังนี้ 
 จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ออกแบบสอบถามความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร             
จากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของความสามารถ            
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ดังนี้ 
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ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดโครงสร้างองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ            

เพ่ือการสื่อสาร 

ออกเสียงค าศัพท์ ประโยคชัดเจน 

อ่านออกเสียงสูง-ต่ า หนกัเบาชัดเจน 

 
จัดกลุ่มค าชัดเจน 

ทบทวนโครงสร้างภาษาโดยท่าทาง 

เขียนค าศัพท์ต่าง ๆ บนบัตรค า 

ใช้น้ าเสียง กริยาทา่ทาง เหมาะสม 

ใช้ค าขอร้อง ชี้แจง อธิบายได้ชัดเจน 

เปรียบเทียบ ความเหมือน-ต่าง ของ
วัฒนธรรมได ้

 

พูดและเขียน แสดงความต้องการได ้

อธิบายวัฒนธรรม ประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้ 

 การถามค าถามเพื่อตรวจสอบขอ้มูล
ได้ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

เช่ือมค าหรือวลีให้เป็นประโยคได้ 

วิเคราะห์ค าพูดหรือข้อความได ้

เปรียบเทียบภาษาเปา้หมายกับ
ภาษาแม่ได้ พูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ 

 พูด/เขียนอยา่งมีรูปแบบ 

พูด/เขียนแสดงความรู้สึก  
พร้อมเหตุผล 

 ใช้ค าพูดซ้ า การพูดอ้อม การถอด
ความ 

 

 

 

 

 

 

ด
/
เ
ขี
ย
น
แ
ส

เดาอย่างมีความหมาย 

ใช้กิริยา ทา่ทางแทนค าพูด 

พูดภาษาที่ใช้เป็นประจ า  

ใช้ภาษา น้ าเสียงแบบตา่ง ๆ สื่อ
อารมณ์ผู้พูด เอาใจใส่ต่อการเรียน 

การจัดการและการวางแผน 
ต่อการเรียน 

การประเมินตนเอง 

ด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างภาษา 

(Grammatical Competence) 

 

ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม 

(Sociolinguistic Competence) 

 

ด้านความเข้าใจในระดับขอ้ความ 

(Discourse Competence) 

 

ด้านการใช้กลวธิีในการสื่อ
ความหมาย 

(Strategic Competence) 

 

(Strategic Competence) 

 

ด้านความสามารถที่น าไปสู่
ความส าเร็จ 

(Metacognitive Competence) 

 

 
ควำม 

สำมำรถ 

ในกำร 

สื่อสำร 
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 ขั้นตอนที่ 2 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 จากการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นในขั้นตอนที่  1 ท าให้เกิดเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
องค์ประกอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นผ่าน
กระบวนการการจัดเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาหลักการต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบได้
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของ เพียเจต์ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ บรุนเนอร์ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา 
ของกาเย่ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาและแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร จึงน าองค์ประกอบ
นั้นมาสร้างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 1.2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.2 กรอบแนวคิดขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
 ขั้นตอนที่ 3 กรอบแนวคิดผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เมื่อได้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วจึงได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้วางแผนการทดลอง

ตัวป้อน 

 

 

กระบวนกำร 

 

 

ผลผลิต 

 

 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ               

การพัฒนารูปแบบ  
3. ทฤษฎีพัฒนาการ                     

ทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
4. ทฤษฎีพัฒนาการ                      

ทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ 
5. ทฤษฎีพัฒนาการ                      

ทางสติปัญญาของกาเย่ 
6. ทฤษฎีการสร้างความรู้            

ด้วยตนเอง  
7. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ 

ภาษา 
8. ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย              

ในขั้นตอนที่ 1 คือ 
องค์ประกอบของ
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

9. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบการสอน 

10. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจ  

 

รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสาร
ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นประกอบด้วย                   
4 องค์ประกอบ ดังนี้  
1. หลักการ                                                                
2. วัตถุประสงค์ 
3. ขั้นตอนการสอน 
   3.1 ขั้นกระตุ้นให้ท า 
   3.2 ขัน้น าเสนอให้คิด 
   3.3 ขั้นสาธิตให้ดู 
   3.4 ขั้นเรียนรู้จาก                
การประเมิน  
   3.5 ขั้นเพลิดเพลินกับ
การน าไปใช้ 
4.  การวัดและ
ประเมินผล 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์และ
สังเคราะห ์ทฤษฎี               
ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบฯ 
รวมทั้งผลที่ได้        
จากการวิจัยใน                    
ขั้นตอนที่ 1  

2.  ยกร่างรูปแบบฯ 
3. ตรวจสอบ                     

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ

น าไปสู่การใช้ต่อไป              
ก่อนน าไปทดลอง                
ใช้จริง 
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แบบแผนการวิจัยแบบอนุกรมเวลาที่มีกลุ่มควบคุม (Multiple Time Series Experimental Design) 
เป็นการเก็บข้อมูลเป็นระยะๆเพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังแสดงในภาพที่ 1.3 
   
       ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.3 กรอบแนวคิดผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

สอนตามรูปแบบฯ ซึ่งประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. หลักการแนวคิด ทฤษฎี 
2. วัตถุประสงค์ 
3. ขั้นการเรียนการสอน ประกอบด้วย  

5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    3.1 ขั้นกระตุ้นให้ท า (Stimulation)  
    3. 2 ขัน้น าเสนอให้คิด (Presentation) 
    3. 3 ขั้นสาธิตให้ดู (Practice) 
   3.4 ขั้นเรียนรู้จากการประเมิน (Self-

Assessment) 
    3.5  ขั้นเพลิดเพลินกับการน าไปใช้

(Production) 
4. การวัดและประเมินผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ในเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสาร               
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทาง               
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร                 
ในประเด็นหัวข้อดังนี้ 
 2.1 ทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญา 
  2.1.1 ทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
  2.1.2 ทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ 
  2.1.3 ทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของกาเย่ 
 2.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 2.3 แนวคิด Cognitive Domain ของ Boom ปรับปรุงโดย แอนเดอร์สัน และแครทโวทล์ 
(Anderson & Krathwohl) 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ภาษา 
 2.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 2.6 แนวคิด ทฤษฎี ที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 2.7 รูปแบบการเรียนการสอนและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 2.8 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร 
 2.9 แนวคิด และ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา 
 2.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
   เพียเจต์ (Piaget) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอน
หรือกระบวนการอย่างไร เขาอธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะ
มีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งให้
เด็กข้ามจากพัฒนากรขั้นหนึ่งไปสู่อีกข้ันหนึ่ง เพราะจะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กก าลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเพียเจต์เน้นความส าคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
มากกว่าการกระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการเร็วขึ้น 
   ทฤษฎีการเรียนรู้ 
   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ มีสาระสรุปดังนี้ (Lall & Lall, 1983) 
   1. พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้นดังนี้ 
    1.1 ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) เป็นขั้นพัฒนาการ
ในช่วง 0-2 ปี ความคิดของเด็กในวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้และการกระท าเด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และ
ยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น 
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    1.2 ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วง
อายุ 2-7 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ยังขึ้นอยู่กับการับรู้เป็นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะใช้เหตุผล           
อย่างลึกซึ้ง แต่สามารถเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์ได้ การใช้ภาษาแบ่งเป็นขั้นย่อย ๆ 2 ขั้น คือ 
     1) ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Pre-Conceptual Intellectual Period) 
เป็นขั้นพัฒนากรในช่วง 2-4 ปี 
     2) ขั้นการคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง ( Intuitive Thinking Period) 
เป็นพัฒนากรในช่วง 4-7 ปี 
    1.3 ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขั้นพัฒนา
กรในช่วงอายุ 7-11 ปี เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ขึ้นกับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กสามารถสร้าง
ภาพในใจ และสามารถคิดย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและ          
สิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
    1.4 ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operation Period) เป็นพัฒนาการในช่วง
อายุ 11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ และสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ 
   2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ 
   3. กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะดังนี้ 
    3.1 การซึมซับหรือการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมอง            
ในการรับประสบการณ์ เรื่องราว และข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
    3.2 การปรับและจัดระบบ (Accommodation) คือ กระบวนการทางสมอง           
ในการปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็นระบบหรือเครือข่ายทางปัญญาที่ตน
สามารถเข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้น 
    3.3 การเกิดความสมดุล (Equilibration) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากขั้นของ
การปรับตัว หารการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลมากขึ้น 
หากบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์ เดิมให้เข้ากันได้ ก็จะเกิดภาวะ             
ความ ไม่สมดุลขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล 
   หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
   1. ในการพัฒนาเด็ก ควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กและจัด
ประสบการณ์ให้เด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการเท่านั้น ไม่ควรบังคับให้ เด็กเรียนในสิ่งที่ยังไม่พร้อม 
หรือยากเกินพัฒนาการตามวัยของตน เพราะจะก่อให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีได้ 
    1.1 การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัยของตนสามารถ
ช่วยให้เด็กพัฒนาไปสู่พัฒนาการขั้นสูงได้ 
    1.2 เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกัน ถึงแม้อายุจะเท่ากัน แต่ระดับ
พัฒนาการอาจไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา 
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    1.3 ในการสอนควรใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรม เพ่ือช่วยให้เด็กเข้าใจลักษณะต่าง  ๆ            
ได้ดีขึ้น แม้ในพัฒนาการช่วงการคิดแบบรูปธรรมเด็กจะสามารถสร้างภาพในใจได้แต่การสอนที่ใช้
อุปกรณ์ท่ีเป็นรูปธรรมจะช่วยให้เด็กเข้าใจชัดขึ้น 
   2. การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ทราบลักษณะเฉพาะตัว
ของเด็ก 
   3. ในการสอนเด็กเล็ก ๆ เด็กจะรับรู้ส่วนรวม (Whole) ได้ดีกว่าส่วนย่อย (Part) 
ดังนั้นครูจึงควรสอนภาพรวมก่อนแล้วจึงแยกสอนทีละส่วน 
   4. ในการสอนสิ่งใดให้กับเด็ก ควรเริ่มจากสิ่งที่ เด็กคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์            
มาก่อนแล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่า การท าเช่นนี้จะช่วยให้กระบวนการซึมซับและ
จัดระบบความรู้ของเด็กเป็นไปด้วยดี 
   5. การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมาก ๆ 
ช่วยให้เด็กดูดซึมข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็กอันเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเด็ก 
 2.1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร ์
   บรุนเนอร์ (Bruner) เป็นนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเรื่องของพัฒนาการทาง
สติปัญญาต่อเนื่องจาก เพียเจต์ บรุนเนอร์ เชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและการเรียนรู้
เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตัวเอง (Discovery Learning) แนวคิดที่ส าคัญ ๆ ของบรุนเนอร์            
มีดังนี้ (Brunner, 1963) 
   ทฤษฎีการเรียนรู้ 
   1. การจัดโครงสร้างของความรู้ ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับพัฒนาการ           
ทางสติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
   2. การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อม           
ของผู้เรียน และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ 
   3. การคิดแบบหยั่งรู้  (Intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถ             
ช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ 
   4. แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบวามส าเร็จในการเรียนรู้ 
   5. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ขั้นใหญ่ ๆ คือ 
    5.1 ขั้นการเรียนรู้จากการกระท า (Enactive Stage) คือ ขั้นของการเรียนรู้             
จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ๆ การลงมือกระท าช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี การเรียนรู้               
เกิดจากการกระท า 
    5.2 ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพ
ในใจได้และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได้ 
    5.3 ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้นการเรียนรู้
สิ่งที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้ 
   6. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรือสามารถ
จัดประเภทของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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   7. การเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุดคือ การให้ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Discovery 
Learning) 
   หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
   1. กระบวนการค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีความหมาย
ส าหรับผู้เรียน 
   2. การวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่ต้องท าก่อนการสอน 
   3. การจัดหลักสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) ช่วยให้สามารถสอนเนื้อหา
หรือความคิดรวบยอดเดียวกันแก่ผู้เรียนทุกวัยได้ โดยต้องจัดเนื้อหาความคิดรวบยอดและวิธีสอน            
ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน 
   4. ในการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระ ให้มากเพ่ือช่วยส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน 
   5. การสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
   6. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน 
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
   7. การสอนความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
   8. การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
 2.1.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของกาเย่ 
   กาเย่  (Gagne) เป็นนักจิตวิทยาและนักการศึกษาในกลุ่มผสมผสานระหว่าง
พฤติกรรมนิยมกับพุทธนิยม (Behavior Cognitivist) เขาอาศัยทฤษฎีและหลักการที่หลากหลาย 
เนื่องจากความรู้มีหลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดที่ลึกซึ้ง
บางประเภทมีความซับซ้อนมาก จ าเป็นต้องใช้ความสามารถในขั้นสูง กาเย่ ได้จัดขั้นการเรียนรู้ ซึ่งเริ่ม
จากง่ายไปหายาก โดยผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม และพุทธนิยมเข้าด้วยกัน 
   การเรียนรู้ของกาเย่ ((Gagne) 
   หลักการที่ส าคัญของกาเย่ สรุปดั้งนี้ (Gagne & Briggs, 1974) 
   ทฤษฎีการเรียนรู้ 
   1. กาเย่ (Gagne) ได้จัดประเภทของการเรียนรู้ เป็นล าดับขั้นจากง่ายไปหายากไว้       
8 ประเภท ดังนี้ 
    1.1 การเรียนรู้สัญญาน (Signal-Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ อยู่นอกเหนืออ านาจจิตใจ ผู้เรียนไม่สามารถบังคับพฤติกรรมใหม่             
ให้เกิดขึ้นได้ การเรียนรู้แบบนี้เกิดจากการที่คนเราน าเอาลักษณะการตอบสนองที่มีอยู่แล้วมาสัมพันธ์
กับสิ่งเร้าใหม่ที่มีความใกล้ชิดกับสิ่งเร้าเดิม การเรียนรู้สันญาณ เป็นลักษณะการเรียนรู้แบบการวาง
เงื่อนไขของพาฟลอฟ 
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    1.2 การเรียนรู้สิ่งเร้า-การตอบสนอง (Stimulus-Response) เป็นการเรียนรู้
ต่อเนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง แตกต่างจากการเรียนรู้สันญาณ เพราะ
ผู้เรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม เนื่องจากได้รับแรงเสริม การเรียนรู้
แบบนี้เป็นการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงของ ธอร์นไคด์ และการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข 
(Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท าเองมิใช่รอ
ให้สิ่งเร้าภายนอกมากระท าพฤติกรรมที่แสดงออกเกิดจากสิ่งเร้าภายในของผู้เรียนเอง 
    1.3 การเรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง (Chaining) เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองที่ต่อเนื่องกันตามล าดับ เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระท า          
การเคลื่อนไหว 
    1.4 การเชื่อมโยงทางภาษา (Verbal Association) เป็นการเรียนรู้ในลักษณะ
คล้ายกับการเรียนรู้ การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง แต่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา การเรียนรู้            
การรับสิ่งเร้า-การตอบสนอง เป็นพื้นฐานของกาเรียนรู้แบบต่อเนื่องและการเชื่อมโยงทางภาษา 
    1.5 การเรียนรู้ความแตกต่าง (Discrimination Learning) เป็นการเรียนรู้               
ที่ผสมผสานสามารถมองเห็นความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะความแตกต่างตามลักษณะ            
ของวัตถุ 
    1.6 การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถจัดกลุ่มสิ่งเร้าที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน โดยสามารถระบุลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่าง
กันได้ พร้อมทั้งสามารถขยายความรู้ไปยังสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากทีเคยเห็นมาก่อนได้ 
    1.7 การเรียนรู้กฎ (Rule Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ เกิดจากการรวม หรือ
เชื่อมโยงความคิดรวบยอดตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป และตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น การที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
กฎเกณฑ์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าการเรียนรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กันได้ 
    1.8 การเรียนรู้การแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา 
โดยการน ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้ การเรียนรู้แบบนี้เป็นกระบวนการที่เกิดภายในตัวผู้เรียน เป็นการใช้
กฎเกณฑ์ในขั้นสูงเพ่ือการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและสามารถน ากฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหานี้ไปใช้
กับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้ 
   2. กาเย่  ได้แบ่งสมรรถภาพการเรียนรู้  (Learning Outcomes) ของมนุษย์ไว้              
5 ประการ ดังนี้ 
    2.1 สมรรถภาพในการเรียนรู้ข้อเท็จจริง (Verbal Information) เป็นความสามารถ 
ในการเรียนรู้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยอาศัยความจ าและความสามารถระลึกได้ 
    2.2 ทักษะเชาว์ปัญญา (Intellectual Skills) หรือทักษะทางสติปัญญา เป็น
ความสามารถในการใช้สมองคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดในด้านต่าง  ๆ 
นับตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นทักษะง่าย ๆ ไปสู่ทักษะที่ยากสลับซับซ้อนมากขึ้น ทักษะ           
เชาว์ปัญญาที่ส าคัญที่ควรได้รับการฝึกคือ ความสามารถในการจ าแนก (Discrimination) ความสามารถ
ในการคิดรวบยอดเป็นรูปธรรม (Concrete Concept) ความสามารถในการให้ค าจ ากัดความของ
ความคิดรวบยอด (Defined Concept) ความสามารถในการเข้าใจกฎและใช้กฎ (Rules) และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving)  
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    2.3 ยุทธศาสตร์ในการคิด (Cognitive Strategies) เป็นความสามารถของ
กระบวนการท างานภายในสมองของมนุษย์ ซึ่งควบคุมการเรียนรู้ การเลือกรับรู้ การแปลความ              
และการดึงความรู้ ความจ า ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมออกมาใช้ ผู้มียุทธศาสตร์ในการคิดสูง 
จะมีเทคนิค มีเคล็ดลับในการดึงความรู้ ความจ า ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมออกมใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาที่มีสถานการณ์ที่แตกต่างได้อย่างดี รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 
    2.4 ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor Skills) เป็นความสามารถ ความช านาญ           
ในการปฏิบัติหรือการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ผู้ที่มีทักษะ            
การเคลื่อนไหวที่ดีนั้น พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมีลักษณะรวดเร็ว คล่องแคล่ว และถูกต้องเหมาะสม 
    2.5 เจตคติ (Attitudes) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีผล
ต่อการตัดสินใจของบุคคลนั้นในการที่จะเลือกกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
   หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
   1. กาเย่ ได้เสนอรูปแบบการสอนอย่างเป็นระบบ โดยพยายามเชื่อมโยงการจัดสภาพ
การเรียนการสอนอันเป็นสภาวะภายนอกตัวผู้เรียน ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ภายใน ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของคนเรา กาเย่ อธิบายว่าการท างานของสมองคล้ายกับการท างาน
ของคอมพิวเตอร์ 
   2. ในระบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้นั้น 
กาเย่ได้เสนอระบบการสอน 9 ขั้น ดังนี้ 
    ขั้นที่  1 สร้างความสนใจ (Gaining Attention) เป็นขั้นที่ท าให้ผู้ เรียนเกิด           
ความสนใจในบทเรียน เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งยั่วยุภายนอก และแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผู้เรียน         
เองด้วย ครูอาจใช้วิธีการสนทนา ซักถาม ทายปัญหา หรือมีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
ตื่นตัว และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ 
    ขั้นที่  2 แจ้งจุดประสงค์  ( Informing the Leaner of the Objective) เป็น           
การบอกให้ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมายหรือผลที่จะได้รับจาการเรียนบทเรียนนั้นโดยเฉพาะ เพ่ือให้
ผู้เรียนเห็นประโยชน์ในการเรียน เห็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน ท าให้ผู้เรียนวางแผนการเรียน
ของตนเองได้ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยให้ครูด าเนินการสอนตามแนวทางที่จะน าไปสู่จุดหมาย           
ได้เป็นอย่างด ี
    ขั้นที่ 3 กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมที่จ าเป็น (Stimulating Recall of 
Prerequisite Learned Capabilities) เป็นการทบทวนความรู้เดิมที่จ าเป็นต่อการเชื่อมโยงให้เกิด
การเรียนรู้ความรู้ใหม่ เนื่องจาการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง การเรียนรู้ความรู้ใหม่ต้องอาศัย
ความรู้เก่าเป็นพ้ืนฐาน 
    ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม่ (Presenting the Stimulus) เป็นการเริ่มกิจกรรม
ของบทเรียนใหม่โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาประกอบการสอน 
    ขั้นที่ 5 ให้แนวทางการเรียนรู้ (Providing Learning Guidance) เป็นการช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมด้วยตนเอง ครูอาจแนะน าวิธีกิจการกิจกรรม แนะน าแหล่งค้นคว้าเป็น
การน าทาง ให้แนวทางให้ผู้เรียนไปคิดเอง เป็นต้น 
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    ขั้นที่ 6 ให้ลงมือปฏิบัติ (Eliciting the Performance) เป็นการให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ 
    ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นขั้นที่ครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกว่ามีความถูกต้องหรือไม่ อย่างไร และเพียงใด 
    ขั้นที่  8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์  (Assessing the 
Performance) เป็นขั้นการวัดและประเมินว่าผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้              
ของบทเรียนเพียงใด ซึ่งอาจวัดโดยการใช้ข้อสอบ แบบสังเกต การตรวจผลงาน หรือการสัมภาษณ์ 
แล้วแต่ว่าจุดประสงค์นั้นต้องการวัดด้านใด แต่สิ่งส าคัญ คือ เครื่องมือที่ใช้วัดต้องมีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
และมีความเที่ยงตรงในการวัด 
    ขั้นที่ 9 ส่งเสริมความแม่นย าและการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Enhancing Retention 
and Transfer) เป็นการสรุป การย้ า ทบทวนการเรียนที่ผ่านมา เพ่ือให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
กิจกรรมในขั้นนี้อาจเป็นแบบฝึกหัด การให้ท ากิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ รวมทั้งการให้ท าการบ้าน            
ท ารายงาน หรือหาความรู้เพิ่มเติมจากความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน 
 
2.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
 เป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการ และวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้              
ความเข้าใจจากประสบการณ์ รวมทั้งโครงสร้างทางปัญญาและความเชื่อที่ใช้ในการแปลความหมาย
เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องจัดกระท ากับข้อมูล นอกจากกระบวนการ
เรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในสมองแล้ว ยังเป็นกระบวนการทางสังคมด้วยการสร้าง
ความรู้ จึงเป็นกระบวนการทั้งด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป หลักการจัดการเรียนการสอน         
ตามทฤษฎีนี้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความ (Process of Knowledge Construction) เป้าหมาย
ของการสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้ที่แน่นอนตายตัว  ไปสู่การสาธิต
กระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลาย  ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้จัดกระท ากับข้อมูล            
หรือประสบการณ์ต่าง ๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง โดยการให้ผู้เรียน            
อยู่ในบริบทจริง ในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรม               
ให้เกิดขึ้น ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่โดยผู้เรียนจะน าตนเองและควบคุมตนเอง              
ในการเรียนรู้ บทบาทของครูจะเป็นผู้ให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้เรียน            
ในการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ตามทฤษฎีนี้มีลักษณะที่ยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล              
การประเมินควรใช้วิธีการที่หลากหลาย  การวัดผลจะต้องใช้กิจกรรมหรืองานในบริบทจริงด้วย             
ซึ่งในกรณีที่จ าเป็นต้องจ าลองของจริงมา ก็สามารถท าได้ แต่เกณฑ์ที่ใช้ควรเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในโลก 
ความจริงด้วย 
 2.2.1 กระบวนการเรียนรู้ 
   ทฤษฎีการสร้างความรู้มีรากฐานมาจากทฤษฎีการสร้างเชาว์ปัญญาของ เพียเจต์
และไวก็อทสกี้ (Vygotsky) อธิบายว่า โครงสร้างทางสติปัญญา (Scheme) ของบุคคลมีการพัฒนา
ผ่านทางกระบวนการดูดซับหรือซึมซับ (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา 
(Accommodation) เพ่ือให้บุคคลอยู่ในภาวะสมดุล (Equilibrium) ซึ่ง เพียเจต์ เชื่อว่า ทุกคนจะมี
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พัฒนาการตามล าดับขั้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อม และสังคม ส่วน ไวก็อทสกี ้
ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม สังคม และภาษามากขึ้น (Vygotsky, 1978) 
            นักทฤษฎีกลุ่มที่เชื่อในทฤษฎีนี้เห็นว่า แม้โลกนี้จะมีอยู่จริง แต่ความหมายของ           
สิ่งต่าง ๆ มิได้มีอยู่ในตัวของมันเอง สิ่งต่าง ๆ มีความหมายขึ้นมาจากการคิดของคนที่รับรู้สิ่งนั้น ๆ 
ดังนั้นสิ่งต่าง ๆ ในโลกจึงจึงไม่มีความหมายที่ถูกต้องหรือเป็นจริงที่สุด แต่ขึ้นกับการให้ความหมายของ
คน ในโลก ดังนั้นทฤษฎีจึงให้ความส าคัญกับกระบวนการ และวิธีการของบุคคลในการแปลความหมาย
และสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ต่าง ๆ และถือว่าสมองเป็นเครื่องมือส าคัญที่บุคคลใช้  
ในการแปลความหมายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในโลกนี้ ซึ่งการแปลความหมายของแต่ละคนจะ
ขึ้นกับการรับรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความสนใจ และภูมิหลังของแต่ละบุคคล ซึ่งมี            
ความแตกต่างกัน ดังนั้น การสร้างความหมายของข้อมูลความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นเรื่อง
เฉพาะตนที่บุคคลจะต้องใช้กระบวนการทางสติปัญญาในการจัดกระท า (Acting On) มิใช่เพียงการรับ 
(Taking In) ข้อมูลเท่านั้น 
 2.2.2 การน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
   1. ครูควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม          
ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัว (Active) กล่าวคือเป็นผู้ที่มิใช่เพียงรับข้อมูลความรู้เท่านั้นแต่จะต้อง
เป็นผู้จัดกระท ากับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ และสร้างความหมายของสิ่งนั้นด้วยตนเอง 
   2. ครูควรสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรม (Socio-Moral) ให้เกิดขึ้นเนื่องจาก
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นปัจจัยส าคัญของการสร้างความรู้ การร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิด และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนและบุคคลอ่ืนจะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกว้างขวางขึ้น 
   3. ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนน าตนเอง และควบคุมตนเองในการเรียนรู้ 
   4. ครูจ าเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทตนเอง จากผู้ถ่ายทอดความรู้และควบคุมการเรียนรู้ 
ไปเป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้ ท าหน้าที่ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน ให้ค าปรึกษา
แนะน าทางด้านวิชาการและ ด้านสังคมให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา และประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
   5. ครูควรประเมินผลในลักษณะที่ เป็น  Goal Free Evaluation กล่าวคือ เป็น           
การประเมิน ตามจุดมุ่งหมายของผู้เรียนแต่ละคนและการวัดผล ควรใช้วิธีการหลากหลายโดยอาศัย               
บริบทจริง เนื่องจากการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ขึ้นกับความสนใจและการสร้างความหมาย
ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล 
 2.2.3 บทบาทและคุณสมบัติที่ครูควรมีในการสอนแบบ Constructionism  
   ในการสอนตามทฤษฎี Constructionism ครูนับว่ามีบทบาทส าคัญมากในการที่จะ
ควบคุมกระบวนการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งครูที่ศึกษาทฤษฎีนี้ควรมีความเข้าใจ            
ในบทบาท คุณสมบัติที่ครูควรจะมี รวมทั้งทัศนคติที่ครูควรเปลี่ยนและสิ่งที่ต้องค านึงถึง 
   1. บทบาทของคร ู
    1.1 ในการด าเนินกิจกรรมการสอน ครูควรรู้จักบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน 
ครูนับว่าเป็นบุคคลส าคัญที่จะท าให้การสอนส าเร็จผล ดังนั้นจึงควรรู้จักบทบาทของตน ดังนี้ คือ 
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    1.2 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม โดยควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ 
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ และคอยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น 
    1.3 แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียนตามโอกาส           
ที่เหมาะสม (ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา) 
    1.4 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎี  Constructionism 
โดยเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้จุดประกายความคิดและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มี              
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนโดยทั่วถึงกัน ตลอดจนรับฟังและสนับสนุนส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ผู้เรียน 
ที่จะเรียนรู้เพื่อประจักษ์แก่ใจด้วยตนเอง 
    1.5 ช่วยเชื่อมโยงความคิดเห็นของผู้เรียนและสรุปผลการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริม
และน าทางให้ผู้เรียนได้รู้วิธีวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ เพ่ือผู้เรียนจะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
   2. คุณสมบัติที่ครูควรมีในการสอนแบบ Constructionism 
    2.1 มีความเข้าใจทฤษฎี Constructionism และพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎี Constructionism  
    2.2 มีความรู้ในเนื้อหาที่สอนอย่างดี 
    2.3 มีความเข้าใจมนุษย์ มีจิตละเอียดพอที่จะสามารถตรวจสอบความคิดของ
ผู้เรียนและดึงความคิดของผู้เรียนให้แสดงออกมามากที่สุด 
    2.4 มีการพัฒนาตนเอง ทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจอยู่เสมอ ครูควรรู้จัก
ตนเองและพัฒนาความรู้ บุคลิกภาพ ของตนให้ดีขึ้น มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน             
ไม่ถือว่าความคิดตนถูกต้องเสมอ เข้าใจและยอมรับว่าบุคคลมีความแตกต่างกัน ไม่ด่วนตัดสินผู้เรียน
อย่างผิวเผิน 
    2.5 ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เพราะการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของครูจะท า
ให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเกิดความเป็นกันเอง และมีความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน 
    2.6 ครูควรมีทักษะในการสื่อความหมายกับผู้เรียน ในการสอนนั้นครูมักจะมี   
การสื่อความหมายกับผู้เรียนเสมอ จึงควรสื่อความหมายให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ รู้จักใช้วาทศิลป์              
ให้เหมาะกับกาลเทศะ และเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน (การสื่อความหมายให้กับผู้เรียนแต่ละคน          
จะไม่เหมือนกันเพราะผู้เรียนมีการรับรู้และเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน) 
    2.7 มีทักษะในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ทักษะด้านนี้ท าให้
ครูด าเนินงานได้สะดวกราบรื่น เนื่องจากการสอนแบบ Constructionism นั้นผู้สอนจะต้องคอย
สังเกตบรรยากาศการเรียนที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และจะต้องคอยแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วงให้เหมาะสม 
ดังนั้นผู้สอนจึงต้องมีทักษะในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ดี 
    2.8 มีทักษะในการช่วยเหลือผู้เรียน บ่อยครั้ง ครูต้องคอยช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เรียน 
ครูจึงควรมีความเป็นมิตรเป็นกันเองกับนักเรียนเสมอ หากครูไม่มีทักษะทางด้านนี้แล้ว การช่วยเหลือ
อาจไม่บรรลุผล 
     จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นคุณสมบัติที่ครูควรมี เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง
มนุษยสัมพันธ์ในการเรียนการสอนและการด าเนินชีวิตประจ าวันให้ดีขึ้น นอกจากนั้นสิ่งที่ส าคัญมาก 
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ก็คือครูควรมีพ้ืนฐานของความรักในวิชาชีพครู พยายามเข้าใจผู้เรียนแต่ละคนให้มาก ๆ โดยยึดหลัก
ที่ว่าคนเรามีความแตกต่างกัน (ไม่น าคนหนึ่งมาเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่ง) ครูควรรู้จักเคารพความคิด
ของตนเองและผู้อื่น (โดยเฉพาะผู้เรียน) และควรรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจของครูเองให้สมบูรณ์ 
และแจ่มใสอยู่เสมอ 
     ทัศนคติที่ครูควรเปลี่ยนและสิ่งที่ต้องค านึงถึง 
     ในการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism ครูควรเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติให้เหมาะสม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ทัศนคติ           
ที่ครูควรเปลี่ยนแปลงไป และสิ่งที่ครูควรค านึงถึงมีดังนี้ 
     1) ครูต้องไม่ถือว่า ครูเป็นผู้รู้แต่ผู้เดียว ผู้เรียนต้องเชื่อตามที่ครูบอกโดยไม่มี
เงื่อนไข แต่ครูต้องตระหนักว่าตนเองมีความรู้ที่จะช่วยเหลือนักเรียนเท่าที่จะช่วยได้ ดังนั้นครูจึง              
ไม่อับอายผู้เรียนที่จะพูดว่า “ครูก็ยังไม่ทราบ พวกเรามาช่วยกันหาค าตอบดูซิ”ฯลฯ 
     2) ครูต้องพยายามช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุดเท่าท่ีจะ
มากได้ ต้องอดทน และปล่อยให้นักเรียนประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง อย่าด่วนไปชิงบอกค าตอบเสียก่อน 
ควรช่วยเหลือแนะน าผู้เรียนที่เรียนช้าและเรียนเร็วให้สามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเอง
ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด 
     3) ไม่ควรถือว่า “ผู้เรียนที่ดีต้องเงียบ” แต่ครูควรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียน           
ได้พูดคุยกันในเนื้อหา หรือได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้กันได้ 
     4) ครูต้องไม่ถือว่าการที่ผู้เรียนเดินไปเดินมาเพ่ือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
นั้นเป็นการแสดงถึงความไม่มีระเบียบวินัย แต่ต้องคิดว่าการเดินไปเดินมาเป็นกระบวนการหนึ่ง             
ที่ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และช่วยท าให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 
     5) ครูต้องลดบทบาทตัวเองลง (ท าตัวให้เล็กที่สุด) พูดในสิ่งที่จ าเป็นเลือกสรร
ค าพูดให้แน่ใจว่าผู้ เรียนมีความต้องการฟังในสิ่งที่ครูพูด ก่อนที่จะพูดครูจึงควรเร้าความสนใจ           
ของผู้เรียนเสียก่อน 
     6) ขณะที่ผู้ เรียนประกอบกิจกรรมครูต้องอยู่ดูแลเอาใจใส่พัฒนาการ            
ของผู้เรียนแต่ละคน ต้องไม่คิดว่า เมื่อผู้เรียนสามารถเรียนได้เองแล้วครูก็เอาเวลาท าอย่างอ่ืนได้ 
     7) ครูควรมีใจกว้างและชมเชยนักเรียนที่ท าดีหรือประสบความส าเร็จ            
แม้เพียงเล็กน้อย ไม่ต าหนิหรือลงโทษเมื่อผู้เรียนท าผิดพลาด หรือท าไม่ถูกใจครู 
     8) ครูไม่ควรจะเอาตนเองไปยึดติดกับหลักสูตรมากจนเกินไป ไม่ควรจะอัด
เนื้อหาที่ไม่จ าเป็นให้กับผู้เรียน ควรคิดว่าการให้เนื้อหาที่จ าเป็นแม้จะน้อยอย่างก็ยังดีกว่าสอนหลาย ๆ
อย่าง แต่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้น้อยมาก หรือน าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ไม่ได้ 
     9) การจัดตารางสอนควรจัดให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับเวลา ที่ให้ผู้เรียนได้          
ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ครูต้องพยายามเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมภายในเวลาที่เหมาะสม 
ไม่มากหรือน้อยไป  
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   3. บทบาทของผู้เรียน 
    ในการเรียนตามทฤษฎี Constructionism ผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ปฎิบัติและ
สร้างความรู้ไปพร้อม ๆ กัน ด้วยตัวของเขาเอง (ท าไปและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน) บทบาทที่คาดหวัง
จากผู้เรียน คือ 
    3.1 มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 
    3.2 เรียนรู้ได้เอง รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วยตนเอง 
    3.3 ตัดสินปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
    3.4 มีความรู้สึกและความคิดเป็นของตนเอง 
    3.5 วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
    3.6 ให้ความช่วยเหลือกันและกัน รู้จักรับผิดชอบงานที่ตนเองท าอยู่และที่ได้รับ
มอบหมาย 
    3.7 น าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้นั้น 
    จากการน าทฤษฎี Constructionism สังเกตได้ว่าผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน
มากขึ้นและมีผลดี คือ 
     1) ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองดีขึ้นโดยทราบข้อดีและข้อบกพร่อง            
ของตนเอง 
     2) ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีระบบมากขึ้น เพราะการเรียนรู้จากการท างาน            
ท าให้ต้องพยายามคิดพิจารณาหาค าตอบ และวิธีการแก้ปัญหา ท าให้รู้จักจัดระบบความคิดเพ่ือ
แก้ปัญหานั้น 
     3) ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น รู้ว่าจะแสวงหา
ความรู้ตามแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างไร และรู้ว่าคนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหนึ่งที่ส าคัญ 
     4) ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาและตัดสินปัญหาอย่างมีเหตุผลมากขึ้น จากการฝึกฝน
การวิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่พบในระหว่างการลงมือปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหา           
ในชีวิตจริงได้ 
     5) ผู้เรียนกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี 
     6) ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากการท างานที่มีโอกาสได้คิดสร้าง 
สิ่งต่าง ๆ มีโอกาสได้ลองผิดลองถูก หรือการที่ได้พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการคิดที่หลากหลาย
พยายามแก้ปัญหาโดยไม่ตีกรอบความคิดตนเองมากเกินไป 
     7) ท าให้เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมากขึ้น ไม่ปิดใจ
เชื่อตนเองอยู่ฝ่ายเดียว และรู้จักการเป็นผู้ให้โดยเรียนรู้ว่าการให้เป็นความสุขอย่างหนึ่ง (ผู้ให้ย่อมเป็น
ที่รัก) 
     8) รู้จักการเคารพตนเองและผู้อ่ืน จากการท างานร่วมกันในบรรยากาศ          
ที่เป็นกันเองมีความเป็นมิตร ท าให้ผู้เรียนรู้จักเคารพตนเองและปฏิบัติตนด้วยความเคารพต่อผู้อ่ืน 
มีระเบียบวินัยในตนเองมากข้ึน รู้จักบังคับตนเอง 
     9) รู้จักการท าใจเป็นกลางและเลือกปฏิบัติตนตามทางสายกลาง รวมทั้ง            
มีเป้าหมายชีวิตและมีแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเองที่ชัดเจนขึ้น 
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     กล่าวโดยสรุป หลักการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism เป็น
การเรียนการสอนที่ผู้เรียนเรียนรู้จากการสร้างงาน ผู้เรียนได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง           
โดยการลงมือปฏิบัติหรือสร้างงานที่ตนเองสนใจ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้สัมผัสและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม ผู้เรียนจะสร้างองค์ความรู้ขึ้นด้วยตนเองจากการปฏิบัติงานที่มีความหมาย
ต่อตนเอง  
 
2.3 แนวคิด Cognitive Domain ของ Boom ปรับปรุงโดย แอนเดอร์สัน  และแครทโวทล์ 
(Anderson & Krathwohl, 2001) 
 แอนเดอร์สัน (Anderson) ได้ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการทางพุทธิปัญญาที่น าเสนอโดย บลูม 
น าไปสู่ความเข้าใจของคนทั่วไปว่ากระบวนการดังกล่าวไม่สามารถทับซ้อน  หรือเหลื่อมล้ ากันได้
จะต้องบรรลุกระบวนการในระดับที่ต่ ากว่าให้ได้ทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถบรรลุถึงกระบวนการใน
ระดับที่สูงได้นั้นเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดเกินไป (วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 
ม.ป.ป) ต่อมาในช่วงปี 1990 แอนดอร์สัน และแครทโวทล์ (Anderson & Krathwohl, 2001) ได้ท า
การปรับปรุงการจ าแนก จุดมุ่งหมายทางการศึกษาใหม่ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปใช้งานและปรับปรุง
และน าเสนอแนวคิดไว้ในหนังสือเรื่อง “A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing:  
A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Outcomes” ในปี 2001 ซึ่งการปรับปรุง            
การจ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่น าเสนอโดย แอนดอร์สัน และ แครทโวทล์ เป็นการปรับเปลี่ยน
จุดประสงค์ทางการด้านพุทธิปัญญาในสองประเด็น  คือการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและค าศัพท์ที่ใช้          
ในกระบวนการพุทธิปัญญา และเพ่ิมโครงสร้างจากมิติเดียวเป็นสองมิติดังนี้ (Krathwohl, 2002) 
 2.3.1 การปรับเปลี่ยนล าดับขั้นและค าศัพท์ที่ ใช้ในกระบวนการพุทธิปัญญายังคงมี            
6 กระบวนการเหมือนเดิม แต่ 3 กระบวนการแรกเปลี่ยนชื่อเป็นจ า (Remember) เข้าใจ (Understand) 
และประยุกต์ใช้ (Apply) ส่วนสามกระบวนการหลังเปลี่ยนชื่อที่มีลักษณะเป็นค านาม ไปเป็นค ากริยา
และสลับที่กับระหว่างกระบวนการที่ 5 กับ 6 และสร้างสรรค์ (Create) เปลี่ยนชื่อมาจากการสังเคราะห์ 
(Synthesis) (Krathwohl, 2002) ดังต่อไปนี้ 
   กระบวนการและค าศัพท์ที่ใช้ในกระบวนการพุทธิปัญญาของ บลูม แบบดั้งเดิมและ
แบบปรับปรุงใหม่ 

กระบวนการและค าศัพท์เดิม กระบวนการและค าศัพท์ใหม่ 
1. ความรู้ (Knowledge)  1. จ า (Remember)  
2. ความเข้าใจ (Comprehension)  2. เข้าใจ (Understand)  
3. การนาไปใช้ (Application)  3. ประยุกต์ใช้ (Apply)  
4. การวิเคราะห ์(Analysis)  4. วิเคราะห์ (Analyze)  
5. การสังเคราะห์ (Synthesis)  5. ประเมินค่า (Evaluate)  
6. การประเมินค่า (Evaluation)  6. สร้างสรรค์ (Create)  

   กระบวนการและค าศัพท์ใหม่อธิบายได้ดังนี้ 
   1. จ า (Remember) หมายถึง ความสามารถในการดึงเอาความรู้ที่มีอยู่ในหน่วย 
ความจ าระยะยาวออกมาแบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะคือ 



28 

    1.1 จ าได ้(Recognizing)  
    1.2 ระลึกได้ (Recalling)  
   2. เข้าใจ (Understand) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดความหมายของ
ค าพูดตัวอักษรและ การสื่อสารจากสื่อต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการสอน แบ่งประเภทย่อยได้ 7 ลักษณะ
คือ 
    2.1 ตีความ (Interpreting)  
    2.2 ยกตัวอย่าง (Exemplifying)  
    2.3 จ าแนกประเภท (Classifying)  
    2.4 สรุป (Summarizing)  
    2.5 อนุมาน (Inferring)  
    2.6 เปรียบเทียบ (Comparing)  
    2.7 อธิบาย (Explaining)  
   3. ประยุกต์ใช้ (Apply) หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการหรือใช้ระเบียบ
วิธีการภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดให้แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะ คือ 
    3.1 ด าเนินงาน (Executing)  
    3.2 ใช้เป็นเครื่องมือ (Implementing)  
   4. วิเคราะห์ (Analyze) หมายถึง ความสามารถในการแยกส่วนประกอบของ            
สิ่งต่าง ๆ และค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบความสัมพันธ์ระหว่างของส่วนประกอบกับ
โครงสร้างรวมหรือส่วนประกอบเฉพาะแบ่งประเภทย่อยได้ 3 ลักษณะ คือ 
    4.1 บอกความแตกต่าง (Differentiating)  
    4.2 จัดโครงสร้าง (Organizing)  
    4.3 ระบุคุณลักษณะ (Attributing)  
   5. ประเมินค่า (Evaluate) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑ์
หรือมาตรฐานแบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะ คือ 
    5.1 ตรวจสอบ (Checking)  
    5.2 วิพากษ์วิจารณ์ (Critiquing)  
   6. สร้างสรรค์ (Create) หมายถึง ความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันด้วยรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลหรือท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบ
แบ่งประเภทย่อยได ้3 ลักษณะคือ 
    6.1 สร้าง (Generating)  
    6.2 วางแผน (Planning)  
    6.3 ผลิต (Producing)  
 2.3.2 เปลี่ยนโครงสร้างมิติเดียวเป็นสองมิติ แอนดอร์สันและแครทโวทล์ได้เพ่ิมโครงสร้าง
ในมิติด้านความรู้ (Knowledge Dimension) เข้ามาในโครงสร้างของจุดประสงค์ทางการศึกษา          
ด้านพุทธิปัญญาท าให้โครงสร้างใหม่มีลักษณะเป็นสองมิติ ที่ประกอบด้วยมิติด้านกระบวนการพุทธิปัญญา 
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และมิติด้านความรู้ และได้อธิบายความหมายของมิติด้านความรู้ที่เพ่ิมเติมเข้ามาได้ดังนี้ (Krathwohl, 
2002)  
   1. ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Factual Knowledge) หมายถึง ส่วนประกอบพื้นฐาน
ที่นักเรียนจะต้องรู้ เพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน หรือใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องแบ่ง
ประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะ คือ 
 

มิติด้านความรู้ 
(The Knowledge 

Dimension) 

มิติด้านกระบวนการ  
(The Cognitive Process Dimension) 
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1. ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
(Factual Knowledge) 

      

2. ความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์ 
(Conceptual Knowledge) 

      

3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีด าเนินการ 
(Procedural Knowledge) 

      

4. ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญา 
(Meta-Cognitive 
Knowledge) 

      

     
    1.1 ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะ (Knowledge of Terminology)  
    1.2 ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดหรือส่วนประกอบ (Knowledge of Specific 
Details and Elements) 
   2. ความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์  (Conceptual Knowledge) หมายถึง ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบพ้ืนฐานภายใต้โครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีการทางานร่วมกันแบ่งประเภทย่อยได้             
3 ลักษณะ คือ 
    2.1 ความรู้ เกี่ ย วกับการแบ่ งชั้ น และจ าแนกประเภท  (Knowledge of 
Classifications and Categories)  
    2.2 ความรู้เกี่ยวกับหลักการและการสรุปอ้างอิง (Knowledge of Principles and 
Generalizations) 
    2.3 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีโมเดลและโครงสร้าง (Knowledge of Theories, 
Models, and Structures)  
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   3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีด าเนินการ (Procedural Knowledge) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการท างาน เช่น วิธีการหาความรู้ด้วยการสืบสวนสอบสวน และหลักเกณฑ์ในการใช้ทักษะขั้นตอน
เทคนิคและวิธีการแบ่งประเภทย่อยได้ 3 ลักษณะ คือ 
    3.1 ความรู้เกี่ยวกับทักษะและขั้นตอนในเนื้อหาเฉพาะ (Knowledge of Subject- 
Specific Skills and Algorithms)  
    3.2 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในเนื้อหาเฉพาะ (Knowledge of Subject-
Specific Techniques and Methods)  
    3.3 ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางในก าหนดระเบียบวิธีการท างาน
ที่เหมาะสม (Knowledge of Criteria for Determining When to Use Appropriate Procedures)  
   4. ความรู้ เกี่ ยวกับอภิปัญญา (Metacognitive Knowledge) หมายถึ ง ความรู้
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทั่วไป มีความตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับการคิดของตนเอง แบ่งประเภท
ย่อยได้ 3 ลักษณะ คือ 
    4.1 ความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธี (Strategic Knowledge)  
    4.2 ความรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในงานประกอบด้วยสถานการณ์ที่เหมาะสม
ในการท างานและรู้ เงื่อน ไขในการท างาน  (Knowledge About Cognitive Tasks, Including 
Appropriate Contextual and Conditional Knowledge)  
    4.3 ความรู้เกี่ยวกับตนเอง (Self-knowledge) 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สองที่ได้รับความสนใจมากจากนักการศึกษาหลายท่าน
ซึ่งได้กล่าวให้ทัศนะถึงสมมติฐานการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง สรุปได้ดังนี้ 
 2.4.1 สมมติฐานรับเข้า (Input Hypothesis) 
   แครชเชน (Krashen, 1982) เสนอสมมติฐานนี้ ในปี ค.ศ. 1982 โดยอธิบายว่า
สมมติฐานรับเข้า หมายถึง การที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ภาษาที่สองนั้น อาจเกิดความกังวลในสิ่งที่ก าลัง
ได้รับอยู่ไม่ใช่การเรียนรู้ แต่ด้วยการที่ผู้ เรียนมีการพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ นั่ นก็หมายถึง 
ไวยากรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ  (Krashen, 1985) นอกจากนั้น แครชเชน 
(Krashen, 1983) ยังได้สรุปว่าการมีปัจจัยรับเข้า (Input) จะเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลซึมซับ (Intake)           
ซึ่งการเรียนรู้ภาษาที่สองเข้ามาจึงถือว่ามีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาที่รับเข้ามาเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่ง
ขั้น นอกเหนือไปจากความรู้เดิมเพ่ิมขึ้นมา จึงเรียกว่า ขั้น i plus 1 ซึ่งเป็นปัจจัยที่พอเพียงที่ผู้เรียน
สามารถรับได้ แต่เนื่องจากผู้ เรียนแต่ละคนมีความสามารถในด้านภาษาในระดับที่แตกต่างกัน           
แครชเชน (Krashen) จึงแนะว่า สมมติฐานรับเข้าถือเป็นศูนย์กลางในการรับรู้ภาษาที่สอง โดย แครชเชน 
(Krashen) เพ่ิมเติมว่ากระบวนการหรือสมมติฐานส าคัญที่มีความจ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้
ภาษาที่สอง เพ่ิมเติมจากปัจจัยน าเข้า ก็คือการกรองด้วยอารมณ์ (Affective Filter) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการท าให้การรับรู้ภาษาท่ีสองประสบความส าเร็จ 
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 2.4.2 สมมติฐานการกรองด้วยอารมณ์ (Affective Filter Hypothesis) 
   ในการรับรู้ภาษาที่สองนั้น กระบวนการทางสมองเป็นเรื่องส าคัญของ แครชเชน
(Krashen, 1982) เขาอธิบายว่าในการรับรู้ภาษาที่สองนั้น การกรองด้วยอารมณ์ (Affective Filter 
Hypothesis) หรือการสกัดกั้นทางจิตวิสัย จะมีบทบาทเสมือนม่านกั้นการรับรู้ภาษาของผู้เรียน                   
โดยหากการกรองดังกล่าวมีต่ าหรือน้อย สิ่งรับเข้าทางภาษาที่จะเข้าถึงสมองส่วนกลไกการรับภาษา 
(Language Acquisition Device) และกลายเป็นความสามารถในการรับรู้ภาษา ในทางตรงกันข้าม 
หากตัวกรองการรับรู้ภาษาของผู้เรียนมีสูง สิ่งรับเข้าก็จะถูกสกัดกั้นท าให้ไม่สามารถเข้าถึงสมอง           
ส่วนกลไกการรับภาษา (Language Acquisition Device) ดังนั้นสิ่งรับเข้าจึงถือเป็นปัจจัยที่เป็น            
ตัวแปรสาเหตุอันดับแรกในการรับรู้ภาษาที่สอง ขณะที่ตัวแปรด้านการกรองอารมณ์เสมือนเป็น
ทางเดินที่น าสิ่งรับเข้าทางภาษาไปถึงสมองผ่านส่วนกลไกการรับภาษา (Language Acquisition Device)  
   นอกจากนั้น แครชเชน (Krashen) ยังยืนยันว่าขณะเรียน หากผู้เรียนได้รับปัจจัย
น าเข้า รวมทั้งมีตัวกรองความรู้สึกในระดับสูง ผู้เรียนอาจเข้าใจสิ่งที่เห็นหรือเรียนได้ แต่ปัจจัยน าเข้า
ดังกล่าวจะไปไม่ถึงสมองผ่านส่วนกลไกการรับภาษา (Language Acquisition Device) ซึ่งลักษณะ             
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้คือ เมื่อผู้เรียนขาดแรงจูงใจ ขาดความเชื่อมั่นหรือกังวลเกี่ยวกับความล้มเหลว         
หรือความผิดพลาด ในทางตรงกันข้าม หากผู้เรียนไม่มีความกังวล กล่าวคือมีความมุ่งมั่นในการเรียน
ตัวกรองความรู้สึกก็จะอยู่ในระดับต่ านั่นเอง นอกจากสมมติฐานสิ่งน าเข้าและสมมติฐานการกรอง
อารมณ์ที่กล่าวข้างต้น ลอง (Long, 1996) ได้เสนอสมมติฐานปฏิสัมพันธ์ (Interaction Hypothesis) 
ซึ่งเป็นการศึกษาขยายต่อจากสมมติฐานสิ่งน าเข้าของ แครชเชน (Krashen) ซึ่งถือเป็นสมมติฐานหนึ่ง
ในการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
 2.4.3 สมมติฐานปฏิสัมพันธ์ (Interaction Hypothesis) 
   จากการศึกษาของลอง (Long, 1996) พบว่าความพยายามที่ผู้เรียนใช้ในการสร้าง
ความเข้าใจตรงกัน ในการปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสาร ไม่ว่าจะด้วยการพูดซ้ า การพูดเพ่ือยืนยัน         
ความมั่นใจ การพูดเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ หรือการพูดขอให้ขยายความกระจ่าง มีประโยชน์            
อย่างยิ่งในการเรียนรู้ภาษา กล่าวคือ เป็นการท าให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้ปัจจัยรับเข้าบวกเพ่ิมอีก 1 ขั้น              
(i plus 1) ต่อมามีผู้ศึกษาเกี่ยวกับสมมติฐานปฏิสัมพันธ์รูปแบบคล้าย ๆ กับลอง (Long) เพ่ือพิสูจน์
ความเชื่อมโยงของปฏิสัมพันธ์ทางภาษากับความเข้าใจ อาทิ พิคา (Pica, 1987) รวมทั้ง กลาส และ 
เวรอนนิส (Glass & Varonis, 1994) โดยสรุปงานวิจัยของพวกเขา พบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนน าสู่การสร้างความเข้าใจในการสื่อสาร นอกจากนั้นงานวิจัยของ แมกกี (Mackey, 1999) 
เกี่ยวกับสมมติฐานปฏิสัมพันธ์ พบว่า การได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์ทางภาษาจะช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
   อย่างไรก็ตามในการรับรู้ภาษาที่สอง แนวคิดของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องนอกจาก
สมมติฐานสิ่งน าเข้า สมมติฐานการกรองด้วยอารมณ์ และสมมติฐานปฏิสัมพันธ์ ดังได้สรุปมาแล้วนั้น 
ได้มีผู้ท าการศึกษาโดยเชื่อมโยงสมมติฐานดังกล่าวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางภาษา และทฤษฎี               
ทางภาษาศาสตร์โดยใช้แนวคิดการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) เป็นฐานการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษา
ไปสู่ประเด็นของกระบวนการประมวลข้อมูล นั่นคือ สิ่งรับเข้า (Input) จะเปลี่ยนเป็นปัจจัยซึมซับ 
(Intake) ได้อย่างไร การศึกษาดังกล่าวเป็นแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสังคมของ ไวกอตสกี 
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(Vygotsky, 1978) ซ่ึงเชื่อในเรื่องของความคิดและการเรียนรู้ที่ เกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
นอกจากนั้นยังมีมุมมองในเรื่องของสมมติฐานการส่งออก (Output Hypothesis) ที่มาเกี่ยวข้องด้วย
เช่นกัน 
 2.4.4 สมมติฐานการส่งออก (Output Hypothesis) 
   สเวน (Swain, 1999) แสดงมุมมองเก่ียวกับการรับรู้ภาษา ซึ่งเป็นการมองต่างมุมกับ
แครชเชน (Krashen) ที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิ่งรับเข้า (Input) โดยมีแนวคิดว่าการรับรู้ภาษา            
เกิดจากผู้เรียนได้รับปัจจัยรับเข้าที่สามารถเข้าใจได้ (Comprehensiable Input) รวมทั้งมีการกรอง        
ด้านอารมณ์ในระดับต่ า ขณะที่ สเวน (Swain) ให้ทัศนะว่า สิ่งน าเข้าเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ
ต่อการรับรู้ภาษา การเรียนรู้ภาษาหรือการรับรู้ภาษาจะปรากฏจากผลผลิตของปริมาณการรับรู้       
หรือสิ่งส่งออก (Output) นั่นเอง แนวคิดดังกล่าวเน้นให้เห็นว่า การรับรู้ภาษาที่สองนั้น หากผู้เรียนได้
มีโอกาสฝึกฝน การผลิตถ้อยค าในภาษาที่สองจากกิจกรรม จะช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา 
โดยข้อมูลหรือผลผลิตทางภาษาตามสมมติฐานของ สเวน (Swain) นั้นเป็นมากกว่าสิ่งน าออกที่เกิด
จากการด าเนินกิจกรรมกล่าวคือ ข้อมูลทางภาษาที่ผลิตออกมานั้นผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก
ถึงปัญหา หรือช่องว่างของภาษาใหม่ที่เรียนรู้จากการสังเกต หรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน           
ได้อภิปราย วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบโครงสร้าง และรูปแบบของภาษาใหม่ 
ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาการรับรู้ภาษาท่ีสองได้ 
   จากสมมติฐานทั้ง 4 ประการ สรุปไว้ว่า การเรียนรู้ภาษาที่สองนั้น การรู้ภาษาจะ
ช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ส่วนการเรียนแบบเรียนภาษา (Learning) จะช่วยใน            
การตรวจสอบความถูกต้อง ของภาษา อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญต่อ        
การเรียนรู้ภาษา คือ ข้อมูลทางภาษาที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ และเจตคติของผู้เรียน  ซึ่งควรมี               
ความวิตกกังวลน้อย แรงจูงใจสูง นอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ ความถนัด วัยของผู้เรียน ฯลฯ ก็เป็น
ส่วนประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาท่ีสองเช่นกัน 
 
ตารางที่ 2.1 สรุปสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ภาษา 
 

แนวคิดทฤษฎี อ้างอิง สรุปการสังเคราะห์ 
1. สมมติฐาน
รับเข้า (Input 
Hypothesis) 

แครชเชน 
(Krashen, 
1982) 

การรับรู้ภาษาเกิดจากการเข้าใจข้อมูลหรือรับข้อมูลที่
สามารถเข้าใจได้โดยมนุษย์ จะพัฒนาจากระดับความรู้ที่มี
อยู่ขึ้นถัดไปอีกหนึ่งขั้นตามล าดับธรรมชาติ นั่นคือ i plus 1 
ดังนั้น ปัจจัยรับเข้าหรือสิ่งน าเข้าจากการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ จึงเป็นปัจจัยรับเข้าหรือสิ่งน าเข้า          
ที่สามารถเข้าใจได้ เรียกว่า Comprehensible Input 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  
 

แนวคิดทฤษฎี อ้างอิง สรุปการสังเคราะห์ 
2. สมมติฐานการ
กรองด้วยอารมณ์ 
(Affective Filter 
Hypothesis) 

แครชเชน 
(Krashen, 
1982) 

เมื่อผู้เรียนมีความตั้งใจมุ่งม่ัน และไม่มีความกังวล                    
ในการเรียน หรือการท ากิจกรรม ตัวกรองจิตวิสัยก็จะอยู่ใน
ระดับต่ าท าให้ปัจจัยน าเข้าทางภาษาไปถึงยังสมอง                    
ผ่านส่วนกลไกการรับรู้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
ดังนั้น การอ่านในบรรยากาศที่ไม่เครียดจะท าให้                       
ตัวกรองจิตวิสัยอยู่ในระดับต่ า 

3. สมมติฐาน
ปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction 
Hypothesis 

ลอง (Long,  
1981-1996) 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ภาษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสื่อสาร
ภาษา การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเมื่อผู้เรียนใช้ภาษาเป้าหมาย            
ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

4. สมมติฐาน
ส่งออก (Output 
Hypothesis) 

สเวน (Swain, 
1999) 

การเรียนรู้ภาษาหรือการรับรู้ภาษา จะปรากฏจากผลผลิต
ของปริมาณการรับรู้หรือผลผลิตทางภาษาท่ีเกิดข้ึน 
(Output) ดังนั้น  กิจกรรมการอ่านที่เน้นผลงานให้ผู้เรียน 
ได้แสดงออกทางภาษาในรูปแบบทักษะต่าง ๆ จะเป็น               
ตัวเสริมการรับรู้ภาษา 

 
   กลวิธีการเรียนภาษา 
   ออกซ์ฟอร์ด (Oxford, 1990) ได้เสนอการจัดประเภทของกลวิธีในการเรียนภาษา
เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กลวิธีทางตรง และกลวิธีทางอ้อม ดังนี้ 
   กลวิธีการเรียนทางตรง (Direct Strategies) หมายถึง กลวิธีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ภาษาเป้าหมายที่ผู้เรียนเรียน โดยกลวิธีนี้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางสมองที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
   1. กลวิธีด้านการจ า (Memory Strategies) กลวิธีนี้ผู้เรียนต้องใช้กลไกทางสมอง       
ที่ช่วยให้ผู้เรียนเก็บข้อมูลความรู้ทางภาษาไว้ โดยเฉพาะเรื่องค าศัพท์ และน าออกมาใช้เมื่อต้องการ 
นอกจากนี้กลวิธีดังกล่าวยังมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาท าให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาได้อย่างอัตโนมัติ กลวิธีด้านความจ าเป็นแบ่งกลวิธีย่อยได้สี่กลวิธี ดังนี้ 
    1.1 การสร้างเครือข่ายความรู้ทางสมอง (Creating Mental Linkage) ได้แก่ 
การจัดกลุ่มค าศัพท์ การน าความรู้ใหม่ไปสัมผัสกับความรู้เดิม และการน าค าศัพท์ใหม่ไปใช้ในบริบท 
    1.2 การเสริมสร้างความจ าโดยใช้ภาพและ เสียง (Applying Images and 
Sounds) ได้แก่ จินตนาการ การใช้ค าส าคัญ และการเพิ่มความจ าโดยใช้เสียงช่วย 
                1.3 การเสริมสร้างความจ าโดยใช้ท่าทาง (Reviewing Well) ได้แก่ การทบทวน
โครงสร้างทางภาษา และการทบทวนค าศัพท์ 
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                1.4 การเสริมสร้างความจ าโดยใช้ท่าทาง (Employing Action) ได้แก่ การใช้
ท่าทางและความรู้สึกประกอบการอธิบาย การใช้เทคนิคด้านกลไก เช่น การเขียนค าศัพท์ต่าง  ๆ           
บนบัตรค าและเคลื่อนย้ายบัตรค า 
   2. กลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive Strategies) หมายถึง กลวิธีที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการทางสมอง โดยผู้เรียนก าหนด และปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการใช้ภาษา 
กลวิธีนี้ผู้เรียนใช้มากกว่ากลวิธีอ่ืน ๆ ได้แก่ 
                2.1 การฝึกฝน (Practice) ได้แก่ การพูดซ้ า ๆ การฝึกเขียนหรือพูดอย่างมี
รูปแบบ การจ าและใช้กฎเกณฑ์ของภาษา การเชื่อมค าหรือวลีให้เป็นประโยค และการฝึกอย่างเป็น
ธรรมชาติ 
                2.2 การรับและส่งสาร (Receiving and Sending Messages) ได้แก่ การจับใจความ
อย่างรวดเร็ว เช่น การฟังหรืออ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ หรือเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะจุดที่ต้องการ และ
การใช้แหล่งข้อมูลในการรับและส่งสาร 
                2.3 การวิเคราะห์และการให้เหตุผล (Analyzing and Reasoning) ได้แก่ การให้
เหตุผลโดยใช้กฎเกณฑ์ การวิเคราะห์ค าพูดหรือข้อความ การวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบของ
ภาษาระหว่างภาษาเป้าหมายกับภาษาแม่ การแปล และการถ่ายโอนความรู้จากภาษาแม่ไปใช้ใน
ภาษาเป้าหมาย 
                2.4 การสร้างแบบหรือโครงสร้างของสารที่รับและส่งขึ้นมาใหม่  (Creating 
Structure for Input and Output) ได้แก่ การจดโน๊ตย่อ การสรุปความ และการสร้างความเด่นชัด
ให้กับใจความส าคัญ เช่น ขีดเส้นใต้ การท าเครื่องหมายดอกจันที่ข้อความ 
   3. กลวิธีการชดเชยข้อบกพร่อง (Compensation Strategies) หมายถึง กลวิธีที่ผู้เรียน
ใช้เพ่ือสื่อสารและเดาความหมาย เมื่อพบปัญหาในการเรียนหรือการใช้ภาษาเป้าหมายนั้น กลวิธีนี้
แบ่งได้ ดังนี้ 
    3.1 การเดาอย่างมีหลักการ (Guessing Intelligently) ได้แก่ การเดาโดยใช้           
ตัวชี้แนะทางภาษา และการเดาโดยใช้ตัวชี้แนะด้านอ่ืน  ๆ เช่น การเดาจากสถานการณ์ปริบท 
โครงสร้างของข้อความหรือความสัมพันธ์ระหว่างค า 
    3.2 การแก้ไขข้อจ ากัดทางภาษา (Overcoming Limitations Writing) การแก้ไข
ข้อจ ากัดทางภาษาในที่นี้คือ ข้อจ ากัดในทักษะการพูดและเขียน เช่น การใช้ค าในภาษาแม่แทนค าศัพท์
ที่ติดขัด การใช้ท่าทางประกอบการพูด การเลี่ยงใช้ค าบางค าที่ไม่สามารถน ามาใช้ในการสื่อสาร หรือ
การปรับสารให้ง่ายขึ้น เป็นต้น 
    กลวิธีในการเรียนทางอ้อม (Indirect Strategies) หมายถึง กลวิธีที่ผู้ เรียนใช้          
ในการจัดการกับการเรียนและส่งเสริม รวมทั้งควบคุมกระบวนการเรียนของตน เนื่องจากในการเรียน
ภาษาต่างประเทศนั้นผู้เรียนต้องพบกับความแตกต่างระหว่างภาษาแม่กับภาษาเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น
ด้านค าศัพท์ กฎเกณฑ์ และโครงสร้างทางภาษา วิธีการสอนที่ผู้สอนน ามาใช้ วัฒนธรรมและสังคม 
การใช้กลวิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียนน ามาใช้จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ กลวิธีดังกล่าวแบ่งได้ดังนี้ 
     1) กลวิธีที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Meta-cognitive Strategies) หมายถึง กลวิธี
ที่ผู้ เรียนใช้ในการวางแผนการเรียน เพ่ือใช้กระบวนการเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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นอกจากนี้ยังหมายถึง กลวิธีผู้เรียนใช้ในการประเมินผล และตรวจสอบข้อผิดพลาดในการเรียนด้วย 
สามารถแบ่งได้เป็น 
      1.1) ก า ร เอ า ใจ ใส่ ต่ อ ก าร เรี ย น  (Centering Your Learning) เช่ น           
การเอาใจใส่กับงานที่ได้รับมอบหมาย หรือการตั้งใจฟังจนกว่าจะพร้อมแล้วจึงพูด 
      1.2) การจัดการและการวางแผนการเรียน (Arranging and Planning 
Your Learning) เช่น การค้นหาวิธีการเรียนที่ได้ผล การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้           
การวางจุดประสงค์ของการท างานแต่ละชิ้น หรือการวางแผนไว้ล่วงหน้าส าหรับงานที่ได้รับแต่ละชิ้น 
      1.3) การประเมินผลการเรียน  (Evaluating Your Learning) เช่น               
การควบคุมและตรวจสอบตนเอง โดยค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในด้านความเข้าใจ การใช้ภาษา        
หรือการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของตน 
     2) กลวิธีด้านอารมณ์ (Affective Strategies) หมายถึง กลวิธีที่ผู้เรียนใช้
เพ่ือควบคุมอารมณ์และทัศนคติในการเรียน รวมทั้งใช้กลวิธีในการส่งเสริมหรือพัฒนาความเชื่อมั่น            
ในตนเอง กลวิธีดังกล่าวแบ่งได้ ดังนี้ 
                  2.1) การลดความวิตกกังวล (Lowering Your Anxiety) เช่น การผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ การหายใจลึก ๆ การเพ่งหรือท าสมาธิ การใช้ดนตรีเพ่ือช่วยลดความตื่นกลัวหรือความเครียด 
หรือการดูภาพยนตร์ตลก 
                  2.2) การให้ก าลังใจตนเอง (Encouraging Yourself) เช่น การพูดชมเชย
ตนเองเพ่ือเสริมแรงในการเรียน หรือการกล้าลองใช้ภาษาอย่างฉลาดในการพูดหรือเขียน แม้จะพบ
ข้อผิดพลาดบ้างก็ตาม 
                  2.3) การตรวจสอบระดับจิตใจและอารมณ์ของตนเอง (Taking Your 
Emotional Temperature) เช่น การใช้แบบส ารวจเพ่ือตรวจสอบความรู้สึก ทัศนคติ และแรงจูงใจ
ของตนเองที่มีต่อการเรียนภาษา การเขียนบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับความรู้สึก อารมณ์ และเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนภาษาของตน หรือการสนทนากับบุคคลอ่ืนถึงความรู้สึกของตนเอง            
ในการเรียนภาษา เป็นต้น 
     3) กลวิธีด้านสังคม (Social Strategies) หมายถึง กลวิธีที่จ าเป็นต้องใช้ 
เมื่อผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เพราะภาษาเป็นพฤติกรรมทางสังคมซึ่งการสื่อสารทางภาษา
จะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับบุคคลอื่น ๆ ด้วย กลวิธีทางสังคมนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
เพ่ิมข้ึนในการพัฒนาความเข้าใจ ความคิด และความรู้สึกของผู้อื่น กลวิธีนี้มีดังนี้ 
      3.1) การถามค าถาม (Asking Questions) เช่น การถาม หรือการขอ
ค าอธิบายเพ่ือขอความกระจ่าง การขอให้ผู้พูดย้ าค าพูด หรือพูดซ้ าอีกครั้ง หรือการถามเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
      3.2) การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  (Cooperating with Others) ได้ แก่                 
การท างานกับผู้อ่ืนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาเป้าหมาย 
      3.3) การค านึงถึงผู้อ่ืนและแสดงความเข้าใจผู้อ่ืน (Empathizing with 
Others) ได้แก่ การพัฒนาความเข้าใจด้านวัฒนธรรมของผู้อ่ืน และการค านึงถึงความคิดและความรู้สึก
ของผู้อื่น 
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2.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้   
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่าง
ของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง       
มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึง 
องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
   ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน 
ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืน  ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษา
ต่อ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราว และวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1. ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูลความคิดรวบยอด
และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   
   2. ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา            
ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
   3. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาต่างประเทศ           
ในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และ             
เปิดโลกทัศน์ของตน 
   4. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 2.5.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
   1. สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
    มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
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    มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
    มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
   2. สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
    มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และน าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
    มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   3. สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
    มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนและเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
   4. สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
    มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา
ชุมชนและสังคม 
    มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ             
การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 2.5.3 คุณภาพผู้เรียน 
   จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   1.  ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/เขียนสื่อ           
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง 
ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
   2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ 
ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ใช้ค าขอร้อง ค าชี้แจง 
และค าอธิบาย ให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
   3. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/
ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง            
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดง            
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบ   
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   4. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเจ้าของภาษาเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
   5. เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม          
ของเจ้าของภาษกับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
   6. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
   7. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษาชุมชน และสังคม 
   8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 
   9. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)สื่อสารตามหัวเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 2,100-2,250 ค า (ค าศัพท์
ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น) 
   10. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมาย
ตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 2.5.4 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 1 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง 

ค าแนะน า และค าชี้แจง            
ง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 

ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงในการอาหาร
และเครื่องดื่ม การประดิษฐ์ การใช้ยา/สลากยา การบอก
ทิศทาง ป้ายประกาศต่าง ๆ หรือการใช้อุปกรณ์  
   ค าสั่ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say 
it again/ Read and draw./ Put /an…in/on/under  
a/an…/ Go to the window and open it./ Take 
out the book, open on page ๑๗ and read it./ 
Don’t go over there./ Don’t be late. etc. 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 

    ค าขอร้อง เช่น Please look up the meaning in a 
dictionary./ Look up the meaning in a 
dictionary, please./ Can/Could you help me, 
please?/ Excuse me, could you …? etc. 
   ค าแนะน า เช่น You should read every day./ 
Think before you speak./ ค าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม 
Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ 
Count the number./ Finish. etc.  
   ค าสันธาน conjunction(เช่น and/but/or 
 ตัวเชื่อม (Connective Words) เช่น  First,… 
Second,…Third,… Next,… Then,… Finally,…   etc. 

 2. อ่านออกเสียงข้อความ 
นิทาน และบทร้อยกรอง 
(Poem) สั้น ๆ ถูกต้อง                
ตามหลักการอ่าน  

 
 

ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง 
การใช้พจนานุกรม  
หลักการอ่านออกเสียงเช่น 
   การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า  
   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่ม 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
   การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
   การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

3. เลือก/ระบุประโยค และ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง (Non-text 
Information) ที่อ่าน 

ประโยค หรือข้อความและความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว             
การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นค าศัพท์สะสมประมาณ 1,400-1,550 ค า 
(ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ  

 4. ระบุหัวข้อเรื่อง (Topic) 
ใจความส าคัญ (Main Idea) 
และตอบค าถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนานิทาน  
และเรื่องสั้น  
 

1. บทสนทนา นิทานเรื่องสั้นและเรื่องจากสื่อประเภทต่าง ๆ 
เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซด์ 

2. การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ
รายละเอียดสนับสนุน 

3. ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร            
ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 

-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
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  -  Or-Question etc.     

-  Tenses: present simple/ present 
continuous/past simple/ future simple etc.     
-  Simple sentence/ Compound sentence    

ม. 2 
 

1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง
ค าแนะน า 
ค าชี้แจง และค าอธิบาย               
ง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบาย เช่น               
การท าอาหารและเครื่องดื่ม การประดิษฐ์   
การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง การใช้อุปกรณ์ 
-  Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยคง่าย ๆ เช่น  
is/are + Past Participle 
- ค าสันธาน (Conjunction) เช่น and/ but/ or/ 
before/ after etc. 
- ตัวเชื่อม (Connective Words) เช่น First,… 
Second,… Third,… Fourth,… Finally,…etc. 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
ประกาศ และบทร้อยกรอง สั้น 
ๆ ถูกต้องตาม                     
หลักการอ่าน 

ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง 
การใช้พจนานุกรม 
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 

 - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า  
-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 

 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
-  การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 
-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-  การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

 3. ระบุ/เขียนประโยค และ
ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง                 
รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน 

 

ประโยค หรือข้อความและความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 1,750-
1,900 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่              
ความเรียง เช่น สัญลักษณ์  เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ 
แผนผัง ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่าง ๆ  
โดยใช้ Comparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast: but, although/ Quantity words เช่น 
many/ much/ a lot of/ lots of/ some/ any/ a  
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  few/ few/ a little/ little   etc. 
 4. เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความ

ส าคัญ บอกรายละเอียด
สนับสนุน (Supporting 
Detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างง่าย ๆ 
ประกอบ 

บทสนทนา นิทานเรื่องสั้นและเรื่องจากสื่อประเภท           
ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บ
ไซด์ 
การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ
รายละเอียดสนับสนุน 
ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร  
ท าอะไร  ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-   Or-Question 
etc.     
ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล 
และการยกตัวอย่าง เช่น I think…/ I feel…/ I 
believe… 
-   ค าสันธาน (Conjunctions) and/ but/ or/ 
because/ so/ before/after  
-   ตัวเชื่อม (Connective Words) First,… Next,… 
After,… Then,… Finally,…   etc. 
-   Tenses:  present simple/ present 
continuous/ present perfect/ past simple/ 
future tense etc.     
-   Simple sentence/Compound sentence    

ม.3 
 

1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง
ค าแนะน า 
ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟัง
และอ่าน 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบาย                     
ในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่าง ๆ            
การใช้อุปกรณ์  
- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยคง่าย ๆ เช่น  
is/are + past partciple 
- ค าสันธาน  ) conjunction(เช่น and/ but/ or/ 
before/ after/ because      etc. 
- ตัวเชื่อม (Connective Words) เช่น First,…  
Second,…Third,… Fourth,… Next,… Then,… 
Finally,…etc. 
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 2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 

โฆษณา และบทร้อยกรอง
สั้น ๆ ถูกต้องตามหลัก           
การอ่าน 

ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง 
การใช้พจนานุกรม 
หลักการอ่านออกเสียงเช่น 
-  การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า
สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม 

  -  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
-  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
-  การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 
-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-  การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

 
 

3. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  
ให้สัมพันธ์กับประโยค            
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน  

 

ประโยค ข้อความและความหมายเก่ียวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 1,400-
1,550 ค า (ค าศัพทท์ี่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่             
ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่าง ๆ  โดยใช้ 
Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast : 
but, although/ Quantity words เช่น  many/ 
much/ a lot of/ lots of/ some/ any /a few/ 
few/ a little/ little  etc. 

 4. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง 
ใจความส าคัญ รายละเอียด
สนับสนุนและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภท  
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 

การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ 
เว็บไซด์บนอินเทอร์เน็ต 
ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร  
ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question    etc.     
ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นการให้เหตุผลและ 

 



43 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  การยกตัวอย่างเช่น I think…/ I feel…/ I believe…/ I 

agree/disagree…/ I don’t believe…/ I have no 
idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 

  - ค าสันธาน (Conjunctions)  and/ but/ or/ 
because/ so/ before/ after     etc. 
- Infinitive pronouns: some/ any/ someone/ 
anyone/ everyone/ one/ ones    etc. 
-  Tenses: present simple/ present continuous/ 
present perfect/ past simple/ future tense     
etc. 
-  Simple sentence/ Compound sentence/ 
Complex sentence 

 
   สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม 
และสถานการณ์ต่าง ๆ                
ในชีวิตประจ าวัน 

ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษชมเชย การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ การชักชวน ประโยค/ข้อความ ที่ใช้แนะน า
ตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และส านวนการตอบ
รับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม 
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 2. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  
และค าชี้แจงตามสถานการณ์ 

ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง  
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 3. พูดและเขียนแสดงความ

ต้องการ ขอความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  เช่น 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please 
do./Certainly./ 
Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./ Need 
some help?/ What can I do to help?/ Would 
you like any help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, 
but…/ Sorry, but…         etc. 

 4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน
อย่างเหมาะสม 

ค าศัพท์ ส านวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
หรืออ่าน 

 5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 
อย่างเหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ 
ให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ         
มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง             
ดี ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์                           
ในชีวิตประจ าวันเช่น 
Nice/ Very nice./ Well done!/ Congratulations. 
I like… because… / I love…because…/ 
I feel… because… 
I think…/ I believe…/ I agree/disagree… 
I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!  etc. 

ม.2 1. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ          
ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันอย่าง
เหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษชมเชย การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ การชักชวน ประโยค/ข้อความ ที่ใช้แนะน าตนเอง 
เพ่ือน และบุคคลใกล้ตัว และส านวนการตอบรับ                
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  

 2. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า 
ค าชี้แจงและค าอธิบายตาม
สถานการณ์ 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบาย  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. พูดและเขียนแสดงความ

ต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ               
อย่างเหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ 
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้             
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need… / 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ 
Certainly./ Yes, of course./ Sure.  / Go right 
ahead./   
Need some help?/ What can I do to help?/  
Would you like any help?/ I’m afraid…/  
I’m sorry, but…/ Sorry, but…            etc. 

 4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูลบรรยายและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง            
ที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 

ค าศัพท ์ส านวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังหรืออ่าน 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม 
และประสบการณ์พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบ                
อย่างเหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ 
ให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ         
มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี 
ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน
เช่น   
Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations 
on… / I like…because…/ I love…because…/ I 
feel… because…/ I think…/ I believe…/ I agree/ 
disagree…/ I’m afraid I don’t like…/ I don’t 
believe…/ I have no idea…/ Oh no! etc. 

ม.3 1. สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์
ข่าว  เรื่องที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมและสื่อสาร            
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษชมเชย การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน             
การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคล           
ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจ            
ในชีวิตประจ าวัน 

 2. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า 
ค าชี้แจง และค าอธิบาย 
อย่างเหมาะสม 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย ที่มีขั้นตอน
ซับซ้อน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. พูดและเขียนแสดงความ

ต้องการ  เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม  

ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ 
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้             
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ 
Certainly./ Yes, of course./ Sure./ Go right 
ahead./ Need some help?/ What can I do to 
help?/ Would you like any help?/ I’m afraid…/ 
I’m sorry, but…/ Sorry, but…         etc. 

 4. พูดและเขียนเพ่ือขอและ            
ให้ข้อมูลอธิบาย 
เปรียบเทียบและแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง           
ที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 

ค าศัพท์  ส านวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

 5. พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึก และความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับ 
เรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบอย่างเหมาะสม 

ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ 
ให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ          
มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง         
ดี ไม่ด ีจากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวันเช่น  
Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations 
on... / I like…because…/ I love… because… / 
 I feel… because…I think…/ I believe…/ 
 I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I don’t like…   
I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!          
etc. 

 
   สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยการพูด และการเขียน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ

ตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม   
ใกล้ตัว 

ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์  
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น การเดินทาง                     
การรับประทานอาหาร การเรียน การเล่นกีฬา                
ฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว     

 2. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/ 
แก่นสาระ (Theme) ที่ได้จาก 
การวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์             
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ การวิเคราะห์
ความเรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง  
 

 3. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ   
ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ
ประกอบ 

การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
 

ม. 2 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ 
ของสังคม 

การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่             
ในความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง                 
การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี             
การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว 
การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ      

 2. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/
แก่นสาระหัวข้อเรื่อง (Topic)              
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม 

การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง   
การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ใน             
ความสนใจ เช่น ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา 
ดนตรี เพลง  

 3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องต่าง ๆ                
ใกล้ตัวและประสบการณ์             
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและ
ประสบการณ์ 
 

ม.3 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์  / เรื่อง / ประเด็นต่าง ๆ     
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ/์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร               
การเล่นกีฬา/ดนตรี การฟังเพลง การอ่านหนังสือ 
การท่องเที่ยว การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ      
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ

แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้                
จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ/์สถานการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง   
การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ/์สถานการณ์                
ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ 
สถานการณ์ต่าง ๆ  ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี 
เพลง  

 3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  
และเหตุการณ์  พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 

การแสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และ
เหตุการณ์ 

 
   สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
   มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ใช้ภาษาน้ าเสียง และกิริยา

ท่าทางสุภาพเหมาะสม                
ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

การใช้ภาษาน้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การ
ชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูดขณะ
แนะน าตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดง
ความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

 2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล          
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา 

ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล                  
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

 3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่น
เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ 
วันวาเลนไทน์ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. ใช้ภาษาน้ าเสียง และกิริยา

ท่าทางเหมาะกับบุคคลและ
โอกาส ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

การใช้ภาษาน้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้า
ท่าทางประกอบ การพูดขณะแนะน าตนเอง             
การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/
ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธ     

 2. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล              
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา 

ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล                
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

 3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ 
วันวาเลนไทน์ 

ม.3 1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับบุคคลและ
โอกาส ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

การเลือกใช้ภาษาน้ าเสียง และกิริยาท่าทาง                 
ในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณขอโทษ              
การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูด
ขณะแนะน าตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ             
การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร 
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่    
ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเจ้าของภาษา 

ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเจ้าของภาษา  

 3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ 
วันวาเลนไทน์ 

 
   สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  
   มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. บอกความเหมือนและ                  

ความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และ              
การล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค า 
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ            
และภาษาไทย 

 2. เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล    
งานฉลอง วันส าคัญ และชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
กับของไทย 

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล  
งานฉลอง วันส าคัญและชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

ม.2 
 

1. เปรียบเทียบและอธิบาย              
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ และการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่าง ๆ ของเจ้าของภาษากับของไทยการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ             
และภาษาไทย 

2. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน           
และความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่             
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 

ม. 3 1. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ และการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค           
ชนิดต่าง ๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย               
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค า 
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ           
และภาษาไทย 

 2. เปรียบเทียบและอธิบาย             
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย และน าไปใช้อย่าง
เหมาะสม 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน           
และความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่           
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
การน าวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ 
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   สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
   มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/

ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และ                   
การน าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

ม.2 1. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และ                 
การน าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

ม.3 1. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และ               
การน าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 
   สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
   มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

ม.2 1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึน             
ในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน  

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน 

ม.3 1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้น            
ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน      
และสังคม 

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 
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   สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
   มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ                
การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/

ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ                      
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/                
การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
 

ม.2 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/
ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่ง            
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/                
การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
 

 2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ของโรงเรียนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน         
เช่น การท าหนังสือเล่มเล็กแนะน าโรงเรียน        
การท าแผ่นปลิว ป้ายค าขวัญ ค าเชิญชวน
แนะน าโรงเรียน การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร            
ในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ    

ม.3 1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/
ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การ
ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่ง 
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 
 

 2. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น เช่น การท าหนังสือเล่มเล็ก
แนะน าโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น              
การท าแผ่นปลิว ป้ายค าขวัญ ค าเชิญชวน
แนะน า โรงเรียนและสถานที่ส าคัญในชุมชนและ
ท้องถิ่น การน าเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาอังกฤษ     

 
 



53 

2.6 แนวคิด ทฤษฎี การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 ในระหว่างปี ค.ศ. 1940-1945 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ         
ได้มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาแนวการเรียนการสอนตลอดมา  (Savignon, Sandra, 1983)        
ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ผู้สอนภาษาอังกฤษนิยมใช้วิธีการสอนแบบ Grammar Translation Method 
หรือ การสอนแบบแปล และการอธิบายไวยากรณ์ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การสอนแบบ Direct 
Method หรือ วิธีสอนแบบตรงที่มุ่งให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษได้มากท่ีสุด  
โดยใช้ทักษะการพูดเป็นหลัก และใช้ท่าทาง อุปกรณ์การสอน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายได้
รวดเร็วขึ้น จากนั้นได้เกิดวิธีการใหม่ คือ การสอนแบบ Audio-Lingual Method คือ วิธีการสอน        
ฟัง-พูด ผู้ที่สอนแนวนี้เชื่อว่า “ภาษาคือนิสัย” ต้องสร้างนิสัยของภาษาให้เกิดขึ้นภายในตัวของผู้เรียน  
โดยการฝึกการฟัง-พูด ประโยคนั้นซ้ า ๆ หลายครั้ง โดยผู้พูดไม่จ าเป็นต้องเข้าใจความหมาย แต่สามารถ
โต้ตอบได้โดยอัตโนมัติ ต่อมาแนวทางการสอนแบบ Audio-Lingual ได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ. 1960-1970 นั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาได้ปรับปรุง
การฝึกในลักษณะดังกล่าวให้มีความหมายขึ้น โดยการสร้างสถานการณ์จ าลองคล้ายสถานการณ์จริง
เพ่ือให้รูปแบบของภาษาท่ีเรียนมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันกับสถานการณ์ภายนอกและนับตั้งแต่
นั้นมา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้หันไปเน้นการสื่อความหมายและค านึงถึงภาษาทางสังคมของ
ผู้เรียน โดยอาศัยทฤษฎีและแนวคิดด้านภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา ปรัชญา เข้ามาผสมผสาน
ให้เกิดเป็นแนวทางใหม่ในการสอนภาษาอังกฤษ 
 ด้วยแนวคิดดังกล่าวข้างต้น การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมิได้หยุดลงแต่เพียง
เท่านั้น ได้เกิดพัฒนาการต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย และได้มีการน าวิธีการสอนที่เรียกว่า Cognitive 
Method หรือ วิธีการสอนที่เน้นการใช้สติปัญญา ซึ่งเน้นให้ใช้ความคิดและความเข้าใจมากกว่า
ความจ าและการสอนแบบเอกัตภาพ หรือ Individualized Instruction มาใช้ในการเรียนการสอน 
และได้พัฒนามาจนถึงขั้นการจัดการเรียนการสอนแบบอภิปัญญาหรือ Metacognitive Method ขึ้น 
โดยเน้นว่า ผู้เรียนเรียนอะไร รู้อะไร และจะแก้ไขหรือน าไปใช้ได้อย่างไร หรือผู้เรียนไม่รู้อะไร แล้วควร
จะแสวงหาความรู้ได้ด้วยวิธีการอะไร นอกจากนี้แล้วนักภาษาศาสตร์หลายคนได้คิดค้นวิธีสอน            
หรือแนวการสอนใหม่ขึ้น เช่น แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language 
Teaching) มาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั่วไป  ส่วนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิชาชีพนั้น ได้น าแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารมาใช้อย่างแพร่หลายนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 
เป็นต้นมา 
 2.6.1 แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) 
   แนวการสอนภาษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือสื่อความหมายเป็นแนวการสอนภาษาต่างประเทศ
แนวหนึ่งที่ใช้เป็นทฤษฎีพ้ืนฐานในการจัดเนื้อหารายวิชาภาษาต่างประเทศแบบใหม่ที่เรียกว่า “การจัด
เนื้อหารายวิชาเชิงสื่อสาร” หรือ Functional-Notional Syllabus แนวการสอนนี้เริ่มมีขึ้นประมาณ 
ค.ศ. 1970 หลังจากที่มีการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การจัดเนื้อหารายวิชาเชิงไวยากรณ์หรือโครงสร้าง 
(Grammatical or Structural Syllabus) และการจัดเนื้อหารายวิชาเชิงสถานการณ์ (Situational 
Syllabus) ที่ใช้กันอยู่นั้นมีจุดอ่อนหลายประการ เช่น ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนที่จัดขึ้นตาม
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เนื้อหารายวิชาเชิงไวยากรณ์หรือโครงสร้างและเชิงสถานการณ์ มีความสามารถในการใช้ภ าษา            
เพ่ือการสื่อสารไม่เพียงพอ (Nilkius, 1983) 
   ปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีบทบาทอย่างมากในการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถน าภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีแนวคิดพ้ืนฐาน
มาจากแนวคิด 4 ประการ ดังนี้ 
   1. แนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารมีความส าคัญทั้งทางชีวิต
ส่วนตัวและสังคม ตั้งแต่เด็ก เราเรียนรู้ที่จะใช้น้ าเสียง ท่าทางสีหน้า เพ่ือช่วยในการสื่อสาร สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้พัฒนาขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวด้วยการซึมซับจากแม่แบบ การฝึกฝนในห้องเรียนโดยการใช้กิจกรรม
สื่อสาร เช่น เล่านิทาน การพูดสนทนา เขียนรายงาน เขียดจดหมาย รวมทั้งการใช้ภาษาร่างกาย เช่น 
มือ ตา การยิ้ม การพยักหน้า ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นกระบวนการแสดงออกภาษา มีการตีความ             
การต่อรอง และการรวมเอาสัญญาณ (Sign) และสัญลักษณ์ (Symbol) ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
   2. แนวคิดในเรื่องภาษาเป็นพฤติกรรมทางสังคม ชอมสกี (Chomsky, 1966) ได้
เปลี่ยนแนวคิดทางนักภาษาศาสตร์กลุ่มโครงสร้าง (Structuralist) จากการวิเคราะห์โครงสร้างแบบ
พ้ืนผิว (Surface Structure) มาศึกษาโครงสร้างที่เป็นส่วนลึกทางความหมาย (Deep Structure) 
และมีความเชื่อในเรื่องของความแตกต่างระหว่างสมรรถนวิสัยหรือความสามารถที่มีอยู่จริง 
(Competence) กับความสามารถที่ปรากฏ (Performance) ซึ่งความเชื่อนี้มีบทบาทส าคัญต่อระบบ
ไวยากรณ์แบบปริวรรต (Transformational Grammar) ไฮมส์ (Hymes, 1981) สนใจในการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) ซึ่งน าไปสู่ทฤษฎีการใช้ภาษา (Language Use) และเป็น
ส่วนส าคัญของความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร อันประกอบไปด้วยความรู้ และความสามารถ
ที่จะรู้ว่าข้อความหนึ่ง ๆ นั้นถูกต้องตามกฎไวยากรณ์หรือไม่ เป็นที่ยอมรับส าหรับเจ้าของภาษาหรือไม่ 
มีความเหมาะสมที่จะพูดกับใคร ในสถานการณ์ใด และสิ่งที่เจ้าของภาษาพูดในบริบทหนึ่ง ๆ หมายถึง
อะไร ท าให้เราพูดหรือแสดงออกทางภาษาได้เหมือนเจ้าของภาษาไฮมส์ได้รวมเอาความรู้ (Knowledge) 
และความสามารถที่จะใช้ความรู้นั้น (Ability for Use) เข้าด้วยกัน รวมถึงแรงจูงใจ เจตคติ อารมณ์ 
ความกล้า ซึ่งแสดงให้เห็นการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง 
   3. แนวคิดเรื่องภาษาตามหน้าที่ (Functions) ฮอลลิเดย์ (Halliday, 1973) อธิบายว่า 
หน้าที่หรือเป้าหมายของค าพูดหนึ่ง ๆ ซึ่งเราจะเข้าใจหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เมื่ออยู่ในบริบทเหตุการณ์ 
(Context of Situation) ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมกับภาษาต้องดูที่บริบทของสังคมก่อน 
   4. แนวคิดเรื่องความตั้งใจของผู้ใช้ภาษา การใช้ภาษาในบริบทมีความซับซ้อน และ
มีความยากล าบากในการพิจารณาความตั้งใจของผู้ใช้ภาษา ซึ่งปัญหาไม่ได้อยู่ที่การออกเสียงค าศัพท์
หรือไวยากรณ์ แต่อยู่ที่การตีความประสงค์ของผู้พูดและความเหมาะสมในการที่จะตอบ ดังนั้น สิ่งแรก
ที่ต้องท าคือ การตีความตามความประสงค์ของผู้พูด 
 2.6.2 ความหมายของแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร 
   เบอมฟิต (Brumfit, 1980) (Tayler, 1983; Krashen & Terrell, 1983; Allwright, 
1983) ให้ความหมายว่า แนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร คือ การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ 
โดยตรงกับภาษาที่จะเรียน เป็นการเรียนรู้ภาษาด้านการใช้ภาษาและศึกษาโครงสร้างภาษา โดยเน้น
ความส าคัญความคล่องในการใช้ภาษามากกว่าความถูกต้อง จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่าการสอน
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ภาษาตามแนวทางการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้นเน้นการใช้ภาษาของผู้เรียนมากกว่าเน้นถึง
หลักเกณฑ์การใช้ภาษาอีกทั้งยังให้ความส าคัญกับความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาและความถูกต้อง
อีกด้วยดังนั้นการเรียนการสอนแนวนี้จะต้องเน้นการท ากิจกรรมเพ่ือการฝึกฝนการใช้ภาษาให้
ใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุดเช่นมีการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้สนทนาโต้ตอบกันเป็นคู่         
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่มีการสวมบทบาท การเล่นเกม เป็นต้นและการที่ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษา          
เพ่ือการสื่อสารนั้นผู้เรียนต้องมีทักษะความสามารถท้ัง 4 ด้าน 
   การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching-CLT) คือ
แนวคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา (Linguistic Knowledge) ทักษะทางภาษา (Language 
Skill) และความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Ability) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
โครงสร้างภาษาเพ่ือสื่อสาร (Canale & Swain, 1980; Widdowson, 1978; Savignon, 1983) ได้
แยกองค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสารไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   1. ความสามารถด้ านกฎ เกณ ฑ์ และโครงสร้ างของภาษา (Grammatical 
Competence) คือ ความสามารถที่ผู้เรียนต้องมีเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียง ศัพท์โครงสร้างหรือ
รูปแบบของประโยคเพ่ือน าไปใช้ในการสื่อสาร 
   2. ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic Competence) คือ
ความสามารถที่ผู้เรียนต้องมีเกี่ยวกับการใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม ตามกฎเกณฑ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรม เช่น คนรู้ว่าควรพูดอย่างไรในสถานการณ์ใด จุดประสงค์ของการสนทนาตลอดจนค านึงถึง
บทบาททางสังคมของตนเองและผู้ร่วมสนทนา เป็นต้น 
   3. ความสามารถด้านความเข้าใจในระดับข้อความ (Discourse Competence) คือ
ความสามารถที่ผู้ เรียนต้องมีเกี่ยวกับการตีความวิเคราะห์ความสัมพันธ์กันของประโยคต่าง ๆ            
โดยสามารถเชื่อมโยงความหมายและโครงสร้างทางไวยากรณ์ เพ่ือพูดหรือเขียนสิ่งต่าง ๆ ได้ต่อเนื่อง 
มีความหมายสัมพันธ์กัน เช่น การมีล าดับของการเล่าเรื่อง การเขียนจดหมายที่มีข้อความเป็นเหตุ 
เป็นผลสอดคล้องกัน 
   4. ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic Competence) 
คือ ความสามารถที่ผู้เรียนต้องมีเกี่ยวกับ การถอดความ การพูดซ้ า การพูดอ้อมการใช้ภาษาสุภาพ
ตลอดจนการใช้น้ าเสียงแบบต่าง ๆ เพ่ือให้การสื่อสารมีความราบรื่นขึ้นหากเมื่อเกิดความเข้าใจผิด
หรือการไม่เข้าใจในการสื่อสาร 
 2.6.3 จุดมุ่งหมายของแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   ฟิโนชิโอ และเบอนฟิต (Finocchiaro & Brumfit, 1983) (อ้างถึงใน ประภา สิทธิ์ลภ, 
2537) กล่าวว่า โดยทั่วไปการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ คือ 
   1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ดีเพียงพอที่จะสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 
   2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียนภาษาต่างประเทศได้เข้าใจโดยไม่ต้องแปลเป็น
ภาษาแม่ของตนเองก่อน 
   3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาษาต่างประเทศที่พูดด้วยอัตราเร็วปกติเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอยู่ในขอบข่ายประสบการณ์ของผู้เรียน 
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   4. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจมโนทัศน์เกี่ยวกับภาษา ธรรมชาติภาษา การน าโครงสร้างของ
ภาษาไปใช้ให้เหมาะสม 
   5. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจค่านิยม รวมทั้งรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของภาษา 
   6. เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ลักษณะส าคัญของประเทศที่ใช้กาษานั้น เช่น ลักษณะ           
ทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจการเมือง ตลอดจนความเข้าใจในวรรณคดี และมรดกทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
   7. เพ่ือให้สามารถพัฒนาความเข้าใจในด้านวรรคดี รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
   จุดเน้นของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร คือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา           
ในการสื่อสารความหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะรวมทั้ง
เพ่ือการติดต่อ ค้าขาย และการประกอบอาชีพต่าง ๆ 
 2.6.4 บทบาทต่าง ๆ ของการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   บทบาทของผู้เรียน (Learner Roles) 
   บรีน และแคนดลิน (อ้างถึงใน Richards & Rodgers, 1995) อธิบายบทบาทของ
ผู้เรียนตามแนว CLT ผู้เรียนคือ ผู้ปรึกษา (Negotiator) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการวางแผน       
การจัดกิจกรรม ท ากิจกรรมในชั้นเรียน ร่วมแสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน มีส่วน            
ในการประเมินงานในกลุ่ม ให้ข้อมูลย้อนกลับของการท างาน การเรียนรู้เกิดจากการปรึกษาหารือกัน
ในกลุ่มผู้เรียน โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกัน เป็นกลุ่มเล็ก ๆ จุดมุ่งหมาย
หลักในการท ากิจกรรมกลุ่ม คือ มุ่งให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการให้พอ ๆ กับการรับ 
   บทบาทของครู (Teacher Roles) 
   ครูมีบทบาทที่ส าคัญ 5 บทบาท คือ  
   1. ผู้จัดการ (Manager) ครู-อาจารย์จะเป็นผู้ก าหนดบทบาทให้ผู้เรียนทุกคนได้มี
ส่วนร่วมท ากิจกรรม แบ่งกลุ่ม หรือจับคู่ เป็นผู้มอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ผู้เรียนทุกคน 
จัดการให้ทุกคนได้ท างานท่ีเหมาะสมกับความสามารถความสนใจของตน 
   2. ผู้ร่วมท ากิจกรรม (An Active Participant) เข้าร่วมท ากิจกรรมในกลุ่มจริง
พร้อมทั้งให้ความคิดและความเห็นหรือเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียนขณะท ากิจกรรม 
   3. ผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยาการ (Helper and Resource) คอยให้ค าตอบ            
เมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการ เพราะการให้ข้อมูล หรือความรู้ในขณะที่ผู้เรียน
ต้องการจะช่วยท าให้การเรียนรู้มีประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 
   4. ผู้ สนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and Encourager) ช่ วยสนับสนุน           
ด้านสื่ออุปกรณ์หรือให้ค าแนะน าที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
   5. ผู้ติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานที่ผู้เรียนผลิตขึ้นมาก่อนที่จะ
ส่งต่อไปให้ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะความถูกต้อง 
   ครูตามแนวการสอนแบบ CLT เป็นครูที่เป็นศูนย์กลางน้อยที่สุด (Less Teacher 
Centered) นั่นคือ ครูมีหน้าที่ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารและในช่วงที่นักเรียนท ากิจกรรม
ครูจะกระตุ้นให้ก าลังใจ ช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้ได้ความหมายและ
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ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อันเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างความสามารถทางไวยากรณ์ (Grammar 
Competence) และความสามารถทางด้านสื่อสาร (Communicative Competence) ของผู้เรียน 
   บทบาทของสื่อการเรียนการสอน (The Role of Instructional Materials) การสอน
ตามแนว CLT จ าเป็นต้องใช้สื่อที่หลากหลาย เพราะสื่อมีความส าคัญต่อการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ 
หรือการเรียนแบบร่วมมือและการฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สื่อที่ส าคัญ 3 อย่างที่ใช้ส าหรับการสอน
ตามแนว CLT ได้แก่ เนื้อหา (Text-Based) งาน/กิจกรรม (Task-Based) และของจริง (Realia) 
   1. เนื้อหา (Text-Based Material) ในปัจจุบันมีต าราเรียนจ านวนมากมายที่สอดคล้อง
กับการเรียน/การสอนตามแนว CLT ซึ่งการออกแบบต าราเรียน กิจกรรมและเนื้อหาแตกต่างจาก
ต าราที่แต่งขึ้นมาเพ่ือสอนไวยากรณ์ ยกตัวอย่างเช่น แบบเรียน CLT จะไม่มีแบบฝึกหัด (Drill) หรือ
โครงสร้างประโยค ส่วนมากแบบเรียนที่เน้น CLT จะประกอบไปด้วยข้อมูลในรูปต่าง ๆ เช่น การจัด
สถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติหรือกิจกรรมคู่ หรืออาจก าหนดเรื่อง (Theme) ที่จะเรียน
แล้วมีกิจกรรมที่ออกแบบขึ้นมาเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องนั้น 
   2. งาน/กิจกรรม (Task-Based Material) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการปฏิบัติ 
ที่ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้             
ได้ด้วยตนเอง รู้จักแนวทางในการแก้ปัญหา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น เกมต่าง  ๆ บทบาทสมมุติ           
การเลียนแบบ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ท างานเป็นกลุ่มร่วมมือกันเป็น         
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษา เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์จริง ดังเช่น  
    2.1 กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับบทบาท          
ต่าง ๆ โดยครูเป็นผู้ก าหนดให้ รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย สถานการณ์ (Situation) บทบาท (Role) 
และส านวนที่ใช้พูดออกมา (Useful Expression) (Paulston, 1976; Candlin, 1987; Willis, 1996) 
    2.2 กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-Solving) เป็นกิจกรรมในลักษณะปัญหา
ที่มีแนวทางในการแก้ได้หลายทาง โดยผู้เรียนจะต้องเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งเท่านั้น เป็นกิจกรรมกลุ่ม 
แต่ละกลุ่มร่วมแก้ปัญหา โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า (Paulston, 1976; Candlin, 1987; Willis, 
1996) 
    2.3 กิจกรรมการจัดท ารายการ (Listing) เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้
ภาษาพูดเพ่ืออธิบายความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ ในการจัดท ารายการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ในงานปฏิบัติ 
    2.4 กิจกรรมเปรียบเทียบ (Comparing) เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่แหล่งที่มาของข้อมูลแตกต่างกัน เช่น การจับคู่การหาลักษณะที่เหมือน
และแตกต่างกัน  
    2.5 กิจกรรมปะติดปะต่อข้อมูล (Jigsaw) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล
ของแต่ละกลุ่ม แล้วน ามาสรุปเป็นภาพรวมของข้อมูลหรือเรื่องเรื่องราวของข้อมูลที่ก าหนดให้ 
    2.6 กิจกรรมหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information-Gap) เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน
ท างานเป็นคู่ ซึ่งแต่ละคนได้รับข้อที่แตดต่างกัน แล้วพูดถามตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ครบทั้งสองฝ่าย 
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   3. สื่อที่เป็นของจริง (Realia) CLT เน้นการใช้สื่อที่เป็นของจริง (Authentic Material) 
เช่น ป้ายประกาศโฆษณา หนังสือพิมพ์ รูปภาพ แผนที่ เป็นต้น 
   กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language 
Teaching: CLT) 
   นูนัน และแลมป์ (Nunan & Lamb, 1996) และ นูนัน (Nunan, 1991) อธิบาย
ลักษณะกิจกรรมการสอนตามแนว CLT ดังนี้ “กิจกรรมการสอน CLT คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ         
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์จริง หรือการใช้ภาษาอย่างมีความหมาย กิจกรรมการสอน
ตามแนว CLT เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information Sharing) และ 
การปฏิสัมพันธ์ (Interaction)  
   CLT เป็นแนวคิด (Approach) มากกว่าวิธีสอน (Method) เพราะ CLT ส่วนมาก
แล้วจะกล่าวถึงแนวคิดที่กว้าง ๆ ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียน และสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน
ลักษณะพ้ืนฐานของ CLT มีดังนี ้(http://www.abacom.com/nathan/clt.htm) 
   1. เน้นการเรียนโดยวิธีสื่อสารผ่านการปฏิสัมพันธ์โดยใช้ภาษาเป้าหมาย (Target 
Language)  
   2. เน้นการใช้สื่อและเนื้อหาที่เป็นของจริง (Authentic Material) 
   3. เน้นทั้ งทักษะภาษา (Language Skill) และกระบวนการเรียนรู้  (Learning 
Process) 
   4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญของกระบวนการเรียนรู้  
ในชั้นเรียน (ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง) 
   5. เชื่อมต่อระหว่างการเรียนภาษาในชั้นเรียนกับการเรียนและการใช้ภาษานอก
ห้องเรียน  
   ลิสเติลวูด (Littlewood, 1981) ได้จ าแนกกิจกรรม CLT เป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ 
   1. กิจกรรมเพ่ือการสื่อสารตามหน้าที่ของรูปแบบเพ่ือการสื่อสาร  (Functional 
Communication Activity) กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือผู้ เรียนจะได้น าความรู้ความสามารถ             
ทางภาษาที่มีอยู่มาใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การแสดง
พฤติกรรมทางภาษา (Linguistic Performance) นี้จะสะท้อนถึงระดับความรู้ความสามารถด้านภาษา
ของผู้เรียนพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่จ าเป็นในการติดต่อสื่อสาร 
   2. กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction Activity) ผู้เรียนจะได้ฝึก
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ในการใช้ภาษาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียน
กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการน าภาษาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม คล่องแคล่ว สามารถสื่อความหมายได้ตามต้องการ ผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ใกล้เคียงกับชีวิตจริง 
   สกาเซลลาและอ๊อกฟอร์ด (Scarcella & Oxford, 1992) เสนอแนะหลักการดังนี้ 
      1. ครูน าเหตุการณ์นอกห้องเรียนเข้าไปสู่ชั้นเรียนโดยใช้ บทบาทสมมุติ (Role Play) 
การเลียนแบบ (Simulation) และกิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem Solving Activity)  

http://www.abacom.com/nathan/clt.htm
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   2. ครูใช้ภาษาที่เป็นสภาพจริง (Authentic Language) ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็น 
ไปได้ คือ ภาษาที่เป็นธรรมชาติ ไม่ใช้ภาษาที่ดัดแปลงใช้เฉพาะในชั้นเรียน แต่เป็นภาษาที่ใช้ได้ทั้ง          
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
      3. ครูเน้นความหมายของภาษา (Meaning) เพ่ือการสื่อสารเพ่ือช่วยให้นักเรียน      
คาดเดาเจตนาของผู้พูดหรือผู้เขียนได้ 
      4. ครูให้โอกาสนักเรียนแสดงความรู้สึก ความคิด และทัศนคติส่วนตัวของนักเรียน 
      5. ครูกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนแบบร่วมมือและท างานเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
      6. ครูออกแบบกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารได้
ครอบคลุมสมรรถนะทางการใช้ภาษาด้านการสื่อสาร (Communicative Competence) ให้มากที่สุด 
 2.6.5 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   บิลาช (Bilash, 2000) ได้เสนอแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร 
เรียกว่า การออกแบบกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารตามเกณฑ์ของบิลาช (Bilash’s Criteria for 
Communicative Activities-BCCA) เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการประเมินกิจกรรมที่ครูใช้ ในชั้นเรียน 
เรียกว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารหรือไม่ มาก น้อยเพียงใด BCCA ประกอบไปด้วย           
11 เกณฑ ์ดังนี้ 
   1. กิจกรรมนั้นส่งเสริมหน้าที่ของภาษา (Functions of Language) หรือไม ่
   2. กิจกรรมนั้นได้ใช้สื่อที่เป็นของจริง (Authentic Material) หรือยัง 
   3. กิจกรรมนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างกว้างขวาง
เพียงใด 
   4. กิจกรรมนั้นมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอ่ืน นอกจากค าศัพท์ และหลักไวยากรณ์
หรือไม ่
   5. กิจกรรมนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังหรือไม่ 
   6. กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนคิดแก้ปัญหาหรือไม่ (Problem 
Solving Activity) 
   7. กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันหรือไม่ 
   8. กิจกรรมนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดและทัศนคติส่วนตัวของ
นักเรียนหรือไม่ 
   9. กิจกรรมนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์หรือไม่ (Interactional Activity) 
   10. กิจกรรม CLT ที่ดีต้องมีลักษณะเมื่อผู้เรียนปฏิบัติแล้วเกิดความเสี่ยงภัยต่ า 
(Low Risk) และเกิดความปลอดภัยสูง (High Security) สร้างความม่ันใจ ลดความวิตกกังวล 
   11. กิจกรรมนั้นสนุกสนานน่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากร่วมกิจกรรมหรือไม่ 
   จะเห็นได้ว่า CLT ไม่ได้ละเลยโครงสร้างทางไวยากรณ์ แต่ในการสอนโครงสร้าง       
ทางไวยากรณ์ ต้องเน้นการน าหลักไวยากรณ์เหล่านี้ไปใช้ เพ่ือการสื่อความหมายหรือการสื่อสาร          
คเนล และสเวน (Canale & Swain, 1980) อธิบายไว้อย่างชัดเจนถึงความส าคัญของกฎเกณฑ์         
และโครงสร้างทางภาษา ถ้าปราศจากกฎเกณฑ์และโครงสร้างแล้ว ความสามารถทางการสื่อสารของ
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ผู้เรียนจะถูกจ ากัด ดังนั้น ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) และความถูกต้องในการใช้
ภาษา (Accuracy) จึงมีความส าคัญเท่ากัน  
 
ตารางที่ 2.2 การสังเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสาร 
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ภาพที่ 2.1 โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบตัวบ่งชี้รวมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
ที่มา: Canale & Swain (1980); Widdowson (1978); Savignon (1983); Hymes (1981); 

Chomsky (1966); Littlewood (1991); Oxford (1990) 
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2.7 รูปแบบการสอนและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 2.7.1 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการสอน 
   การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนารูปแบบการสอน จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง            
ที่จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับรูปแบบการสอนและหลักการต่าง ๆ             
ในการพัฒนารูปแบบการสอน เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนในครั้งนี้ต่อไป 
 2.7.2 ความหมายของรูปแบบการสอน 
   นักการศึกษาให้ความหมายของรูปแบบการสอนไว้หลายแง่มุม ดังนี้ 
   โดยทั่วไป รูปแบบ (Model) หมายถึง ตัวแทนของกรอบความสัมพันธ์ของตัวแปรให้
เห็นรูปธรรมหรือหมายถึงแผนของการท างาน (Working Plan) ซึ่งใช้ในการอธิบายกระบวนการ  
ส าคัญ ๆ ในเชิงปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ (ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล , 2529; 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2529; Joyce & Well, 1992) 
    ส่วนรูปแบบการสอน (Instructional Model) หมายถึง แบบหรือแผนของการสอน
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะใช้ในการจัดท า เพ่ือให้เกิดผลแก่ผู้เรียนตาม
จุดมุ่งหมายของการสอนนั้น (Joyce & Well, 1992) เป็นแนวทางหรือชุดของยุทธศาสตร์ที่ เป็น
พ้ืนฐานของวิธีสอนของครู (Braxton, Bronico & Looms, 1995) 
   เซเลอร์ และคนอื่น ๆ (Saylor & et al., 1981) อธิบายว่า รูปแบบการสอน (Teaching 
Model) หมายถึง แบบ (Pattern) ของการสอนที่มีการจัดกระท าพฤติกรรมขึ้นจ านวนหนึ่งที่มี          
ความแตกต่างกัน เพ่ือจุดหมายหรือจุดเน้นที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   จอยซ์ และเวล (Joyce & Well, 1992) ให้ความหมายของรูปแบบการสอนว่า 
รูปแบบการสอน คือ แผน (Plan) หรือ แบบ  (Pattern) ที่ เราสามารถใช้เพ่ือการสอนโดยตรง            
ในห้องเรียน หรือการสอนเป็นกลุ่มย่อย หรือเพ่ือจัดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงหนังสือ ภาพยนตร์ 
เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหลักสูตรรายวิชา ซึ่งแต่ละรูปแบบจะให้แนวทาง
ในการออกแบบการเรียนการสอน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน รูปแบบการสอน 
คือ การบรรยายสิ่งแวดล้อมทางการเรียน รูปแบบการสอน ก็คือ รูปแบบของการเรียน ที่ช่วยผู้เรียน
ให้ได้รับสารสนเทศ ความคิด ทักษะ คุณค่า แนวทางของการคิด และแนวทางในการแสดงออกของ
ผู้เรียน 
   ทิศนา แขมมณี (2547) ให้ค าจ ากัดความว่า รูปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรือ
ลักษณะของการจัดการเรียนการสอน ที่จัดขึ้นมาอย่างเป็นระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลักปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ เข้ามา
ช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ ดังนั้นคุณลักษณะส าคัญของรูปแบบ
การสอนต้องมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของ
รูปแบบการสอนนั้น ๆ 
   2. มีการบรรยาย อธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน 
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   3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
ของระบบให้สามารถน าผู้ เรียนไปสู่ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการพิสูจน์ ทดลองถึง
ประสิทธิภาพของระบบนั้น 
   4. มีการอธิบายกระบวนการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนในฐานะที่เป็น
องค์ประกอบย่อยที่ส าคัญของระบบนั้น ๆ  
   5. การวัดผลและการประเมินผล เป็นส่วนที่ประเมินถึงประสิทธิผลของรูปแบบ             
การสอน จากนิยามความหมายของรูปแบบการสอนดังกล่าว สามารถสรุปรวมลักษณะร่วมเป็นนิยาม
ของรูปแบบการสอนได้ดังนี้ 
   รูปแบบการสอน หมายถึง แบบแผนหรือลักษณะของการท างานด้านการสอน             
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยจัดท าขึ้นอย่างมีระบบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อ 
โดยมีการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ หลักการ จุดประสงค์ สาระและกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียน สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการสอนนั้น ๆ และ
สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืนน าไปใช้ได้ รูปแบบการสอนควรได้รับการตรวจสอบคุณภาพในเชิง
น าไปใช้ในสภาพการเรียนการสอนจริง เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
   ลักษณะส าคัญของรูปแบบการสอน 
   จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการสอน ควรมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
   1. มีแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐาน รูปแบบการสอนจะต้องมีแนวคิดหรือหลักการ
พ้ืนฐาน ซึ่งอาจมาจากแนวคิดทางการศึกษา เช่น ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีกระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบสอบ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม
ควบคู่กันไป ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ หรือแนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์ต่าง ๆ เป็นต้น รูปแบบ
การสอนหนึ่ง ๆ อาจจะมีแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐานเพียงอย่างเดียว ดังเช่น รูปแบบการสอน           
ส่วนใหญ่ของ จอยซ์ และ เวล หรือมีแนวคิดมากกว่าหนึ่งได้ดังที่ สเทิร์น (Stern, 1984) เสนอไว้ว่า 
แนวคิดของรูปแบบการสอนควรเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary) แนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐานนี้
จะเป็นหลักหรือแนวทางในการเลือก ก าหนดและจัดระเบียบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบให้
สอดคล้องต่อเนื่อง และสัมพันธ์กัน 
   2. มีองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ลักษณะนี้จัดเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง 
ที่ผู้ออกแบบหรือผู้พัฒนารูปแบบการสอนจะต้องตระหนักถึง ในการก าหนดองค์ประกอบ  และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบให้เป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสอดคล้องกับแนวคิดพ้ืนฐานของ
รูปแบบ การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอนจะขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ และ             
ความละเอียดรอบคอบของผู้พัฒนาที่จะต้องคิด วิเคราะห์ จนสามารถมองเห็นความส าคัญ  และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถก าหนดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบของการสอนโดยทั่วไป 
องค์ประกอบของการสอนเฉพาะวิชา และจะต้องพิจารณาก าหนดองค์ประกอบให้เหมาะสม คือ      
มีความสัมพันธ์และส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ สเทิร์น (Stern, 1984) เขียน
อธิบายว่า รูปแบบการสอนควรมีลักษณะของการให้ความส าคัญขององค์ประกอบทั้งหมดร่วมกัน 
(Multifactor View) กล่าวคือ ในรูปแบบการสอน องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบจะมีความส าคัญ
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ทัดเทียมกัน องค์ประกอบทั้งหมดจะต้องมีบทบาทร่วมกันจึงจะท าให้รูปแบบการสอนนั้น ๆ                  
มีประสิทธิภาพตามต้องการได้ ซึ่งตัวอย่างของการก าหนดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ ดังที่ ทิศนา แขมมณี (อัดส าเนา) ได้ยกตัวอย่างไว้ดังนี้ รูปแบบการสอนกระบวน               
การกลุ่ม มาจากแนวคิดการให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง และองค์ประกอบวิธีสอน 
จะก าหนดให้ใช้การสอนแบบอุปนัย (Inductive) ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้สรุปหลักการจากตัวอย่างหรือ
กิจกรรมที่ได้ท าด้วยตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวคิดหลักของรูปแบบการสอน 
   3. มีการพัฒนาหรือออกแบบอย่างเป็นระบบ รูปแบบการสอนเป็นผลของการพัฒนา
หรือออกแบบจัดองค์ประกอบอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล           
และองค์ประกอบให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน น าแผนการจัดองค์ประกอบไปทดลองสอนในห้องเรียนจริง
เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และยืนยันผลที่เกิดขึ้นว่า สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิด               
การเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการได้จริง จึงจะยอมรับได้ว่าการจัดองค์ประกอบนี้เป็นรูปแบบการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
   4. มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นจะส่งผล
ต่อพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ดังที่ จอยซ์  และ เวล (Joyce & Well, 1992) อธิบายไว้ว่า
รูปแบบการสอนแต่ละแบบ จะส่งผลต่อผู้เรียนต่างกันออกไป ตามแนวการคิดและรูปแบบการสอนนั้น 
เช่น รูปแบบการสอนการฝึกการสืบสอบ (Inquiry Training) ที่เป้าหมายเพ่ือที่จะพัฒนากระบวนการ
คิดค้นด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ หรือเป็นการมุ่งที่จะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีกระบวนการสืบสอบ เป็นต้น 
   องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้/รูปแบบการสอน 
   องค์ประกอบที่ส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้พัฒนารูปแบบการสอน           
ควรค านึง ดังต่อไปนี้ (Joyce & Weil, 1986)  
                    1.  หลักการของรูปแบบการสอน เป็นส่วนที่กล่าวถึงความเชื่อแนวคิดของทฤษฎี            
ที่รองรับรูปแบบการสอน หลักการของรูปแบบการสอนจะเป็นตัวชี้น าการก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหา
กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินการในรูปแบบการสอน 
   2. จุดประสงค์ของรูปแบบการสอนเป็นส่วนที่ระบุถึงความคาดหวังที่ต้องการให้
เกิดข้ึนจากการใช้รูปแบบการสอน 
   3. เนื้อหาเป็นส่วนที่มีระบุถึงเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียน                
การสอนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของรูปแบบการสอน 
   4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการเป็นส่วนที่ระบุถึงวิธีการปฏิบัติในขั้นตอน
หนึ่ง ๆ เมื่อน ารูปแบบไปใช้ 
   5. การวัดและการประเมินผลเป็นส่วนที่ประเมินถึงประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 
   ดิค และคาเรย์ (Dick & Carey, 1996) เสนอรูปแบบของระบบการเรียนการสอน 
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของระบบการเรียนการสอนมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย
หรือผลลัพธ์ของการเรียนการสอน 2) การพัฒนาการเรียนการสอนและ 3) การประเมินการเรียน            
การสอน 
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   จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร (2551) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน             
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาล             
ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการและแนวคิดของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 3) ผลลัพธ์ที่คาดหวังของรูปแบบ 4) สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ 5) กระบวนการเรียน
การสอนของรูปแบบ 6) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
   ทิศนา แขมมณี (2552) ได้สรุปองค์ประกอบที่ส าคัญของรูปแบบการกิจกรรม           
การเรียนรู้ไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
      1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานของรูปแบบการสอน
นั้น ๆ 
               2. มีการบรรยาย และอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน          
ที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ 
     3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบหรือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
ของระบบให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 
     4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอน หรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ อันจะช่วย
ให้รูปแบบการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
               ไทเลอร์ (Tyler, 1950) อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545) ได้ก าหนดองค์ประกอบ
ของระบบการเรียนการสอนที่เรียกว่า ไทเลอร์ลูฟ (Tyler Loop) ไว้ 3 ส่วนด้วยกัน คือ   
   1. จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน   
   2. กิจกรรมการเรียนการสอน  
   3. การประเมินผลการเรียนการสอน ข้อมูลจากการประเมินผลสามารถใช้เป็นข้อมูล
ป้อนกลับไปยังกิจกรรมการเรียนการสอนและจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุง  
   เกลเซอร์ (Glaser, 1965 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545) ได้ก าหนดองค์ประกอบ
รูปแบบการสอนที่มีความคล้ายคลึงกับระบบของ ไทเลอร์ แต่ของ เกลเซอร์ จะมีองค์ประกอบมากกว่า 
ได้แก่  
   1. จุดประสงค์ของการสอน  
   2. การประเมินสถานะของผู้เรียนก่อนสอน  
   3. การจัดกระบวนการเรียนการสอน  
   4. การประเมินผลการเรียนการสอน  
   5. ข้อมูลป้อนกลับ  
   จากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักวิชาการ
ทั้งหลาย สามารถสรุปเป็นตารางสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.3 การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบของ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
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หลักการ       
วัตถุประสงค์       
ขั้นการเรียนการสอน       
การวัดและประเมินผล       

 
   จากตารางที่ 2.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
              1. หลักการของรูปแบบเป็นแนวคิดและพ้ืนฐานความเชื่อ ในการจัดการเรียนการสอน
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ 
              2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เป็นเป้าหมายเฉพาะของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้น   
ว่ามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นอย่างไร 
              3. ขั้นการเรียนการสอนของรูปแบบเป็นการอธิบายถึง วิธีด าเนินการเรียนการสอน
ของรูปแบบที่เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน
และบทบาทของผู้สอน ผู้เรียน 
              4. การวัดและประเมินผลเป็นแนวทางการวัด และประเมินผลการเรียนการสอน           
ที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของรูปแบบ หรือบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัด              
การเรียนรู้นั้น ๆ 
 2.7.3 การจัดกลุ่มของรูปแบบการสอน 
   การจัดกลุ่มของรูปแบบการสอน มีแตกต่างกันออกไป ตามแนวคิดของผู้จัด ดังนี้ 
   1. แนวคิดของ เซย์เลอร์ และคนอ่ืน ๆ (Saylor & et al., 1981) ได้จัดกลุ่มของ
รูปแบบการสอน ตามประเภทของเป็นฐานการเรียนรู้หลักสูตร 5 แบบ โดยพิจารณาความเกี่ยวข้อง
สอดคล้องของรูปแบบการสอนกับหลักสูตรแต่ละประเภท รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร
ตามแนวคิดนี้ จัดแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
    1.1 เน้นเนื้อหาวิชา (Subject Matter/Descipline) เช่น การบรรยาย การอภิปราย 
การถามค าถาม เป็นต้น 
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    1.2 เน้นสมรรถภาพ (Specific Competencies/Technology) เช่น การท า
แบบฝึกหัด การทบทวน และบทเรียนโปรแกรม เป็นต้น 
    1.3 เน้นคุณลักษณะ (Human Traits/Processes) เช่น การค้นคว้าเป็นกลุ่ม 
การเรียนแบบสืบสอบ เป็นต้น 
    1.4 เน้นกิจกรรมและปัญหาสังคม (Social functions/ Activities) เช่น การร่วม
กิจกรรมกับชุมชน 
    1.4 เน้นความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน ( Interests and Needs/ 
Activities) เช่น การเรียนแบบเอกเทศ หรือการเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 
   2. แนวคิดของ จอยซ์ และ เวล (Joyce & Well, 1992) ได้จัดกลุ่มรูปแบบการสอน
ตามจุดเน้นหรือผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน รูปแบบการสอนตามแนวคิดนี้ จัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ 
    รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาคน (The Personal Family) เน้นการพัฒนา         
ที่ตัวบุคคล กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคล กระบวนการสร้างและพัฒนาเอกัตภาพอารมณ์
ของตนเอง มุ่งสอนให้รู้จักการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เสริมสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม            
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ การสอนแบบไม่สั่งการ (Non-Directive Teaching) การสอนเพ่ือเพ่ิมมโนทัศน์ในตนเอง 
(Enhancing Self-Concept) เป็นต้น 
    รูปแบบการสอนที่ เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสั งคม (The Social Family) เน้น
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน โดยการใช้การประนีประนอมในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนตาม
หลักประชาธิปไตย การท างานร่วมกันโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบ
การสอนในกลุ่มนี้ได้แก่ การสอนแบบค้นคว้าท างานเป็นกลุ่ม (Group Investigation) การแสดง
บทบาทสมมุติ (Role Play) การศึกษาสังคมด้วยกระบวนการสืบสอบ (Jurisprudential Inquiry) 
เป็นต้น 
      รูปแบบการสอนที่ เน้นกระบวนการสารสนเทศ หรือ กระบวนการคิด                
(The Information-Processing Family) มุ่งส่งเสริมความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบียบ
ข้อมูล การเข้าใจปัญหาต่าง ๆ และการคิดหาวิธีแก้ปัญหา ตลอดจนการสร้างความคิดรวบยอด และ
การใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหานั้น โดยมุ่งเน้นความส าคัญไปที่
สมรรถภาพการคิดของผู้เรียน และวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ได้แก่ การสอนการคิดเชิงอนุมาน ( Inductive Thinking) การสอน
การสร้างมโนทัศน์  (Concept Attainment) การฝึกกระบวนการสืบสอบ ( Inquiry Training)                
การสอนการจ า (Memorization) การสอนการให้โครงสร้างทางความคิด (Advance Organizers) 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Synaptic) การพัฒนาทางปัญญา (The Developing Intellect) 
และการฝึกกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) เป็นต้น 
            รูปแบบการสอนที่ เน้นด้านพฤติกรรม (The Behavioral System Family) 
รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ได้รับแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม เน้นการปรับพฤติกรรม
การตอบสนองหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียน รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ได้แก่ การสอนเพ่ือให้



68 

ควบคุมตนเอง (Learning Self-Control) การเรียนแบบรอบรู้ (Mastery Learning) การฝึกฝนตนเอง 
(Training and Self-Control) การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข (The Condition of Learning) การสอนตรง 
(Direct Instruction) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) การเรียนรู้สังคม (Social Learning) เป็นต้น 
 2.7.4 การพัฒนารูปแบบการสอน 
   จอยซ์ และ เวล (Joyce & Well, 1986) เขียนหนังสือ Models of Teaching ที่ได้รับ
การยอมรับอย่างมากในวงการศึกษา ได้สรุปสาระส าคัญของการพัฒนาและน าเสนอรูปแบบการสอน 
ไว้ดังนี้ 
   หลักการพัฒนารูปแบบการสอน ประกอบด้วยรูปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ 
เช่น ทฤษฎีด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นต้น 
   เมื่อพัฒนารูปแบบการสอนแล้ว ก่อนน าไปใช้อย่างแพร่หลาย จะต้องมีการวิจัย          
เพ่ือทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง และน าข้อค้นพบมา
ปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ การเสนอรูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบของ จอยซ์ และเวล ได้มีการน าไป
ทดลองใช้ในห้องเรียน รวมทั้งมีงานวิจัยรองรับมากมาย จนเป็นหลักประกันได้ว่าสามารถใช้ได้สะดวก
และได้ผลดี 
   การพัฒนารูปแบบการสอน อาจออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง หรือเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
   การพัฒนารูปแบบการสอน จะมีจุดหมายหลักที่ถือเป็นหลักในการพิจารณาเลือก
รูปแบบไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้น ารูปแบบการสอนไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลักก็จะท าให้เกิดผลสูงสุด 
แต่ก็สามารถน ารูปแบบนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม แต่ก็อาจ
ท าให้ได้ผลส าเร็จลดน้อยลงไป 
   นอกจาก จอยซ์ และเวล จะเสนอทัศนะด้านการสอนแล้ว ยังให้ข้อสังเกตและ
แนวคิดในการพัฒนาผู้เรียน โดยเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้รับสารสนเทศ 
ความคิด ทักษะ ค่านิยม และวิถีทางในการคิด นอกจากนั้น รูปแบบการสอนที่เลือกมาน าเสนอ              
ส่วนใหญ่ยังได้สอนวิธีเรียน (How to Learn) ให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดผลส าเร็จในระยะยาว 
และที่ส าคัญที่สุดคือ เป็นการเพ่ิมพูนความสามารถที่จะเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ง่าย  
และได้ผลดีในอนาคต กล่าวคือ การสอนควรจะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนให้เขาได้สามารถศึกษาด้วย
ตนเองได้ อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการสอนของ จอยซ์ และเวล เน้นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียน 
และพัฒนากลวิธีการเรียนรู้ (Learning Strategies) ของผู้ เรียนซึ่งถือเป็นเป้าหมายของการจัด
การศึกษาตามแนวใหม่ 
   จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน สามารถสรุปขั้นตอน
ส าคัญในการพัฒนารูปแบบการสอนได้ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี , ม.ป.ป.; ละเอียด รักษ์เผ่า, 2528;     
Joyce & Well, 1992) 
   1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบจากการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน หรือปัญหาจากเอกสาร ผลการวิจัยหรือ
การสังเกต สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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   2. การก าหนดหลักการ เป้าหมาย และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของรูปแบบการสอน          
ให้สอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนฐานและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบระเบียบ การก าหนดเป้าหมายของ
รูปแบบการสอน จะช่วยให้ผู้สอนสามารถเลือกรูปแบบการสอนไปใช้ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของ            
การสอนเพ่ือให้การสอนบรรลุผลสูงสุด 
   3. ก าหนดแนวทางในการน ารูปแบบการสอนไปใช้ ประกอบด้วยรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มย่อย ผู้สอนจะต้องเตรียมงาน 
หรือจัดสภาพการเรียนการสอนอย่างไร เพ่ือให้การใช้รูปแบบการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4. การประเมินรูปแบบการสอน เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพ ของรูปแบบ
ที่สร้างขึ้นโดยทั่วไปจะใช้วิธีต่อไปนี้ 
    4.1 ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะประเมิน         
ความสอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ  
    4.2 ประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการโดยการน ารูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง ในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองหรือก่ึงทดลอง 
    4.3 การปรับปรุงรูปแบบการสอนมี 2 ระยะ คือ 
     1) ระยะก่อนน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช้ การปรับปรุงรูปแบบการสอน
ในระยะนี้ใช้ผลจากการประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
     2) ระยะหลังน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช้ การปรับปรุงรูปแบบการสอน
ในระยะนี้ อาศัยข้อมูลจากการทดลองใช้เป็นตัวชี้น าในการปรับปรุง และอาจจะมีการน ารูปแบบ           
การสอนไปทดลองปรับปรุงซ้ า จนกว่าผลจะเป็นที่น่าพอใจ 
 
2.8 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น  
 การสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) 
เชื่อที่ว่านักเรียนต้องเรียนแล้วน า ๆ ไปใช้สื่อสาร สื่อความหมายได้ ไม่จ าเป็นที่จะให้นักเรียนเรียนรู้
เฉพาะรูปแบบโครงสร้าง วิธีการสอนนี้มีแนวคิดที่ว่า ภาษาคือ เครื่องมือในการสื่อสาร และเป้าหมาย
ของการสอนภาษาคือ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร รู้ว่าควรจะพูดกับใคร 
อย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ 
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ตารางท่ี 2.4 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
 

 
 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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1. เน้นการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งหมด

ของทักษะการสื่อสาร 
2. การสอนเน้นการสื่อความหมายและไม่จ ากัด

อยู่ภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือ
ไวยากรณ์ 

3. เน้นการใช้ภาษาอย่างแท้จริงตามหน้าที่ภาษา
และปฏิบัติจริงโดยมีจุดมุ่งหมายในการพูด 

4. การน าเสนอภาษาใหม่ในรูปแบบภาษาท่ีพบ
ในสถานการณ์จริง เพ่ือน าไปสู่การสอน
ค าศัพท์ โครงสร้าง การออกเสียง มีการฝึกฝน
จนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา โครงสร้าง 

5. มีการจัดกิจกรรมที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. การเรียนรู้เป็นล าดับขั้นตอนตามกระบวนการ

ใช้ความคิดของผู้เรียน 
7. ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่มีโอกาสพบได้จริง

ในชีวิตประจ าวัน 
8. นักเรียนสามารถใช้ประโยคได้หลายชนิดใน

โอกาสต่าง ๆ กันเช่น การอธิบาย การแนะน า 
การถาม-ตอบ การขอร้อง การออกค าสั่ง 

9. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อ่ืน 
หรือเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง และ
คล่องแคล่วทั้งในและนอกชั้นเรียน 

10. นักเรียนสามารถตรวจสอบ แก้ไข
ข้อผิดพลาดของตนเองได้ 
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 จากตารางที่ 2.4 จะเห็นได้ว่า หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วย การใช้ทักษะการสื่อสารที่ไม่จ ากัด
กรอบของเนื้อหา โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติจริงกับสถานการณ์จริง              
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถตรวจสอบ แก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองได้ สามารถใช้ประโยคได้หลาย
ชนิดในโอกาสต่าง ๆ กัน กับผู้อ่ืน หรือเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง และคล่องแคล่วทั้งใน และ            
นอกชั้นเรียน 
 จากหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น น าไปสู่การพัฒนา
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากตารางที่ 2.4 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษข้างต้น น าไปสู่
การก าหนดขั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้ดังนี้  

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนฯ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 

-  เน้นการสอนที่ครอบคลมุองค์ประกอบ

ทั้งหมดของทักษะการสื่อสาร 
- เน้นการใช้ภาษาอย่างแท้จริงตามหน้าที่
ภาษาและปฏิบัติจริงโดยมีจุดมุ่งหมายในการ
พูด 

 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยความสนใจ 
หรือเข้าใจกับสถานการณ์ต่าง ๆ และ เป็น
การกระตุ้นการเรียนรู้ กระตุ้นความพร้อม
ของนักเรียน 

 
- การน าเสนอภาษาใหม่ในรูปแบบภาษาที่พบ
ในสถานการณ์จริง เพื่อน าไปสู่การสอน
ค าศัพท์ โครงสร้าง การออกเสียง มีการฝึกฝน
จนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา โครงสร้าง 
- การสอนเน้นการสื่อความหมายและไม่
จ ากดัอยู่ภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือ
ไวยากรณ ์
 

 

 

2. เพื่อน าเสนอรูปแบบและข้อมลูทางภาษา
แก่ผู้เรยีน 

3. เพื่อให้ผู้เรียนไดฝ้ึกใช้ภาษากับกิจกรรม         
ต่าง ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

- นักเรียนสามารถตรวจสอบ แกไ้ข
ข้อผิดพลาดของตนเองได ้

- ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่มีโอกาสพบได้
จริงในชีวิตประจ าวัน 
- ส่งเสริมใหผู้้เรียนใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อื่น 
หรือเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง และ
คล่องแคล่วทั้งในและนอกช้ันเรยีน 

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงข้อดีและ
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของตนเองได ้

 

5. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ตา่งๆ ที่จ าลองจาก
สถานการณ์จริง หรือท่ีเป็นสถานการณ์จริง 
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 จากตารางที่ 2.4 สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการสื่อสาร ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. ขั้นกระตุ้นให้ท า (Stimulation) ขั้นนี้ผู้สอนอาจจะใช้การทักทาย พูดคุย ถามค าถาม 
เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ กระตุ้นความพร้อมของนักเรียน 
 2. ขั้นน าเสนอให้คิด (Presentation) ขั้นสอนโครงสร้างของไวยากรณ์ โดยครูอธิบาย 
ยกตัวอย่างประกอบ รวมทั้งตรวจสอบความ เข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนไป 
 3. ขั้นสาธิตให้ดู (Demonstration) ขั้นที่ให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัดหลังจากผู้สอนสาธิต
ให้ดู ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของเนื้อหาและทักษะการคิด หรือ แบบฝึกแบบ Substitution 
 4. ขั้นเรียนรู้จาการประเมิน (Self-Assessment) ในขั้นนี้ผู้เรียนประเมินการปฏิบัติงาน
ของตนเองเพ่ือปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองสูงสุด 
 5. ขั้นเพลิดเพลินกับการน าไปใช้ (Production) ขั้นฝึกให้นักเรียนสร้างงานหรือผลิต
อุปกรณ์การเรียน โดยใช้เนื้อหาหรือข้อมูลของพวกเขาเองในการก าหนดรูปแบบของชิ้นงานนั้น ๆ 
 จากหลักการ วัตถุประสงค์ และขั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ น าไปสู่              
การสังเคราะห์แนวทางการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร ได้ดังนี้ ตารางที่ 2.5 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 

 

ขั้นการจัดการเรยีนการสอน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกดิความคุ้นเคยความสนใจ 
หรือเข้าใจกับสถานการณ์ต่าง ๆ และ                    
เป็นการกระตุ้นการเรยีนรู้ กระตุ้นความพร้อม
ของนักเรียน 

 

 

 

1. ข้ันกระตุ้นให้ท า (Stimulation) 

2. ข้ันน าเสนอให้คิด (Presentation) 
2. เพื่อน าเสนอรูปแบบและข้อมลูทางภาษา
แก่ผู้เรยีน 

 

3. ข้ันสาธิตให้ดู (Demonstration) 

 

3. เพื่อให้ผู้เรียนไดฝ้ึกใช้ภาษากับกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

 
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงข้อดีและ
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของตนเองได ้

 
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ตา่ง ๆ ที่จ าลองจาก
สถานการณ์จริง หรือท่ีเป็นสถานการณ์จริง 

 

5. ข้ันเพลิดเพลินกับการน าไปใช้ 
(Production) 

4. ข้ันเรียนรู้จาการประเมิน (Self-
Assessment) 
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ตารางท่ี 2.5 ขั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ขั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ขั้นกระตุ้นให้ท า (Stimulation) ขั้นนี้ผู้สอน

อาจจะใช้การทักทาย พูดคุย ถามค าถาม                  
เป็นการกระตุ้น การเรียนรู้ กระตุ้นความพร้อม               
ของนักเรียน 

ผู้สอนประเมินจากการสังเกต 

2. ขั้นน าเสนอให้คิด (Presentation) ขั้นสอน
โครงสร้างของไวยากรณ์ โดยครูอธิบาย 
ยกตัวอย่างประกอบ รวมทั้งตรวจสอบ               
ความ เข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนไป 

ผู้สอนประเมินจากการสนทนา ตอบค าถาม  

3. ขั้นสาธิตให้ดู (Demonstration) เป็นขั้นตอน               
ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาท่ีเพ่ิงจะเรียนรู้ใหม่           
จากข้ันการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะ                    
ของการฝึกแบบควบคุมหรือชี้น า (Controlled 
Practice/Directed Activities) โดยมีครูผู้สอน
เป็นผู้น าในการฝึกไปสู่การฝึกแบบค่อย ๆ ปล่อย
ให้ท าเองมากขึ้น เป็นแบบกึ่งควบคุม (Semi-
Controlled) การฝึกในข้ันนี้มีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนจดจ ารูปแบบของภาษาได้ 

ผู้สอนประเมินจากงาน การออกเสียง            
การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

4. ขั้นเรียนรู้จาการประเมิน (Self-Assessment) 
ในขั้นนี้ผู้ประเมินตนเองต้องอาศัยการสะท้อน
ความคิด (Reflection) และตีความ 
(Interpreting) ของการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสู่         
การตัดสินข้อดี ข้อบกพร่องในการท างานของตน 

ผู้เรียนประเมินตนเองจาก Checklist  
 

5. ขั้นเพลิดเพลินกับการน าไปใช้ (Production)                
ขั้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร นับเป็นขั้นที่สุด           
ขั้นหนึ่ง เพราะการฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
เปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ภาษา              
จากสถานการณ์ในชั้นเรียนไปสู่การน าภาษาไปใช้
จริงนอกชั้นเรียน การฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
โดยทั่วไป มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ลองใช้ภาษา                
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จ าลองจากสถานการณ์จริง 
หรือที่เป็นสถานการณ์จริง ด้วยตนเอง 

ผู้สอนประเมินความความถูกต้องของภาษา
ที่ผู้เรียนใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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 จากตารางที่ 2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในขั้นที่ 1-3 เป็นการผลการเรียนรู้
ระหว่างเรียน โดยมีผู้เรียนและผู้สอนประเมินร่วมกัน ขั้นที่ 4 ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเองและกลุ่ม 
ควบคู่กับการประเมินผลงานในภาพรวม ส่วนขั้นที่ 5 ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลงานการเขียน การพูด 
และการแสดงความคิดเห็น จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปเป็นแนวทางการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นการวัดและประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งใน
ระหว่างการเรียนการสอน และภายหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบ โดยผู้ประเมินประกอบด้วยตัว
ผู้เรียน เพ่ือน และผู้สอน 
 จากรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ ได้น าเสนอมานั้น ผู้วิจัยได้ผสมผสาน         
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของ
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสามารถสรุปเป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่สนับสนุน             
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ ดังนี้ 
 2.8.1 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร             
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
   1. แนวคิด ทฤษฎี การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
           เบอมฟิท (Brumfit, 1980; Tayler, 1983; Krashen & Terrell, 1983; Allwright, 
1983) ให้ความหมายว่า แนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร คือ การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงกับภาษาที่จะเรียน เป็นการเรียนรู้ภาษาด้านการใช้ภาษาและศึกษาโครงสร้างภาษาโดยเน้น
ความส าคัญความคล่องในการใช้ภาษามากกว่าความถูกต้อง จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่าการสอน
ภาษาตามแนวทางการสอนภาษา เพ่ือการสื่อสารนั้นเน้นการใช้ภาษาของผู้เรียนมากกว่า เน้นถึง
หลักเกณฑ์การใช้ภาษา อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาและความถูกต้อง
อีกด้วย ดังนั้นการเรียนการสอนแนวนี้จะต้องเน้นการท ากิจกรรม เพ่ือการฝึกฝนการใช้ภาษาให้
ใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด เช่น มีการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้สนทนาโต้ตอบกันเป็นคู่ 
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่มีการสวมบทบาท การเล่นเกม เป็นต้นและการที่ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษา             
เพ่ือการสื่อสารนั้นผู้เรียนต้องมีทักษะความสามารถท้ัง 4 ด้าน 
   2. วัตถุประสงค์ 
    การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีดังนี้ 
    2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยความสนใจ หรือเข้าใจกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
และ เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ กระตุ้นความพร้อมของนักเรียน 
             2.2 เพ่ือน าเสนอรูปแบบและข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน 
              2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษากับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
              2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงข้อดีและข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของ
ตนเองได ้
              2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จ าลอง
จากสถานการณ์จริง หรือที่เป็นสถานการณ์จริง 
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   3. การจัดการเรียนการสอน 
    ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในแต่ละแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น โดยการยึดหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในแต่
ละแผนการจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม รวม 5 ขั้น ดังนี้ 
    ขั้นตอนในการด าเนินการเรียนการสอน 
    3.1 ขั้นกระตุ้นให้ท า (Stimulation) ขั้นนี้ผู้สอนอาจจะใช้การทักทาย พูดคุย 
ถามค าถามทั่วไป เล่าเรื่องราว เล่าสถานการณ์ที่ก าลังเป็นที่สนใจ เพ่ือความสนใจของผู้เรียนมายัง
ผู้สอน สร้างความคุ้นเคย และผู้สอนอาจตรวจสอบดูว่านักเรียนมีความสนใจ หรือเข้าใจกับสถานการณ์
เพียงใด ทั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ กระตุ้นความพร้อมของนักเรียนได้อีกด้วย  
     กิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ Greeting, Conversation, Asking Questions, Telling 
Story 
    3.2 ขั้นน าเสนอให้คิด (Presentation) การน าเสนอเนื้อหาใหม่ จัดเป็นขั้นการสอน
ที่ส าคัญขั้นหนึ่ง ในขั้นนี้ผู้สอนจะให้ข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้                   
มีการน าเสนอเนื้อหาใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการให้ผู้เรียนได้รับรู้  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
และรูปแบบภาษาท่ีใช้กันจริงโดยทั่วไป รวมทั้งวิธีการใช้ภาษา ไม่ว่าเป็นด้านการออกเสียง ความหมาย 
ค าศัพท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้กฎเกณฑ์ 
     กิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ Pronunciation, Scrabble Sentence 
    3.3 ขั้นสาธิตให้ดู (Demonstration)  เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษา           
ที่ เพ่ิ งจะเรียนรู้ ใหม่ จากขั้ นการน าเสนอเนื้ อหาในลั กษณ ะของการฝึ กแบบควบคุมหรือ
ชี้น า (Controlled Practice/Directed Activities) โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้น าในการฝึกไปสู่การฝึกแบบ
ค่อย ๆ ปล่อยให้ท าเองมากขึ้น เป็นแบบกึ่งควบคุม (Semi-Controlled) การฝึกในขั้นนี้มีจุดมุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนจดจ ารูปแบบของภาษาได้ จึงเน้นที่ความถูกต้องของภาษาเป็นหลัก แต่ก็มีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนได้ท า         ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และวิธีการใช้รูปแบบภาษานั้น ๆ ด้วยเช่นกัน ใน
การฝึกนั้น ครูผู้สอนจะเริ่มจากการฝึกปากเปล่า (Oral) ซึ่งเป็นการพูดตามแบบง่าย ๆ ก่อน จนได้
รูปแบบภาษา แล้วค่อยเปลี่ยนสถานการณ์ไป สถานการณ์เหล่านี้จะเป็นสถานการณ์ที่สร้างขึ้นภายใน
ห้องเรียน เพ่ือฝึกการใช้โครงสร้างประโยคตามบทเรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย 
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ว่า ตนใช้ภาษาได้ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้อาจตรวจสอบความเข้าใจด้านความหมาย
ได้ (ไม่ควรใช้เวลา            มากนัก) ต่อจากนั้นจึงให้ฝึกด้วยการเขียน (Written) เพ่ือเป็นการผนึก
ความแม่นย าในการใช้ 
     กิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ Information Exchange, Role Play, Discussion or 
Information Gap 
    3.4 ขั้นเรียนรู้จาการประเมิน (Self-Assessment) ในขั้นนี้ผู้ประเมินตนเองต้อง
อาศัยการสะท้อนความคิด (Reflection) และตีความ (Interpreting) ของการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสู่
การตัดสินข้อดี ข้อบกพร่องในการท างานของตน ผู้ประเมินตนเองต้องท าการพิจารณาตัวบ่งชี้ของ
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กิจกรรมด้วยความซื่อตรง ปราศจากอคติ จึงจะช่วยให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง และเกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองสูงสุด 
     กิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ Self and peer Assessment, Checklist, Observation, 
Rubrics assessment criteria  
    3.5 ขั้นเพลิดเพลินกับการน าไปใช้ (Production) ขั้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
เพราะการฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารเปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ภาษา จากสถานการณ์          
ในชั้นเรียนไปสู่การน าภาษาไปใช้จริงนอกชั้นเรียน การฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยทั่วไป มุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จ าลองจากสถานการณ์จริง หรือที่เป็นสถานการณ์จริง 
ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะแนวทางเท่านั้น การฝึกใช้ภาษาในลักษณะนี้มีประโยชน์ในแง่
ที่ช่วยให้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนได้รู้ว่า ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ภาษาไปแล้วมากน้อยเพียงใด สามารถ
น าไปปรับใช้ตามความต้องการของตนเองแค่ไหน ซึ่งการที่จะถือว่าผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วอย่างแท้จริง
คือ การที่ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้เองอย่างอิสระ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะพบ
ในชีวิตจริง นอกจากนี้ผู้เรียนจะมีโอกาสน าความรู้ทางภาษาที่เคยเรียนมาแล้วมาใช้เป็นประโยชน์
อย่างเต็มที่ในการฝึกในขั้นตอนนี้อีกด้วย เพราะผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาตามรูปแบบที่ก าหนดมา
ให้เหมือนดังกรฝึกในขั้นการฝึก และการได้เลือกใช้ภาษาเองนี้ช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา 
เพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี วิธีการฝึกมักฝึกในรูปของการท ากิจกรรมแบบต่าง  ๆ           
โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ก าหนดภาระงาน หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียน 
     กิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ Giving Opinion, Interviewing, Discussing 
     กลวิธีการสอนในขั้นนี้คือ การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching) เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับภาษา 
เน้นความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาสื่อสารมากกว่ารูปแบบ (Brumfit, 1980) 
   4. การวัดและประเมินผล 
    การวัดผลและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
    4.1 การวัดและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
แบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองใช้แผนการเรียนรู้ 
    4.2 การวัดและประเมินในระหว่างการท ากิจกรรมและหลังจากการเสร็จสิ้น
กิจกรรมในแต่ละแผนการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือวัดต่าง ๆ ดังนี้ แบบประเมินการเขียน แบบประเมิน
การเขียน แบบประเมินการพูด แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ 
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ความสัมพันธ์ของการสังเคราะห์โครงสร้าง 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้จากแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.9 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.9.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
   ความพึงพอใจในการรับการบริการซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวความคิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 

รูปแบบการเรียนการสอน 
1. หลักการ 
2. วัตถุประสงค ์
3. ขั้นการเรียนการสอน 
4. การวัดและประเมินผล 
 

 

แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
1. Oxford (1990); Canale & Swain 

(1980);  Widdowson (1978); 
Savignon 1983); Paulston (1976); 
Candlin (1987); Willis (1996); Nunan 
& Lamb (1996); Nunan (1991); 
Littlewood (1981); Scarcella & 
Oxford (1992); Bilash (2000); และ 
Chomsky (1966)  

2. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
ประกอบด้วย ผศ.ดร.ประทุม ศรีรกัษา 
นางสาวสมพิศ วงษ์แหยม นางสาว
ดารารัส เคยอาสา นางจิมาภรณ์                  
งามพันธ์ดิศร และนางดารณุี  ใจเด็ด 

3. แนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร 
4. แนวคิดในเรื่องภาษาเป็นพฤติกรรม                

ทางสังคม 
5. แนวคิดเรื่องภาษาตามหน้าที ่
6. แนวคิดเรื่องความตั้งใจของผู้ใช้ภาษา    

การใช้ภาษาในบริบทมีความซับซอ้น และ
มีความยากล าบากในการพิจารณา                
ความตั้งใจของผู้ใช้ภาษา 

 
 

 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
1. องค์ประกอบของรูปแบบ (Joyce & Weil, 1986; Dick 

& Carey, 1996; Tyler, 1950; Glaser, 1965;                   
จินดามาศ โกศลช่ืนวิจิตร, 2551; ทิศนา แขมมณ,ี 
2552.) 

2. การพัฒนารูปแบบการสอน (ทิศนา แขมมณี ม.ป.ป.; 
ละเอียด รักษ์เผ่า, 2528; Joyce & Well, 1992.) 

 

- 
- 
- 

 

 

 

ทฤษฎีการเรยีนรู้และแนวคิดทีเ่กี่ยวข้อง 
1. ทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
2. ทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ 
3. ทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของกาเย่ 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา 
5. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
6. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
7. แนวคิด Cognitive Domain ของ Boom 
8. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน                 

พ.ศ. 2551 
9. ทฤษฎีความพึงพอใจ 
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   ความพึงพอใจ หรือความพอใจตรงกับค า ในภาษาอังกฤษว่า “Satsfaction”               
มีความหมายตามพจนานุกรมของเวบสเตอร์ได้ให้ความหมายค าว่า พึงพอใจ หมายถึง การบรรลุถึง
ความต้องการหรือความปรารถนาก่อให้เกิดความอ่ิมใจการบรรลุถึงข้อก าหนดหรือสิ่งที่จ าเป็น  
   กิตติมา ปรีดีดิลก (2529) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกชอบหรือ
พอใจที่มีต่อองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงานและเขาได้รับการตอบสนองความต้องการ
ที่เหมาะสม 
   สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2547) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง               
การประเมินสินค้าบริการนั้น ๆ ว่าตอบสนองความต้องการของตนได้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ถ้าได้
ตามที่คาดหวังลูกค้าจะมีความพึงพอใจ  ถ้าไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ในตอนแรกลูกค้าจะไม่พอใจ 
(Dissatisfaction)  
   หลุย จ าปาเทศ (2533) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการ (Need) 
ได้บรรลุเป้าหมาย  พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข  สังเกตได้จากสายตา ค าพูดและ               
การแสดงออก  
   ชริณี เดชจินดา (2536) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ 
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคล
ได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหาก            
ความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระดับความรู้สึก      
ที่ได้บริการหรือความสามารถให้บริการนั้นได้มาจากความรู้สึกของผู้รับบริการซึ่งประกอบด้วยดังนี้  
   1. ความพึงพอใจของความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 
   2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานผู้บริการ 
   3. ความพึงพอใจต่อการต้อนรับและการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ 
   4. ความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ 
   5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ 
   6. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการต่อการใช้จ่ายในการบริการ 
   ทวีพงษ์ หินค า (2541) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจเป็นความชอบของบุคคล             
ที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ ท าให้เกิด            
ความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น 
   ธนียา ปัญญาแก้ว (2541) ได้ให้ความหมายว่าสิ่ งที่ท าให้ เกิดความพึงพอใจ               
จะเกี่ยวกับลักษณะของงาน ปัจจัยเหล่านี้น าไปสู่ความพอใจในงานที่ท า ได้แก่ ความส าเร็จ การยกย่อง 
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า เมื่อปัจจัยเหล่านี้อยู่ต่ ากว่า จะท าให้เกิดความไม่พอใจ
งานที่ท า ถ้าหากว่างานใช้ความก้าวหน้า ความท้าทาย ความรับผิดชอบ ความส าเร็จและการยกย่อง              
แก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วพวกเขาจะพอใจ และมีแรงจูงใจในการท างานเป็นอย่างมาก 
   เทพวัลย์ สุชาติ (2530) กล่าวถึง ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกหรือความคิด             
ในทางบวกของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงาน 
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   สกล วรรณพงษ์ (2526) ให้ความหมายพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดี
ต่องานที่ท าเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการที่ได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจท าให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักธรรมที่เป็นธรรมดาของโลก
ไว้ในโลกธรรม 810 ซึ่งในส่วนที่ท าให้เกิดความพึงพอใจของมนุษย์เรียกว่า “อิฏฐารมณ์” 11 ได้แก่              
12 ลาภ ได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องปลื้มใจต่าง ๆ เช่น ทรัพย์สินเงินทอง อาหารเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องประดับสิ่ งของเครื่องใช้ต่ าง  ๆ ยศ  ได้แก่ยศถาบันดาศักดิ์  ต าแหน่ งหน้ าที่ การงาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตราปริญญาบัตรต่าง ๆ สรรเสริญ ได้แก่เกียรติยศ ชื่อเสียง การเป็น            
ที่ เคารพ ยกย่อง นับถือและการเป็นที่รักของบุคคลอ่ืนสุข ได้แก่ความพึงพอใจ ความเพียงพอ              
ความปลื้มปีติและความสมหวังทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เกิดจากการได้ลาภ ยศ สรรเสริญ 
   วิคเตอร์ วรูม (Victor Vroom, 1964) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าเป็น           
ผลจากบุคคลนั้น เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเข้าไปรับรู้แล้วเกิดความพอใจโดยความหมาย           
ของความพึงพอใจสามารถทดแทนความหมายของทัศนคติได้  บางทีเรียกว่าทฤษฎี V.I.E. เนื่องจาก            
มีองค์ประกอบทฤษฎีที่ส าคัญ คือ 
   V มาจากค าว่า Valence หมายถึง ความพึงพอใจ 
   I มาจากค าว่า Instrumentality หมายถึง สื่อเครื่องมือวิถีทางน าไปสู่ความพึงพอใจ 
   E มาจากค าว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลมีความต้องการ
และมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง 
   แคมเบล (Campbell, 1976) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความคิดเห็น
เกี่ยวกับความส าเร็จที่แต่ละคน เปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่ต้องการจะให้เป็น
หรือคาดหวังไว้ผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจหรือไม่จะเป็นการตัดสินของแต่ละบุคคล 
   โดนาบีเดียน (Donabedian, 1980) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หมายถึง ผู้บริการประสบผลส าเร็จที่ท าให้ความสมดุลระหว่างสิ่งที่ผู้รับบริการให้ค่ากับความหวัง            
ของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นการตัดสินใจของผู้รับบริการ 
   ริสเซอร์ (Risser, 1975) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละคน
เกิดจากประสบการณ์หรือได้บรรลุในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ 
   จากความหมายของความพึงพอใจตามที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าความพึงพอใจ
หมายถึง ความรู้สึกทางด้านบวกและด้านลบของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมี   
ความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับค่านิยมและประสบการณ์ที่ได้รับ ในพระพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ต้องได้รับ
การตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านร่างกายจิตใจ  ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียง              
ที่อยู่อาศัย หน้าที่การงาน การได้รับการยอมรับในสังคม การได้รับการยกย่องนับถือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน
แล้วช่วยเสริมสร้างให้เกิดความพึงพอใจให้กับมนุษย์เรา 
 2.9.2 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
   ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ (Service Satisfaction) ได้มี
นักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้อธิบายแนวคิด และทฤษฎีความพึงพอใจไว้ดังนี้ 
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   มัลลินส์ (Mullins, 1943) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ 
สิ่งต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จ
ในงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจาก
การที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่าง เพ่ือจะตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวัง
ที่มีอยู่และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วก็จะเกิดความพอใจ  เป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น               
เป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก  
   โทมัส และเอิร์ล (Thomas & Earl, 1999) ได้ให้แนวคิดความพึงพอใจว่า การวัด
ความพึงพอใจเป็นวิธีหนึ่งที่ ใช้กันอยู่ เพ่ือทราบผลของการให้บริการที่ดีเลิศที่ท าให้ลูกค้าเกิด                 
ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่บริษัทเชื่อว่ามีคุณค่าและควรให้ความเข้าใจในความต้องการและปัญหาของลูกค้า
ในการให้บริการด้านสุขภาพ ผู้บริหารขององค์กรจึงต้องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให้
เกิดประสิทธิผลและให้ผลดีอย่างต่อเนื่อง 
   ฮินชอว์ และแอ๊ทวูด (Hinshaw & Atwood, 1982) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ           
ของผู้รับบริการ เป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการและจัดเป็นเกณฑ์ประเมิน 
ด้านผลลัพธ์ด้วย และเป็นระดับของความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังของผู้รับบริการในอุดมคติ
กับการรับรู้ของผู้มารับบริการที่ได้รับตามความเป็นจริง ส าหรับนักวิจัยทางพฤติกรรมได้ให้ความหมาย
ของค าว่าความพึงพอใจในบริการเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนที่เกิด
จากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานที่ให้บริการนั้น  ๆ และประสบการณ์นั้นได้
เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกัน 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหลังการซื้อ            
หรือรับบริการของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของ            
ผู้ให้บริการหรือประสิทธิภาพของสินค้ากับการให้บริการที่เขาคาดหวัง โดยผลที่ได้รับจากสินค้าหรือ
บริการต่ ากว่าความคาดหวังของลูกค้าท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ  แต่ถ้าระดับผลที่ได้รับ            
จากสินค้าหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ และถ้าผล            
ที่ได้รับจากสินค้า หรือบริการสูงกว่าความคาดหวังที่ลูกค้าตั้งไว้ ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ  
ผู้ให้บริการจะต้องท าให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขันโดยการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการ 
   อมร รักษาสัตย์ (2541) ได้ให้ความเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น
มาตรการอย่างหนึ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการบริหารงานได้  เพราะการจัดบริการของรัฐไม่ใช่              
สักแต่ว่าท าให้เสร็จ ๆ ไปแต่หมายถึงการให้บริการอย่างดีเป็นที่น่าพอใจแก่ประชาชน 
   จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในการบริการ หมายถึง 
สภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคล  อันเป็นผลจากการประเมินคุณภาพของ           
การบริการจากการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการไม่ว่าจะเป็นการรับบริการ หรือการให้บริการในระดับ
ที่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้นลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ  เป็น
พฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกของบุคคลที่เกิดจากการประเมินความแตกต่าง  ระหว่างสิ่งที่
คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงในสถานการณ์การบริการ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัย
แวดล้อม และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 2 ประการ คือ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของการบริการ แต่ถ้าการบริการที่ได้รับจริงน้อยกว่าบริการ             
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ที่คาดหวังไว้จากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง  ในสถานการณ์
บริการจะเกิดความไม่พึงพอใจในบริการ  
   จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้น สรุปได้ว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่ต้องการการตอบสนองไปในทิศทางที่ดี             
แต่เมื่อใดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี พฤติกรรมของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจ              
อาจเปลี่ยนแปลงได้ 
 2.9.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
   ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ (Service Satisfaction) ได้มี
นักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้อธิบายแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจไว้ดังนี้ 
   มาสโลว์ (Maslow) เป็นนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ได้สร้างทฤษฎีความต้องการตามล าดับ
ขั้นสมมต ิฐานอยู่ 2 ประการ ดังนี้ 
   1. มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ความต้องการที่ได้รับ
การตอบสนองแล้ว ก็จะไม่เป็นแรงจูงใจส าหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้รับ            
การตอบสนองเท่านั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจต่อไป 
   2. ความต้องการของคน มีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูงตามล าดับความส าคัญ
ในเมื่อความต้องการขั้นต่ าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการขั้นสูงก็จะตาม มาสโลว์ ได้แบ่งล าดับ
ความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ล าดับ ดังนี้ 
    2.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางด้าน
ร่างกายเป็นความต้องการเบื้องต้นเพ่ือความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการทางด้าน
ร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อ  ความต้องการทางด้านร่างกายยังไม่ได้รับ             
การตอบสนองเลย ในด้านนี้โดยปกติแล้วองค์กรทุกแห่งมักจะตอบสนองความต้องการของแต่ละคน
ด้วยวิธีการทางอ้อม คือ การจ่ายเงินค่าจ้าง 
    2.2 ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety Needs) 
ถ้าหากความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการ
ในขั้นต่อไปที่สูงขึ้น ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่าง ๆ ความต้องการ
ทางด้านความปลอดภัยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคงนั้น หมายถึง ความต้องการ 
ความมั่นคงในการด ารงชีพ เช่น ความมั่นคงในหน้าที่การงาน และสถานะทางสังคม 
    2.3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลัง
จากที่ได้รับการตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการสูงขึ้น  คือ ความต้องการทาง
สังคมจะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคนความต้องการทางด้านนี้จะเป็นความต้องการ  
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มทางสังคมเสมอ 
    2.4 ความต้องการที่ จะมีฐานะเด่นในสังคม  (Esteem or Status Needs)              
ความต้องการ ขั้นต่อมาจะเป็นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ ความมั่นใจในตัวเอง 
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ในเรื่องความสามารถ ความรู้ และความส าคัญในตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่น
เป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน หรือต้องการที่จะให้บุคคลอ่ืนยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าที่
การงาน การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในองค์กร 
    2.5 ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization or Self-
Realization) ล าดับขั้นความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์ก็ คือ ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ
ในชีวิตตามความนึกคิด หรือความคาดหวังทะเยอทะยานใฝ่ฝันที่จะได้รับผลส าเร็จในสิ่งอันสูงส่ง              
ในทัศนะของตน 
    ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทฤษฎีของ มาสโลว์ ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการ           
5 ประการ เมื่อความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการสิ่งอ่ืน  ๆ ก็จะ
เกิดขึ้นมาอีกความต้องการทั้ง 5 ขั้น จะมีความส าคัญกับบุคคลมากน้อยเพียงใดการตอบสนอง
ตามล าดับขั้นของ Maslow มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความต้องการของคนที่มีผลต่อพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาจะประกอบไปด้วย 2 หลักการ คือ 
     1) หลักการแห่งความขาดตกบกพร่อง (The Deficit Principle) ความขาด
ตกบกพร่องในชีวิตประจ าวันของคนที่ได้รับอยู่เสมอ จะท าให้ความต้องการที่เป็นความพอใจของคน     
ไม่เป็นตัวจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในด้านอ่ืน ๆ อีกต่อไป คนเหล่านี้กลับจะเกิดความพอใจในสภาพที่             
ตนเป็นอยู่ ยอมรับและพอใจความขาดแคลนต่าง ๆ ในชีวิต โดยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา 
     2) หลักการแห่ งความ เจริญ ก้ าวหน้ า  (The Progression Principle) 
กล่าวคือ ล าดับขั้นของความต้องการทั้ง 5 ระดับ จะเป็นไปตามล าดับที่ก าหนดไว้จากระดับต่ าไป
ระดับสูงกว่า และความต้องการของคนในแต่ละระดับจะเกิดขึ้นได้ดีต่อเมื่อความต้องของระดับที่ต่ า
กว่าได้รับการตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล้วนั้น จะเห็นว่า ความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ได้
รับการตอบ สนองความรู้สึกขาดแคลนของมนุษย์ทุกคนก็จะเกิดขึ้นและก็ต้องพยายามแสวงหามาให้
ได้เว้นแต่จะมีอุปสรรคแล้วท าให้เกิดความท้อถอยต่ออุปสรรคนั้น  
   อัล เดอร์ เฟอร์  (Alderfer’s Existence-Relatedness-Growth Theory) ทฤษฎี 
ERG หรือที่เรียกว่า Modification ซึ่ง Clayton P. Alderfer (เคลตั้น อัลเดอร์เฟอร์) ได้น าทฤษฎี
ความต้องการ 5 ขั้นของ Maslow มาท าการวิจัยโดยการทดสอบเพ่ือหาทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ
ของมนุษย์และในปี ค.ศ. 1969 Clayton ได้เสนอผลการวิจัยความต้องการของมนุษย์ที่ตรงกับ           
ความจริงมากท่ีสุดนั้นแยกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้ 
   1. ความต้องการการอยู่รอด  (Existence: E) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานทาง
กายภาพของมนุษย์ และปรารถนาอยากมีสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ความต้องการอาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ส าหรับในองค์การนั้น ความต้องการค่าจ้าง ผลประโยชน์ตอบแทนตลอดจนสภาพ
เงื่อนไขการท างานที่ดี ความมั่นคงของงาน  ล้วนเป็นเครื่องมือตอบสนองสิ่งจูงใจด้านนี้ทั้งสิ้น              
ซึ่งเปรียบเทียบได้กับความต้องการทางร่างกายและความต้องการความปลอดภัยของ Maslow นั่นเอง 
   2 . ความสัมพันธ์ทางสังคม  (Relatedness: R) เป็นความต้องการทุกชนิดที่มี
ความหมายในเชิงมนุษย์สัมพันธ์ เช่น ความต้องการมีเพ่ือน ความต้องการมีครอบครัว เป็นต้น              
ในองค์การนั้นความต้องการเป็นผู้น า หรือผู้มียศฐานะเป็นหัวหน้า ความต้องการเป็นผู้ตาม และ            
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ความต้องการมิตรภาพกับบุคคลอ่ืน ความต้องการด้านนี้เปรียบเทียบได้กับความต้องการทางสังคม 
และความต้องการที่จะได้รับการยกย่องของ Maslow 
   3. ความต้องการเจริญก้าวหน้าและเติบโต (Growth: G) เป็นความต้องการเกี่ยวกับ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงฐานะ สภาพการท างาน และการเติบโตก้าวหน้าของผู้ท างาน ส าหรับในองค์การ 
ความต้องการมีอ านาจและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ความต้องการอยากท ากิจกรรมใหม่หรืองานใหม่ ๆ 
ที่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถใหม่ ๆ มากขึ้น ซึ่งเปรียบเทียบได้กับความส าเร็จในชีวิตของ Maslow 
นั่นเอง ความต้องการตามทฤษฎีของ Alderfer ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่เชื่อว่า เมื่อความต้องการ                 
ในระดับใดได้รับการตอบสนองน้อย ความต้องการในระดับนั้นมีมากข้ึน และความต้องการในระดับต่ า
จะมีมากขึ้นเช่นกัน หากความต้องการในระดับสูงสุดได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมองหา 
ความต้องการอ่ืน ๆ อีกไม่มีสิ้นสุดนอกจากนั้น Alderfer ยังได้ขยายทฤษฎี มาสโลว์โดยพิจารณาถึง
วิธีการที่บุคคลมีปฏิกิริยา เมื่อเขาสามารถและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตน โดยพัฒนา
หลักความก้าวหน้าในความพอใจ (Satisfaction-Progression Principle) เพ่ืออธิบายถึงวิธีการที่
บุคคลมีความก้าวหน้ากับล าดับขั้นความต้องการ เมื่อตอบสนองความต้องการในละดับต่ ากว่าได้และ
ในทางตรงข้ามของการถดถอย-ความตึงเครียด (Frustration-Regression Principle) เพ่ืออธิบายว่า 
เมื่อบุคคลที่ยังมีความตึงเครียดในการพยายามที่จะตอบสนองความต้องการในระดับสูงขึ้น  เขาจะเลิก
พยายามตอบสนอง และเปลี่ยนไปใช้ความพยายามที่จะตอบสนองในระดับต่ ากว่า ทฤษฎี ERG ระลึก
ว่าบุคคลสามารถเปลี่ยนไปในระดับสูงขึ้นและต่ าลง ของระดับความต้องการขึ้นกับว่าเขาสามารถ
ตอบสนองความต้องการในระดับต่ าลงหรือความต้องการในระดับสูงขึ้นได้หรือไม่ 
 
2.10 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น แนวการสอนโดยใช้กิจกรรมการสอน
ที่หลากหลาย เป็นแนวทางท่ีมีผู้สนใจท าการศึกษาและน าไปใช้ ดังนี้ 
 อุไรวรรณ แซ่อ๋อง (2553) ศึกษาการพัฒนาความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษ   
เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด
นครปฐม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่าความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ           
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติของนักเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 พลารัก ไชยโย (2545) ได้ศึกษาผลการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษา              
เพ่ือการสื่อสารที่มีต่อความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยาง
นอน อ าเภอเดิมบางนาบบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการสื่อสารของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
นักเรียนทั้งหมดได้คะแนนความสามารถในการสื่อสารสูงกว่าคะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ขณะที่ จิตติวรรณ อินทรผล (2549) ได้ศึกษากิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยวิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร มาใช้ในการพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนให้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงในชีวิตประจ าวัน จากการวิจัยพบว่านักเรียนได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย ซึ่งสังเกตได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ร้อยละ 73.18 สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด
ไว้ที่ร้อยละ 70  
 ชินณเพ็ญ รัตนวงศ์ (2547) ได้ศึกษาผลของการสอน โดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐานในการเรียนรู้
ที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จ านวน 98 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ านวนกลุ่มละ 
49 คน ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้การเรียนการสอน โดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐานในการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารที่เพ่ิมข้ึนของนักเรียนที่ได้รับการเรียน
การสอนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมทั้งค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ           
ในการใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า            
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งได้รับประสบการณ์จาการปฏิบัติงานด้วย
ตนเองจนเกิดวามเข้าใจ มีความสนุกสนานและสามารถจ าบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น และนักเรียนกล้าซักถาม              
และกล้าแสดงออกในการใช้ภาษามากขึ้น มีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและรู้จัก
การวางแผนงานให้เป็นล าดับขั้นตอน 
 ลัดดาวัลย์  อารัมพร (2547) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ านวน 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองจ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 20 คน โดยกลุ่ม
ทดลองเรียนรู้โดยการเรียนแบบเน้นงานปฏิบัติ และกลุ่มควบคุมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้              
แบบวิธีปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แบบทดสอบแบบประเมินตนเองและแบบสังเกต
พฤติกรรมด้านการพูดภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 กัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนไทย (2548) ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธนบุรีเทพีพลารักษ์ 
ธนบุรี จ านวน 35 คน ที่เป็นนักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
การสอนด้วยการเน้นงานปฏิบัติมีความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีพฤติกรรม
การกล้าแสดงออกในการใช้ภาษารวมทั้งเจตคติ  ที่ดีต่อการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.01  
 พัชรี วิจิตร ไพศาล (2548) ได้ศึกษาการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมแบบเน้นงานปฏิบัติ           
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือการเป็นมัคคุเทศก์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา             
ปีที่ 3 จ านวน 11 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รวมทั้งมีความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษมากข้ึน 
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 วันเพ็ญ เรืองรัตน์ (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ           
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  กลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการทดลองเป็นนักเรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 23 คน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติของนักเรียนหลังจากทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สุภัทรา ราชายนต์ (2551) ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จ านวน 40 คน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ                 
มีความสามารถด้านการเขียน และเจตคติต่อภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญสถิติ               
ที่ระดับ 0.01 
 ทองใบ ทองภูบาล (2553) ศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร   
และเจตคติของนักเรียนที่เรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่าความสามารถ           
ด้านการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รวมทั้งเจตคติต่อการเรียนการพูด เพ่ือการสื่อสารสูงขึ้นกว่า
ก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
 2.10.1 งานวิจัยต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
    ดอฟตี และ พิคา (Doughty & Pica, 1986) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการเรียน   
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยจัดกิจกรรมเน้นงานปฏิบัติ ชนิดการหาข้อมูลที่ขาดหายไป 
(Information-gap) โดยการท าวิจัยต่อเนื่อง 2 ครั้ง ครั้งแรกเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่เน้น
ปฏิบัติ ว่ากิจกรรมใดจะมีผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ส่วนการวิจัยครั้งที่สอง            
เป็นการวิจัยเปรียบเทียบลักษณะของกิจกรรม 3 รูปแบบ คือกิจกรรมประเภทที่มีครูเป็นผู้ควบคุมดูแล
หน้าชั้นเรียน กิจกรรมกลุ่มเล็ก ๆ และกิจกรรมคู่ เครื่องมือที่ให้ในการทดลองครั้งแรกคือ งานปฏิบัติ
ประเภทแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเภทที่สองเป็นงานปฏิบัติที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการศึกษา
พบว่า งานปฏิบัติประเภทแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ภาษามากกว่า และกิจกรรมประเภท
ที่มีครูเป็นผู้ควบคุมดูแลหน้าชั้นเรียน ท าให้เกอดการเรียนรู้น้อยที่สุด การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเล็ก ๆ 
และกิจกรรมคู่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่า 
    จอห์นสัน (Johnson, 1994) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาและการปฏิรูปรูปการสอน
เพ่ือการสื่อสาร พบว่าในอนาคตการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แบบการสอนเพ่ือการสื่อสารนั้น 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสารและเพ่ือให้ได้มา  ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ และ                
มีความจ าเป็นอย่างมากในการด าเนินชีวิต จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักและมองเห็นความส าคัญ
ในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสอนภาษา โดยใช้การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
    จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พบว่า
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนั้น สามารถพัฒนานักเรียนใช้มีความสามารถใช้ภาษาสื่อสาร 
และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
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 2.10.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
    ก าพล เกียรติปฐมชัย ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ
ส านักทะเบียนอ าเภอ: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสกลนคร พบว่า ประชาชนไม่เต็มใจที่จะติดต่องานกับ
ราชการเนื่องจากต้องใช้เวลาติดต่อมากกว่า 60 นาที และผลการวิจัยเสนอให้เพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ และ
แก้ไขระเบียบขั้นตอน ควรอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความส านึกในการให้บริการ และประชาสัมพันธ์อธิบาย
ขั้นตอนที่ใช้ในการติดต่อราชการ 
    จิราภา บุญสิทธิ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน: การรับรู้และความเป็นจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้        
ของประชาชนกับความเป็นจริงของการให้บริการ โดยศึกษาจากการให้บริการ 7 ประเภท ในส่วนของ
การสอบถามจากประชาชนมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการจ านวน 105 คน โดยใช้เครื่องมือ 
คือ แบบสอบถามในส่วนของความเป็นจริงในการให้บริการได้ใช้วิธีการเปรียบเทียบผลการให้บริการ
แต่ละประเภทจากองค์ประกอบ 2 ประการ คือ เวลาท างานจริงกับเวลามาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนด 
และส านักงานก าหนด และปริมาณงานและลักษณะการท างานในช่วงปี พ.ศ. 2531 กับช่วงที่ผ่านมา               
ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การรับรู้ของประชาชนกับความเป็นจริงในการให้บริการทั้ง 7 ประเภท  ของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 
    ภัทริน โหลสกุล ได้ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจต่อสภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลรามาธิบดี” พบว่า พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการฯ              
มีความพึงพอใจต่อสภาพการปฏิบัติงาน โดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และสถานภาพส่วนบุคคล 
ที่แตกต่างกัน ความพึงพอใจต่อสภาพการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
    ร้อยโทหญิง เกศินี วัจนะพุกกะ ได้ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจในการท างานของ
นายทหารประทวน: ศึกษาเฉพาะกรณีกรมพลาธิการทหารบก” พบว่า นายทหารประทวน มีการรับรู้
บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลางและมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับมากส าหรับ
ระดับความพึงพอใจในการท างานได้พบว่านายทหารประทวนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในการท างานที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับชั้นยศ อัตราเงินเดือน 
อายุราชการและก าเนิด ไม่ท าให้ความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกัน  และบรรยากาศองค์การ             
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างาน 
    วุฒิศักดิ์ สิงหเดโช ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิ
ภาในการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอ” ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับความพึงพอใจของประชาชน จ าแนกเป็นรายข้อทั้งด้านสภาพ 
ภูมิทัศน์ และด้านการให้บริการอยู่ในระดับต่ า 
    จักรภัณฑ์ แข่งขัน ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.): 
กรณีศึกษาเขื่อนสิริกิติ์” ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนอ าเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อการด าเนินงานมวลชนสัมพันธ์ จ าแนกตามการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานมวลชนสัมพันธ์แตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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    จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และระดับมาก ซึ่งมีความพึงพอใจของประชาชนจะมี            
ความแตกต่างกัน ทั้งนี้ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา             
ซึ่งผลของความพึงพอใจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้หน่วยงาน หรือองค์กรน ามาใช้ในการพัฒนา
หน่วยงานและองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการท างานดียิ่งขึ้นเป็นล าดับ 
 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด าเนินการโดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ         
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการด าเนินการวิจัย 
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็นการศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสาร เพ่ือเป็น
แนวทางในการก าหนดนิยามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ              
เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ภาษา
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการศึกษาองค์ประกอบของ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ตลอดจนสังเคราะห์ร่างและพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยาม ร่างองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละ
องค์ประกอบโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขร่าง
องค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 3. ตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ที่ พัฒนาขึ้นด้วยข้อมูล                
เชิงประจักษ์โดยการก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบขึ้นมาจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ    
ในการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยออกมาเพ่ือน าไปพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
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 2. สร้างรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เครื่องมือประกอบรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ คู่มือการจัดการเรียนรู้ และตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของประสิทธิภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและน าผลการตรวจสอบมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 3 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ  
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ 
 1. สร้างเครื่องมือประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แบบสอบถาม             
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 2. ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ผ่านการปรับปรุง
แก้ไขแล้วโดยน าทดลองใช้จริงกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 3. ประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยพิจารณาจาก 
  3.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  
  3.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน   
  3.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนเรียน และหลังเรียน 
ผลแตกต่างกัน 
  3.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทดลองอยู่ในระดับมากที่สุด 
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 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  สรา้งกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการศึกษา
องค์ประกอบของความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 

-  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
-  สังเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งช้ี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
-  ก าหนดนิยามองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งช้ี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 

-  สัมภาษณผ์ู้ทรงคณุเกี่ยวกับองคป์ระกอบของ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ                       
เพื่อการสื่อสาร 
-  ประมวลข้อมลูที่ไดศ้ึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสมัภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
-  ก าหนดองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นและสรปุเป็นองค์ประกอบ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
-  สร้างแบบวัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปให้ผู้เชี่ยวชาญ                 
5 คน ตรวจสอบคณุภาพดา้นความเที่ยงตรง                
เชิงเนื้อหา หาค่า IOC และปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
-  น าแบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่ 
กลุ่มตวัอย่าง 60 คน 
-  หาค่าอ านาจจ าแนกและหาความเช่ือมั่น 
 
 

2.  ตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยาม                   
ร่างองค์ประกอบและพฤติกรรมบง่ช้ีของ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ                      
เพื่อการสื่อสาร 

3.  ตรวจสอบคณุภาพขององค์ประกอบและ
พฤติกรรมบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นด้วยข้อมูลเชิง
ประจักษ ์

 

-  ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
-  เก็บข้อมูลจากนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                
ที่เป็นกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 400 คน 
-  วิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ดโ้ดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis)  
-  สรุปเป็นองค์ประกอบของความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน                          
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารการพัฒนารูปแบบ             
การจัดการเรียนรู้และวิเคราะห์
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
ออกมาเพ่ือน าไปการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 
 

-  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร 
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวคิด 
การในการสร้างรูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารและสร้างรูปแบบ 
-  วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยออกมาเพ่ือน าไปการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

2.  สร้างรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
เครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ได้แก่ คู่มือการจัดการเรียนรู้และ
ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสม              
ของประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้                 
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ            
เพ่ือการสื่อสารโดยผู้เชี่ยวชาญและ               
น าผลการตรวจสอบมาพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่สร้างข้ึน 
 

-  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
-  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเรียน                  
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
-  ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
-  วิเคราะห์ความสอดคล้องของ                   
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน                
ทางเดียว (One-way ANOVA) 
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 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างเครื่องมือประเมินผล
รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

- สร้างเครื่องมือท่ีใช้ประเมินผลรปูแบบการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและตรวจสอบคณุภาพ
ของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบคณุภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาค่า IOC และปรับปรุง
แก้ไขเครื่องมือ 
- น าแบบทดสอบวัดความมีวินัยไปทดลองใช้กับนักเรียน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 60 คนเพื่อหาคุณภาพ และ
ปรับปรุงแก้ไข 
 
- ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2 ห้องเรียน จากการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอนแยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
- ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนเป็น
เวลา 12 สัปดาห์ 
- ทดสอบหลังเรยีนด้วยแบบทดสอบความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนน           
ความมีวินัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม            
ในแต่ละช่วงสัปดาห์ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวแบบวัดซ้ า(Repeated Measures One-
Way ANOVA) 
- วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก
แบบทดสอบของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังเรียน  
 

2. ทดลองใช้รูปแบบ                  
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารที่ผา่นการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว  

 

-  ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม 
-  ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรยีนสูง
กว่าก่อนเรียน 
-  ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจ            
ของนักเรียนกลุ่มทดลองอยู่ในระดบัสูง 
 

3. ประเมินผลของรูปแบบ             
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
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3.1 ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำองค์ประกอบของควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำร 
  การศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1.1 วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือก าหนดนิยามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของความสามารถในการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   2. เพ่ือสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากร คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน            
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สพม. 5) ซึ่งมี 4 จังหวัดคือ จังหวัดสิงห์บุรี 
อ่างทอง ลพบุรี และ ชัยนาท จ านวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 66 แห่ง จ านวนนักเรียน
ทั้งหมดรวม 11,768 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สพม. 5) จังหวัดลพบุรี ใน 11 อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 26 แห่ง จ านวน 3,762 คน โดยการใช้การสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multistage 
Cluster Sampling) ได้โรงเรียน อ าเภอละ 1 แห่ง จ านวน 400 คน ซึ่งมีข้ันตอนการสุ่ม ดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 สุ่มจังหวัดของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 (สพม. 5) ซึ่งมี 4 จังหวัดคือ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และ ชัยนาท จ านวนโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 66 แห่ง จ านวนนักเรียนทั้งหมดรวม 11,768 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 
ด้วยการจับฉลาก ได้จังหวัดลพบุรี 
    ขั้นที่ 2 สุ่มระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับสลาก 
ได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ขั้นที่ 3 สุ่มจังหวัดด้วยการจับฉลาก ได้จังหวัดลพบุรี 
    ขั้นที่ 4 สุ่มโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ 11 อ าเภอ 
มาอ าเภอละ 1 แห่ง รวม 11 แห่ง โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับฉลากได้ โรงเรียนพระ
นารายณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา โรงเรียน
พัฒนานิคม โรงเรียนโคกเจริญ โรงเรียนท่าวุ้ง โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม โรงเรียนล าสนธิวิทยา
โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร และโรงเรียนหนองม่วงวิทยา รวมนักเรียนทั้งหมด 3,762 คน ผู้วิจัยใช้
เกณฑ์ของการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ (Krejcie & Morgan, 1970) ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 3.1 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan  
 

จ ำนวนประชำกร จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
3,500 346 
4,000 351 
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     เนื่องจากประชากรที่ใช้ในการวิจัยไม่ตรงกับตัวเลขในตาราง จึงค านวณด้วยวิธี
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวน 3,762 คน 
     ประชากร 3,500 คน เป็น 3,762 คน เพิ่ม 262 คน 
     กลุ่มตัวอย่างเพ่ิมจาก 346 เป็น 351 คน เท่ากับการเพ่ิม 351-346 = 5 
     วิธีค านวณ 
     ประชากร 3,500 คน กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 346 คน 
     ถ้าประชากร 3,762 คน เพิ่มเป็น 262 คน 
     ประชากรเพ่ิม 500 คน กลุ่มตัวอย่างเพ่ิม 5/500 คน 
     ประชากรเพ่ิม 262 คน (จาก 3,500 เป็น 3,762) กลุ่มตัวอย่าง 5 x 262÷500 

= 2.62 
     ดังนั้น จ านวนประชากร 3,762 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง = 346+2.62 = 349 คน 
ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน เพ่ือให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
 
ตำรำงท่ี 3.2  กลุ่มตัวอย่างจากโรเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัด

ลพบุรี จ านวน 11 โรงเรียน 
 

สพม. 5 
จังหวัด
ลพบุรี 

อ ำเภอ โรงเรียน 
จ ำนวน 

คน 

1. อ าเภอเมืองลพบุรี โรงเรียนพระนารายณ์  40 
2. อ าเภอโคกส าโรง โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 40 
3. อ าเภอชัยบาดาล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา   35 
4. อ าเภอบ้านหมี่  โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา  35 
5. อ าเภอพัฒนานิคม โรงเรียนพัฒนานิคม  35 
6. อ าเภอโคกเจริญ โรงเรียนโคกเจริญ 35 
7. อ าเภอท่าวุ้ง โรงเรียนท่าวุ้ง 40 
8. อ าเภอท่าหลวง โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 35 
9. อ าเภอล าสนธิ โรงเรียนล าสนธิวิทยา 35 
10. อ าเภอสระโบสถ์ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 35 
11. อ าเภอหนองม่วง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 35 
รวม 11 11 400 

 
   3. เครื่องมือที่ใช้ 
    การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1


95 
 

    3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ             
ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
    3.2 สังเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ 5 องค์ประกอบ 26 พฤติกรรมบ่งชี้ 
    3.3 ก าหนดนิยามองค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้ของความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
    3.4 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยามองค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่
ละองค์ประกอบของความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ               
และน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงนิยามองค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้ที่สร้างขึ้นผู้วิจัยได้ท า          
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน คือ ผศ.ดร. ประทุม ศรีรักษา อดีต ผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี นางสาวสมพิศ วงษ์แหยม หัวหน้าศึกษานิเทศก์ สพม. ลพบุรี เขต 1 
นางสาวดารารัส เคยอาสาครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนพระนารายณ์  นางจิมาภรณ์ งามพันธ์ดิศร     
ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดเมืองใหม่ และ นางดารุณี ใจเด็ดครูสอนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนวินิตศึกษา 
      ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ความหมาย
และความส าคัญของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2) องค์ประกอบของความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารแต่ละองค์ประกอบ 4) ลักษณะของผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเมื่อได้ผล
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิตามประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาประมวลเพ่ือ
ก าหนดกรอบในการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาต่อไป       
    3.5 ประมวลข้อมูลที่ ได้ศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ก าหนดเป็นองค์ประกอบ
ที่เหมาะสมกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และสรุปเป็นองค์ประกอบความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารที่เหมาะสมกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย  
    3.6 สร้างเครื่องมือในการศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ศึกษามาประมวลเป็นองค์ประกอบของ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารที่มีความเหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษา และก าหนด
พฤติกรรมบ่งชี้ของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
    3.7 สร้างแบบสอบถามวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นครอบคลุมตามนิยามศัพท์เฉพาะที่ก าหนด เพ่ือประเมินความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารแบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 41 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ เป็นแบบให้
ผู้เรียนประเมินตนเอง โดยสร้างขึ้นตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ให้นักเรียนเลือกตอบตามที่
ได้ปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้ 
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     มากที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ  5 
           มาก        ให้คะแนนเท่ากับ  4 
            ปานกลาง     ให้คะแนนเท่ากับ  3 
            น้อย           ให้คะแนนเท่ากับ  2 
          น้อยที่สุด        ให้คะแนนเท่ากับ  1 
     การแปลความหมายของแบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนและน ามาแปลความหมาย
ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)       
     จากนั้นท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมดและน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
     ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
     ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
     ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.50    หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
    3.8 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยน าแบบสอบถามวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ศรีรักษา และ ดร.เทพนคร ทาคง พิจารณา
ตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ภาษา และความสอดคล้องของข้อความบ่งชี้ในแบบวัดความสามารถ             
ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กับนิยามศัพท์ในแต่ด้านเป็นรายข้อ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างขึ้น โดยน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้ค่าน้ าหนัก
เป็นคะแนนโดยหาค่า (IOC: Indexes of Item-Objective Congruence) ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ ากับ 0.50 ขึ้นไปใช้ ได้  41 ข้อซึ่ งได้ค่ า IOC ตั้ งแต่  0.60-1.00 และน ามาปรับปรุงแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
    3.9 น าแบบสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
60 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ และน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ (Try Out) มาวิเคราะห์หา
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้วิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ และคะแนนรวมทั้งฉบับ 
(Corrected Item-Total Correlation) ผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามที่แสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่มีค่าอ านาจ
จ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 จ านวน 41 ข้อ และหาค่าความเชื่อมั่นความสอดคล้องภายใน โดยหาค่า
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( -Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า โดยรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 
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    3.10 น าแบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารไปเก็บข้อมูลกับ 
กลุ่มตัวอย่างกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11 แห่ง จ านวน        
400 คน  
    3.11 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมลิสเรลเวอร์ชั่น 9.10 จากนั้นสรุปองค์ประกอบของความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
    3.12 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์            
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 (สพม. 5) จังหวัดลพบุรีทั้ง 11 แห่งเพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 
      2) น าแบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สพม. 5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 400 คน โดยขอความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 (สพม. 5) จังหวัดลพบุรีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนและเก็บข้อมูลจาก
นักเรียนในชั้นเรียน   
   4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร โดยประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง
IOC: Indexes of Item-Objective Congruence เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยน าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน ซึ่งค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 

        IOC:
N

R  

 
      IOC   หมายถึง   ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
      R   หมายถึง   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N      หมายถึง   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
     โดยน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน
ดังนี้ 
      มีความเห็นว่า  เหมาะสม  ให้คะแนนเป็น  +1 
      มีความเห็นว่า  ไม่แน่ใจ/ปรับปรุง ให้คะแนนเป็น    0 
      มีความเห็นว่า  ไม่เหมาะสม  ให้คะแนนเป็น   -1 
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    4.2 วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้วิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อและคะแนนรวมทั้งฉบับ (Corrected Item-Total Correlation) และคัดเลือกข้อค าถาม
ที่แสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
    4.3 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินทั้งฉบับ โดยวิธี    
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( -Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
    4.4 วิเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ วัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมลิสเรลเวอร์ชั่น 9.10 
    4.5 วิเคราะห์ค่าสถิติที่ ใช้แสดงความสอดคล้อง ระหว่างองค์ประกอบวัด
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรมลิสเรล ได้แก่              
ค่าไค-สแควร์ (X2: Chi-square) มีค่าเท่ากับ 0.85 องศาความเป็นอิสระ (df: Degrees of Freedom) 
มีค่าเท่ากับ 219 p-value มีค่าเท่ากับ 0.89 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของส่วนเหลือคลาดเคลื่อน
ก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation) มีค่าเท่ากับ 
0.00 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (GFI: Goodness of Fit Index) มีค่าเท่ากับ 0.96 ค่าดัชนี               
ความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index) มีค่าเท่ากับ 
0.94 ค่าดัชนีความความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI: Comparative Fit Index) มีค่าเท่ากับ 1.00    
และค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN: Critical N) มีค่าเท่ากับ 549.51 และมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าสถิติ
ของโมเดลดังแสดงในตารางที่ 3.2 
 
ตำรำงท่ี 3.3 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าสถิติของโมเดล  
 

ดัชนีควำมสอดคล้อง เกณฑ์กำรพิจำรณำ ผู้ก ำหนดหลักเกณฑ์ 
1. Chi-square (X2) p-value > 0.05 

 
 
 

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542),                      
สุภมาส อังศุโชติ และคนอ่ืน ๆ (2552) 

2. ค่า Chi-square/df < 2.00 หรือ < 5.00 
3. ค่า GFI > 0.90 (เข้าใกล้ 1) 
4. ค่า AGFI > 0.90 (เข้าใกล้ 1) 
5. ค่า CFI > 0.90 (เข้าใกล้ 1) 
6. ค่า RMSEA < 0.05 (เข้าใกล้ 0) 
7. ค่า Standardized RMR < 0.05 (เข้าใกล้ 0) 
8. ค่า CN ≥ 200 ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.2 ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 เมื่อทราบองค์ประกอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น จากการศึกษาในระยะที่ 1 แล้วผู้วิจัยด าเนินการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน
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ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.2.1 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ      
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   2. เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ           
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   3. เพ่ือสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร แบบทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเพ่ือการสื่อสาร และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย 
   1. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียน         
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  เกี่ยวกับ   
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ว่ามีความเหมาะสม             
ในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้เกิดขึ้นกับนักเรียนหรือไม่ พร้อม
สอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   2. รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเครื่องมือประกอบ
รูปแบบการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประกอบด้วย คู่มือการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการด าเนินการวิจัย ในระยะที่ 2 มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
    3.1 การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีวิธีการ 
ดังนี้ 
     1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียน             
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทฤษฎีการเรียนรู้
ต่าง ๆ และแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
     2) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ของนักการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
     3) สร้างรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการสังเคราะห์มาจาก
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แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักการศึกษา กระบวนการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารโดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรม             
การเรียนรู้มี 5 ขั้นดังนี้ 1) ขั้นกระตุ้นให้ท า (Stimulation) 2) ขั้นน าเสนอให้คิด (Presentation) 3) ขั้น
สาธิตให้ดู (Demonstration) 4) ขั้นเรียนรู้จาการประเมิน (Self-Assessment) และ 5) ขั้นเพลิดเพลิน
กับการน าไปใช้ (Production) 
      จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และมีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารและ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     4) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการเรียน            
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง รองศาสตราจารย์ ปฐวีร์ วิจบ รองศาสตราจารย์บังอร             
อนุเมธางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ศรีรักษา ด้วย
แบบประเมินความเหมาะสมของ รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการประเมิน
ความเหมาะสมกระท าโดยการน าค าตอบจากแบบประเมินความเหมาะสม ซึ่งเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มาแปลงเป็นคะแนน ดังนี้ 
      เห็นด้วยมากที่สุด   ให้คะแนนเท่ากับ 5 
      เห็นด้วยมาก   ให้คะแนนเท่ากับ 4 
      เห็นด้วยปานกลาง  ให้คะแนนเท่ากับ 3 
      เห็นด้วยน้อย   ให้คะแนนเท่ากับ 2 
      เห็นด้วยน้อยที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ 1 
       จากนั้นท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมดและน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
       ค่าเฉลี่ยคะแนน  4.51-5.00 หมายถึงเหมาะสม มากที่สุด 
                         ค่าเฉลี่ยคะแนน  3.51-4.50 หมายถึงเหมาะสม มาก 
                          ค่าเฉลี่ยคะแนน  2.51-3.50 หมายถึงเหมาะสม ปานกลาง 
                          ค่าเฉลี่ยคะแนน  1.51-2.50 หมายถึงเหมาะสม น้อย 
                          ค่าเฉลี่ยคะแนน  1.00-1.50    หมายถึงเหมาะสม น้อยที่สุด 
      ผลการประเมินความเหมาะสมรายข้อใดที่อยู่ในปานกลางถึงน้อยที่สุด 
ผู้วิจัยน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมต่อไป 
    3.2 เครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
เครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ได้แก่ คู่มือการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีวิธีการสร้างตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
     1) ศึกษาหลักการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีการเรียนรู้ต่าง ๆ และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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     2) น าผลการตรวจสอบการยืนยันของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมาประกอบการจัดท าคู่มือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ            
เพ่ือการสื่อสาร 
     3) จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้  ซึ่งเป็นเอกสารส าหรับผู้สอนเพ่ือใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยหลักการ แนวคิด 
วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
     4) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ             
เพ่ือการสื่อสาร เป็นแบบประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น             
ซึ่งท าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน การประเมินความเหมาะสมกระท าโดยการน าค าตอบ
จากแบบประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           
ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มาแปลงเป็นคะแนน ดังนี้ 
            เห็นด้วยมากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ  5 
                            เห็นด้วยมาก ให้คะแนนเท่ากับ  4 
            เห็นด้วยปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ  3 
                             เห็นด้วยน้อย ให้คะแนนเท่ากับ  2 
            เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ  1 
        จากนั้นท าการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมดและน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
      ค่าเฉลี่ยคะแนน  4.51-5.00 หมายถึงเหมาะสม มากที่สุด 
                             ค่าเฉลี่ยคะแนน  3.51-4.50 หมายถึงเหมาะสม มาก 
                             ค่าเฉลี่ยคะแนน  2.51-3.50 หมายถึงเหมาะสม ปานกลาง 
                             ค่าเฉลี่ยคะแนน  1.51-2.50 หมายถึงเหมาะสม น้อย 
                             ค่าเฉลี่ยคะแนน  1.00-1.50 หมายถึงเหมาะสม น้อยที่สุด 
      ผลการประเมินความเหมาะสมรายข้อใดที่อยู่ในปานกลางถึงน้อยที่สุด 
ผู้วิจัยน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมต่อไป 
   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ไปยังผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่สร้างขึ้น และตรวจสอบความเหมาะสมของประสิทธิภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
    4.2 รวบรวมข้อมูลน าค่าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติต่อไป 
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   5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    วิเคราะห์ความสอดคล้องจากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน โดยใช้
สถิติเพ่ือการเปรียบเทียบที่ใช้ค่าความแปรปรวน ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
 
3.3 ขั้นตอนที่ 3 ผลของกำรใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถ             
ในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
 3.3.1 วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 3.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากรที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1             
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สพม. 5) ซึ่งมี            
4 จังหวัด คือ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และ ชัยนาท จ านวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
66 แห่ง จ านวนนักเรียนทั้งหมดรวม 11,768 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่าง  
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวินิตศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สพม. 5) ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 2 
ห้องเรียน โดยใช้การสุ่มที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Sampling)  
    ขั้นตอนที่ 1 สุ่มอย่างง่ายจากการจับสลากจังหวัด ได้จังหวัดลพบุรี 
    ขั้นตอนที่ 2 สุ่มอย่างง่ายจากการจับสลากโรงเรียน ได้โรงเรียนวินิตศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 3 สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากห้องเรียน ได้ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน และได้ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน   
    3. แบบแผนการทดลอง 
     การทดลองเพ่ือประเมินรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสาร ใช้แบบแผนการวิจัยแบบอนุกรมเวลา (Multiple Time Series 
Experimental Design) ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เป็นการเก็บข้อมูล
เป็นระยะ ๆ สามารถเขียนเป็นแผนผังได้ดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 3.4 แบบแผนการวิจัยแบบอนุกรมเวลา 
 

 
Pre 
test 

ระหว่ำงกำรทดลอง Post 
test ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่3 ครั้งที ่4 

กลุ่มทดลอง 
Ypretest Y1 Y2 Y3 Y4 

Yposttest X X X X 

กลุ่มควบคุม 
Ypretest Y/

1 Y/
2 Y/

3 Y/
4 

Yposttest ~X ~X ~X ~X 
 
    โดย  Y1Y2Y3 Y4  แทน เป็นคะแนนที่ได้จากกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัด             
การเรียนรู้หลังเรียนในครั้งที่ 1 2 3 และ 4 ตามล าดับ 
          Y/

1Y/
2 Y/

3Y/
4 แทน คะแนนที่ได้จากกลุ่มควบคุม 

      X  แทน การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
      ~X  แทน การสอนตามปกต ิ
   4. ระยะเวลาในการทดลอง 
    ระยะเวลาในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
กับกลุ่มทดลอง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้เวลา 12 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง 
    5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและ
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์แล้ว ได้แก่ คู่มือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
    5.2 เครื่องมือประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ได้แก่แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
      เครื่องมือประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการใช้ภาษาสื่อสาร แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีวิธี           
การสร้างตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
     1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           
การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร เพ่ือใช้ในการทดสอบผู้เรียน 
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบด้วยข้อค าถาม  จ านวน             
55 ข้อ ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
      1.1) ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ จากหนังสือยุทธวิธีการวัด
และประเมินผล สู่การเพ่ิมคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษ             
ที่ 2 ของ เอกรินทร์ สีมหาศาล และคนอ่ืน ๆ (2553) เทคนิคการสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษ และ           
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การประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของ อัจฉรา วงศ์โสธร (2544) การทดสอบในชั้นเรียน 
ของฮีตัน (Heaton, 1990) และ การเขียนข้อสอบภาษาอังกฤษ (Heaton, 1975) 
      1.2) สร้างตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ (Table of test Specification) 
ให้ครอบคลุมตามจุดประสงค์ของกิจกรรม  
      1.3) สร้างแบบทดสอบตามตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัยและอัตนัยโดยจัดท าข้อสอบ จ านวน 2 ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 3.5 การก าหนดเนื้อหาข้อสอบ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัยโดยจัดท าข้อสอบ 

จ านวน 2 ฉบับ 
 

ทักษะ ลักษณะของแบบทดสอบ กิจกรรมกำรทดสอบ 
ฉบับที่ 1 
ตอนที่ 1 ทักษะการฟัง 

 
แบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 12 ข้อ รวม 12 คะแนน 

 
ให้ผู้เรียนฟัง บทสนทนาแล้วตอบ
ค าถาม จ านวน 12 ข้อ            
ข้อละ 1 คะแนนรวม 12 คะแนน 

ตอนที่ 2 ทักษะการอ่าน 
 

แบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 14 ข้อ รวม 14 คะแนน 
 

ให้ผู้เรียนอ่านเรื่องสั้น                     
ที่ก าหนดให้ แล้วตอบค าถาม 
จ านวน 14 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
รวม 14 คะแนน 

ตอนที่ 3 ทักษะการเขียน แบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 14 ข้อ รวม 14 คะแนน 

ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้อง 
เติมลงในช่องว่าง จ านวน 14 ข้อ 
รวม 14 คะแนน 

ฉบับที่ 2  
ทักษะการพูด 

 
แบบสัมภาษณ์ จ านวน 10 ค าถาม 
รวม 10 คะแนน 

 
ให้ผู้เรียนตอบค าถาม  
ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 
0 คะแนนจ านวน 10 ค าถาม 
รวม 10 คะแนน 

 
      1.4) เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ต่อผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง พิจารณาและตรวจสอบ          
ความสอดคล้องตามค านิยามหรือตามพฤติกรรมที่ต้องการวัด ตลอดจนความเหมาะสมของการใช้
ภาษาในการเขียนข้อสอบ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง คัดเลือกแบบทดสอบวัดข้อที่มีค่าดัชนี      
ความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป พบว่า แบบทดสอบวัดความมีวินัย จ านวน 55 ข้อ      
ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 
      1.5) ตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถ ในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสาร โดยน าแบบทดสอบวัด จ านวน 55 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 90 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์รายข้อเพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนก
รายข้อ โดยการทดสอบ Corrected Item-Total Correlation (r ≥ 0.20) และหาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( -Coefficient) ของ ครอนบาค 
(Cronbach) ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่า Corrected Item-Total Correlation 
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และมีข้อสอบ จ านวน 5 ข้อ ที่มีค่า Corrected Item-Total Correlation น้อยกว่า 
0.20 ส่วนค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารทั้งฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.84 ผู้วิจัยได้พิจารณาและตัดข้อสอบที่มีค่า Corrected Item-Total Correlation น้อยกว่า 
0.20 ได้แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารจ านวน 50 ข้อ มีค่า Corrected 
Item-Total Correlation ตั้งแต่ 0.20-0.79 และมีค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 
     2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
      แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบสอบถามจ านวน 
42 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
      2.1) ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น            
ของ เบสท์ และ คาห์น (Best & Kahn, 1986) และของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543) เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการก าหนดกรอบความคิด และสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยก าหนดค่าระดับของค าตอบ
ในแบบสอบถาม ดังนี้ 
       ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนน 4.51-5.00) 
       ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  (คะแนน 3.51-4.50) 
       ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนน 2.51-3.50) 
       ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย  (คะแนน 1.51-2.50) 
       ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนน 1.00-1.50) 
      2.2) น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ ในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สร้างขึ้น
ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
ความเหมาะสมของภาษา โดยน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน
โดยหาค่า IOC: Indexes of Item-Objective Congruence ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 

        IOC:
N

R  
 

       IOC    หมายถึง   ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
       R    หมายถึง   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
       N หมายถึง   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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                       โดยน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้ค่าน้ าหนักเป็น
คะแนนดังนี้ 
       มีความเห็นว่า  เหมาะสม  ให้คะแนนเป็น +1 
       มีความเห็นว่า  ไม่แน่ใจ/ปรับปรุง ให้คะแนนเป็น 0 
       มีความเห็นว่า  ไม่เหมาะสม ให้คะแนนเป็น -1 
      2.3) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร             
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นฉบับที่สมบูรณ์ จากนั้นน าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบ          
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ ในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จากนั้นน าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไปใช้กับกลุ่มทดลองหลังจาก           
การทดลองสิ้นสุด 
   6. การด าเนินการทดลอง 
    ก่อนการทดลอง 
                  6.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขออนุญาตทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  
และเครื่องประกอบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
    6.2 ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
(Pretest) 
    ระยะการทดลอง 
    6.3 ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น         
โดยใช้เวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง 
    6.4 ในการทดลองมีการวัดผลระหว่างการทดลอง โดยประเมินความสามารถ           
ในการใช้ภาษาสื่อสาร ในสัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 12 ตามล าดับ 
    ระยะหลังการทดลอง 
    6.5 หลังการยุติการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอีกครั้ง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลหลังการทดลอง 
(Posttest) 
    6.6 เปรียบเทียบผลการประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารภายหลังการเข้าร่วมการทดลอง โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลอง และหลัง   
การทดลอง 
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   7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
    7.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนก่อนเรียน หลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (Repeated Measures One-Way ANOVA) 
    7.2 วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ 
 ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสาร ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
ภาษาอังกฤษจ านวน 5 ท่าน เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวความคิดเบื้องต้นในการศึกษาองค์ประกอบของ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ตลอดจนสังเคราะห์ร่างองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ตรวจสอบความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแก้ไขร่างองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 3. ตรวจสอบคุณภาพองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ที่ พัฒนาขึ้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยการก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ ในแต่ละองค์ประกอบขึ้นมาจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และวิเคราะห์สังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยออกมาเพ่ือน าไปการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 2. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดการเรียนรู้ และตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของประสิทธิภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  โดยผู้เชี่ยวชาญและน าผลการตรวจสอบมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. ผลความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.1 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 4.1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสาร ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอน
ภาษาอังกฤษจ านวน 5 ท่าน เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวความคิดเบื้องต้นในการศึกษาองค์ประกอบของ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ตลอดจนสังเคราะห์ร่างองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   จากผลการศึกษา เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ เป็นร่างองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ได้องค์ประกอบทั้งหมด 5 องค์ประกอบ              
26 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างภาษา (Grammatical 
Competence) ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 ด้านภาษาเชิงสังคม (Sociolinguistic 
Competence) ประกอบด้วย 7 พฤติกรรมบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 ด้านความเข้าใจในระดับข้อความ 
(Discourse Competence) ประกอบด้วย 6 พฤติกรรมบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการใช้กลวิธีใน
การสื่อความหมาย (Strategic Competence) ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 5 
ด้านความสามารถที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Meta-cognitive Competence) ประกอบด้วย 3 พฤติกรรมบ่งชี้ 
ดังแสดงในภาพที่ 4.1  
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ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 

 
ด้านกฎเกณฑ์
และโครงสร้าง

ภาษา 

ด้านภาษา 
เชิงสังคม 

ด้านความเข้าใจ
ในระดับข้อความ 

ด้านการใช้กลวิธี
ในการสื่อ

ความหมาย 

ด้านความสามารถ
ที่น าไปสู่

ความส าเร็จ 
 
 
อ่านออกเสียง
สูง-ต่ า หนักเบา
ชัดเจน 

ใช้น้ าเสียง กริยา 
ท่าทางเหมาะสม 

เขียนค าหรือวลี
ให้เป็นประโยค
ได้ 

ใช้ค าพูดซ้ า              
การพูดอ้อม               
การถอดความ 

เอาใจใส่ต่อ             
การเรียน 

ออกเสียง
ค าศัพท์ 
ประโยคชัดเจน 

ใช้ค าขอร้อง 
ชี้แจง อธิบายได้
ชัดเจน 

วิเคราะห์ค าพูด
หรือข้อความได้ 

เดาอย่างมี
ความหมาย 

การจัดการและ            
การวางแผนต่อ          
การเรียน 

จัดกลุ่มค า
ชัดเจน 

เปรียบเทียบ 
ความเหมือน-ต่าง
ของวัฒนธรรมได้ 

เปรียบเทียบ
ภาษาเป้าหมาย
กับภาษาแม่ได้ 

ใช้กริยา ท่าทาง
แทนค าพูด 

การประเมินตนเอง 

ทบทวน
โครงสร้างภาษา
ชัดเจน 

พูด/เขียนแสดง
ความต้องการได้ 

พูด/เขียนสรุป
ใจความส าคัญได้ 

พูดภาษาท่ีใช้
เป็นประจ า 

 

เขียนค าศัพท์
ต่าง ๆ บนบัตร
ค า 

อธิบายวัฒนธรรม 
ประเพณีของ
เจ้าของภาษาได้ 

พูด/เขียนอย่าง
มีรูปแบบ 

ใช้ภาษา น้ าเสียง
แบบต่าง ๆ สื่อ
อารมณ์ผู้พูด 

 

 การถามค าถาม
เพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลได้ 

พูด/เขียน
ความรู้สึกพร้อม
เหตุผล 

  

 ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

   

 
ตารางท่ี 4.1 โครงสร้างองค์ประกอบตัวบ่งชี้รวมความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร  
ที่มา: (Canale & Swain, 1980; Widdowson, 1978; Savignon, 1983; Hymes, 1981; 

Chomsky, 1966; Littlewood, 1991; Oxford, 1990) 
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 4.1.2 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของร่างองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ ในแต่ละองค์ประกอบ 
โดยผู้เชี่ยวชาญและน าข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสอนภาษาอังกฤษมาปรับปรุงแก้ไข
ร่างองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   จากผลการตรวจสอบร่างองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้  ในแต่ละองค์ประกอบ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษา ที่มาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5 คน จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปองค์ความรู้  
 4.1.3 ตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้  ที่พัฒนาขึ้นด้วยข้อมูล          
เชิงประจักษ์โดยการก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ ในแต่ละองค์ประกอบขึ้นมาจากแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
   ผลการตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้  ที่พัฒนาขึ้นด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตามแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จ านวน 41 ข้อ 
   น าแบบสอบถามองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง 11 แห่ง จ านวน 400 คน เพ่ือส ารวจ
องค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL 
PROGRAM Version 9.10) โดยการศึกษาพิจารณาข้อมูลจากองค์ประกอบหลัก 1 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ 26 ตัว ดังนั้น เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์แทนค่าสถิติและตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
     1.1 ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variable) ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 
1 องค์ประกอบ 
       Commu แทน ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
    1.2 ตัวแปรแฝงภายใน ((Endogenous Variable) ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ย่อย 5 องค์ประกอบ 
      Gram แทน  ด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างภาษา 
      Soci แทน  ด้านภาษาเชิงสังคม 
      Disc  แทน  ด้านความเข้าใจในระดับข้อความ 
      Stra  แทน  ด้านการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย 
      Meta  แทน  ด้านความสามารถที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
    1.3 ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) ประกอบด้วย 26 ตัวบ่งชี้ 
      Gram1  แทน  อ่านออกเสียง สูง-ต่ า หนัก-เบาชัดเจน 
      Gram2 แทน   ออกเสียงค าศัพท์ ประโยคชัดเจน 
      Gram3 แทน   จัดกลุ่มค าชัดเจน 
      Gram4 แทน   ทบทวนโครงสร้างภาษาชัดเจน 
      Gram5 แทน  เขียนค าศัพท์ต่าง ๆ บนบัตรค า 
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       Soci1 แทน ใช้น้ าเสียง กริยา ท่าทางเหมาะสม 
       Soci2 แทน  ใช้ค าขอร้อง ชี้แจง อธิบายได้ชัดเจน 
       Soci3 แทน  เปรียบเทียบความเหมือน-ต่างของวัฒนธรรมได้ 
      Soci4 แทน  พูด/เขียนแสดงความต้องการได้ 
      Soci5 แทน  อธิบายวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษาได้ 
      Soci6 แทน  การถามค าถามเพ่ือตรวจสอบข้อมูลได้ 
      Soci7 แทน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
      Disc1 แทน  เขียนค าหรือวลีให้เป็นประโยคได้ 
      Disc2 แทน วิเคราะห์ค าพูดหรือข้อความได้ 
      Disc3 แทน  เปรียบเทียบภาษาเป้าหมายกับภาษาแม่ได้ 
      Disc4 แทน  พูด/เขียนสรุปใจความส าคัญได้ 
      Disc5 แทน พูด/เขียนอย่างมีรูปแบบ 
      Disc6 แทน  พูด/เขียนความรู้สึกพร้อมเหตุผล 
      Stra1 แทน ใช้ค าพูดซ้ า การพูดอ้อม การถอดความ 
      Stra2 แทน เดาอย่างมีความหมาย 
      Stra3 แทน ใช้กริยาท่าทางแทนค าพูด 
      Stra4 แทน พูดภาษาท่ีใช้เป็นประจ า 
      Stra5 แทน ใช้ภาษา น้ าเสียงแบบต่าง ๆ สื่ออารมณ์ผู้พูด 
      Meta1 แทน  เอาใจใส่ต่อการเรียน 
      Meta2 แทน การจัดการและการวางแผนต่อการเรียน 
      Meta3 แทน  การประเมินตนเอง 
   2. สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าสถิติ 
    สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าความหมายทางสถิติ 
 
          แทน   องค์ประกอบหลัก (ตัวแปร) 
 
        แทน   องค์ประกอบย่อย (ตัวแปร) 
 
          แทน   ตัวบ่งชี้(ตัวแปรสังเกต) 
         แทน   ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือน้ าหนักองค์ประกอบ  
    2    แทน   ค่าไค-สแควร์ 
     df              แทน องศาความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
     R2   แทน   ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
    P-value แทน   ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
     GFI   แทน   ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index) 
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     AGFI  แทน ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted 
Goodness of Fit Index) 

     CFI    แทน ค่าดัชนีความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit 
Index) 

     RMSEA  แทน ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของส่วนเหลือคลาดเคลื่อนก าลัง
สองของการประมาณค่า (Root Mean Square Error of 
Approximation) 

        แทน   ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
     SE   แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
 
    ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ความสามารถด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้าง
ของภาษา (Grammatical Competence) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.83 ความสามารถ
ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic Competence) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.94 
ความสามารถด้านความเข้าใจในระดับข้อความ (Discourse Competence) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
เท่ากับ 0.88 ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic Competence) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.92 และความสามารถที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Meta-Cognitive 
Competence) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.86 
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   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถ ในการใช้ภาษาสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า โมเดลการวัดความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารมีดัชนี   
วัดความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ 2 มีค่าเท่ากับ 
0.85 องศาความเป็นอิสระ df มีค่าเท่ากับ 219 p-value มีค่าเท่ากับ 0.89 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ย
ของส่วนเหลือคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ  0.00 ค่าดัชนี           
ความสอดคล้องของโมเดล GFI มีค่าเท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว 
AGFI มีค่าเท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีความความกลมกลืนเปรียบเทียบ CFI มีค่าเท่ากับ 1.00 และดัชนี CN 
มีค่าเท่ากับ 549.51 การพิจารณาว่า โมเดลองค์ประกอบความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร           
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ี นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) สุภมาส อังศุโชติ และคนอื่น ๆ (2552) ก าหนดไว้
ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ดัชนีความสอดคล้อง เกณฑ์การพิจารณา ค่าดัชนี ความหมาย 
1. Chi-square (2) p-value > 0.05 0.85 

 
 
 

โมเดลสอดคล้อง
กับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ 

2. ค่า Chi-square/df < 2.00 หรือ < 5.00 196.84/219 = 0.89 
3. ค่า GFI > 0.90 (เข้าใกล้ 1) 0.96 
4. ค่า AGFI > 0.90 (เข้าใกล้ 1) 0.94 
5. ค่า CFI > 0.90 (เข้าใกล้ 1) 1.00 
6. ค่า RMSEA < 0.05 (เข้าใกล้ 0) 0.00 
7. ค่า CN ≥ 200 ของ 

กลุ่มตัวอย่าง 549.51 
 
หมายเหตุหมายถึง ค่าท่ีค านวณได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
    ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ความสามารถในการใช้ภาษา
สื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี 5 องค์ประกอบ 26 ตัวบ่งชี้ ทั้ง 5 องค์ประกอบมีน้ าหนัก
ค่าองค์ประกอบมีค่าระหว่าง 0.83-0.94 จ าแนกได้ดังนี้คือ ความสามารถด้านกฎเกณฑ์ และโครงสร้าง
ของภาษา (Grammatical Competence) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.83 ความสามารถ
ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic Competence) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.94 
ความสามารถด้านความเข้าใจในระดับข้อความ (Discourse Competence) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
เท่ากับ 0.88 ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic Competence) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.92 และความสามารถที่น าไปสู่ ความส าเร็จ (Metacognitive 
Competence) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.86 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พลารัก ไชยโย 
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(2545) จิตติวรรณ อินทรผล (2549) และ จอห์นสัน (Johnson, 1994) พบว่าองค์ประกอบของ           
การใช้ภาษาสื่อสารทั้งห้า มีความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร
เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าองค์ประกอบนั้นไปพัฒนาโดยการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ขึ้น
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระยะที่ 2 ต่อไป 
 
4.2 ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์แทน
ค่าสถิติ ดังนี้ 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าความหมายทางสถิติ 
 X        แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.     แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 Std. Error Mean  แทน   ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 
 t       แทน   ค่าคะแนนที 
 F       แทน   ค่าสถิติท่ีในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบเอฟ 
 df       แทน   องศาความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
 Pretest        แทน   ทดสอบก่อนเรียน 
 Posttest      แทน   ทดสอบหลังเรียน 
 Minimum     แทน   ค่าต่ าสุด 
 Maximum    แทน   ค่าสูงสุด 
 SS        แทน   ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum of square) 
 MS            แทน   ค่าเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Mean 

of Square) 
 N                 แทน จ านวนคน 
 Error            แทน ความคลาดเคลื่อน 
 Sig.      แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ
 การวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลความสัมพันธ์องค์ประกอบ             
ในขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาหรือสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ 
 4.2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยออกมาเพ่ือน าใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
   จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์  
มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งวิเคราะห์ขั้นตอนของรูปแบบ               
การเรียนการสอน เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยยึดแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ การพัฒนารูปแบบ             
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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   1. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด 
   2. วัตถุประสงค์ 
   3. ขั้นตอนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน 
    3.1 ขั้นกระตุ้นให้ท า (Stimulation)  
    3.2 ขั้นน าเสนอให้คิด (Presentation) 
    3.3 ขั้นสาธิตให้ดู (Demonstration) 
    3.4 ขั้นเรียนรู้จาการประเมิน (Self-Assessment) 
    3.5 ขั้นเพลิดเพลินกับการน าไปใช้ (Production) 
   4. การวัดและประเมินผล 
 4.2.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายละเอียดดังนี้ 
   1. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด 
    การพัฒนารูปแบบเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ                
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในครั้งนี้มีแนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุนดังต่อไปนี้ 
    แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) 
    เบร์อนฟิต (Brumfit, 1980) (Tayler, 1983; Krashen & Terrell, 1983; Allwright, 
1983) ให้ความหมายว่า แนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร คือ การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงกับภาษาที่จะเรียน เป็นการเรียนรู้ภาษาด้านการใช้ภาษาและศึกษาโครงสร้างภาษา โดยเน้น
ความส าคัญความคล่องในการใช้ภาษามากกว่าความถูกต้อง จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่าการสอน
ภาษาตามแนวทางการสอนภาษา เพ่ือการสื่อสารนั้นเน้นการใช้ภาษาของผู้เรียนมากกว่าเน้นถึง
หลักเกณฑ์การใช้ภาษา อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาและความถูกต้อง
อีกด้วย ดังนั้นการเรียนการสอนแนวนี้จะต้องเน้นการท ากิจกรรม เพ่ือการฝึกฝนการใช้ภาษาให้
ใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด เช่น มีการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้สนทนาโต้ตอบกันเป็นคู่ 
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่มีการสวมบทบาท การเล่นเกม เป็นต้น และการที่ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษา              
เพ่ือการสื่อสารนั้นผู้เรียนต้องมีทักษะความสามารถท้ัง 4 ด้าน 
   2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
    รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ ในการสื่อสาร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงคด์ังนี้ 
    2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยความสนใจ หรือเข้าใจกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
และเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ กระตุ้นความพร้อมของนักเรียน 
    2.2 เพ่ือน าเสนอรูปแบบและข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน 
    2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษากับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนบอกถึงข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองได้ 
    2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาสื่อในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จ าลองจากสถานการณ์จริง 
หรือที่เป็นสถานการณ์จริง 
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   3. ขั้นตอนการเรียนการสอน 
    รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยขั้นการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนดังนี้ 
    3.1 ขั้นกระตุ้นให้ท า (Stimulation) เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ กระตุ้นความพร้อม
ของนักเรียน ด้วยการทักทาย พูดคุย ถามค าถามทั่วไป เล่าเรื่องราว เล่าสถานการณ์ที่ก าลังเป็น             
ที่สนใจ เพ่ือความสนใจของผู้เรียนมายังผู้สอนสร้างความคุ้นเคย  
     สังเคราะห์มาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ กาเย่ การกระตุ้น              
การเรียนรู้เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งยั่วยุภายนอก และแรงจูงใจที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเอง ครูอาจใช้
วิธีสนทนา ซักถาม ทายปัญหา ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัว มีความสนใจที่จะเรียนรู้ 
    3.2 ขั้นน าเสนอให้คิด (Presentation) เป็นการน าเสนอเนื้อหาใหม่ ผู้สอนจะให้
ข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน โดยจะมุ่งเน้นการให้ผู้เรียนได้รับรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
และรูปแบบภาษาท่ีใช้กันจริง 
     สังเคราะห์มาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของ บรุนเนอร์ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ กาเย่ ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองในการสอนตามทฤษฎี Constructionism และแนวคิด Cognitive Domain ของ 
Boom การสอนสิ่งใดให้กับผู้เรียนควรเริ่มจากสิ่งที่ผู้เรียนคุ้นเคย หรือมีประสบการณ์มาก่อน แล้วจึง
น าเสนอสิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่า การน าเสนอบทเรียนใหม่เป็นการเริ่มกิจกรรมใหม่ โดยให้
ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีระบบมากขึ้น ผู้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเองมากขึ้น 
    3.3 ขั้นสาธิตให้ดู (Demonstration) เป็นการให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาที่เพ่ิงจะ
เรียนรู้ใหม่จากขั้นการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝึกแบบควบคุมหรือชี้น า (Controlled 
Practice/Directed Activities)  
     สังเคราะห์มาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ กาเย่ แนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ภาษาและแนวการสอนภาษา เพ่ือการสื่อสารการจัดสถานการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดง
พฤติกรรมตามจุดประสงค์ 
    3.4 ขั้นเรียนรู้จากการประเมิน (Self-Assessment) เป็นการให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง จากการสะท้อนความคิด (Reflection) และตีความ (Interpreting) ของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
     สังเคราะห์มาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ กาเย่ และแนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาการควบคุมและตรวจสอบตนเอง โดยการค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในด้าน
ความเข้าใจ การใช้ภาษา หรือการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของตนว่าสามารถเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนใด ซึ่งอาจประเมินโดยการใช้ข้อสอบ แบบประเมินต่าง ๆ แบบสังเกต 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ การสะท้อนคิดในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
สูงสุด 
    3.5 ขั้นเพลิดเพลินกับการน าไปใช้ (Production) เป็นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ซึ่งเปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ภาษาจากสถานการณ์ในชั้นเรียน ไปสู่การน าภาษาไปใช้จริง
นอกชั้นเรียน  
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     สังเคราะห์มาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ กาเย่ แนวการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสารและทฤษฎี Constructionism ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมทางภาษากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันที่ผู้สอนก าหนดขึ้น เพ่ือผู้เรียนจะได้น าความรู้ ความสามารถ            
ทางภาษาที่มีอยู่มาใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ใช้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ซึ่งจะสะท้อนถึงระดับความรู้ ความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน และพัฒนา
ทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่จ าเป็นในการติดต่อสื่อสาร 
   4. การวัดผลและประเมินผลของรูปแบบฯ 
    แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เป็นการวัดและประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งในระหว่างการเรียนการสอน และภายหลัง             
การเรียนการสอนตามรูปแบบ โดยผู้ประเมินประกอบด้วยตัวผู้เรียน เพ่ือน และผู้สอน 
 
ตารางท่ี 4.2 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับขั้นตอนของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ขั้นของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ กาเย ่ 3.1 ขั้นกระตุ้นให้ท า (Stimulation)  
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ บรุนเนอร์ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ กาเย่ 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ในการสอนตามทฤษฎี Constructionism 
แนวคิด Cognitive Domain ของ Boom 

3.2 ขั้นน าเสนอให้คิด (Presentation) 
 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ กาเย่ 
แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ภาษา 
แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 3.3 ขั้นสาธิตให้ดู (Practice) 
 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ กาเย่ 
แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ภาษา 

3.4 ขั้นเรียนรู้จากการประเมิน (Self-
Assessment) 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของกาเย่ 
ทฤษฎี Constructionism 
แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

3.5 ขั้นเพลิดเพลินกับการน าไปใช้ (Production) 

 
 จากตารางที่ 4.2 ผลการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของทฤษฎีกับขั้นตอนของรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สรุปได้ว่า ขั้นที่ 1 สัมพันธ์กับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ กาเย่ ขั้นที่ 2 
สัมพันธ์กับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ บรุนเนอร์ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ กาเย่ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองในการสอนตามทฤษฎี 
Constructionism และแนวคิด Cognitive Domain ของ Boomขั้นที่ 3 สัมพันธ์กับทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของ กาเย่ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา และแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร     
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ขั้นที่ 4 สัมพันธ์กับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ กาเย่ และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา
และขั้นที่ 5 สัมพันธ์กับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ กาเย่ ทฤษฎี Constructionism และ  
แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 4.2.3 การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการจัดการ
เรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
   ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 
   ด้านการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ด้านหลักการของรูปแบบสอน ด้าน
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ด้านขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบ และด้านการวัด            
และประเมินผลของรูปแบบผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน แสดงไว้ใน
ตารางที ่4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญใน               

การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

คนที่ X  S.D. การแปลผล 
1.00 4.44 0.51 เหมาะสมมาก 
2.00 4.38 0.50 เหมาะสมมาก 
3.00 4.25 0.58 เหมาะสมมาก 
4.00 4.13 0.62 เหมาะสมมาก 
5.00 4.63 0.50 เหมาะสมมากที่สุด 
รวม 4.36 0.56 เหมาะสมมาก 

  
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะมาก 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ที่มี

ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม (B) 2.30 4 0.57 1.94 0.11 
ภายในกลุ่ม (w) 22.18 75 0.29   

รวม 24.48 79    
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คน ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถของนักเรียน
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มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่มีความแตกต่างกันแสดงว่า รูปแบบมีความเหมาะสมที่จะน าไปทดลองใช้             
ในขั้นตอนต่อไป 
 
4.3 ขั้นตอนที่ 3  ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 4.3.1 ผลของการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
   ผลการวิเคราะห์การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวินิตศึกษา จ านวน 60 คน แบ่งออกเป็น             
2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน คือ กลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คนผู้วิจัยทดสอบได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูกับนักเรียนกลุ่มควบคุม ทดลองใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ที่พัฒนาขึ้นกับนักเรียนกลุ่มทดลอง ซึ่งประกอบด้วย 
เนื้อหาจ านวน 4 บทเรียน แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 19 แผน ได้แก่ บทที่ 1 Lifestyles แผน           
การจัดการเรียนรู้จ านวน 4 แผน บทที่ 2 Life Stories แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 6 แผน บทที่ 3 
Arrival and Departures แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 4 แผนและ บทที่ 4 What’s the Recipe? 
แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 5 แผนโดยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทุกครั้งเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียน
และหลังเรียน 

 

ตัวแปร กลุ่ม N 
แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

หลังเรียน 
บทที่ 1 

Lifestyles 

หลังเรียน 
บทที่ 2 

Life stories 

หลังเรียน 
บทที่ 3 

Arrival and 
departures 

หลังเรียน 
บทที่ 4 

What’s the 
recipe? 

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ความสามารถ               
ในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสาร 

กลุ่ม
ควบคุม 

30 15.63 1.86 17.60 2.06 20.13 2.51 23.60 2.64 27.23 3.30 31.96 3.46 

ความสามารถ              
ในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสาร 

กลุ่มทดลอง 

30 18.70 2.99 21.90 2.70 24.76 2.80 28.43 2.66 32.23 2.54 37.36 3.39 
 
 จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร จากเนื้อหา จ านวน          
4 บทเรียน ได้แก่ 1) Lifestyles 2) Life Stories 3) Arrival and Departures และ 4) What’s the Recipe? ของนักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม              
จากการทดสอบทั้ง 6 ครั้ง (ก่อนเรียน 1 ครั้ง และหลังเรียน 5 ครั้ง) กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกครั้ง โดยการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 5                  
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ X  = 37.36 S.D. = 3.39  
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   เพ่ือให้เห็นช่วงคะแนนของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงท าเป็นแผนภูมิรูปภาพดังแสดงภาพที่ 4.2 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.2  ผลของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
 จากภาพที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้นตามล าดับ 
   จากข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นี้เพ่ือต้องการเห็นพัฒนาการผลที่เกิดจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่น ามาใช้             
ในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นผู้วิจัยได้น า
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบแยกทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ให้เห็นพัฒนาการของ
ผู้เรียนในแต่ละทักษะดังแสดงในภาพที่ 4.3  
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ภาพที่ 4.3 ผลของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร แบบแยกทักษะฟัง -พูด-อ่าน-เขียน 

ของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
 จากภาพที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
แต่ละทักษะ ของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้น
ตามล าดับ 
 จากข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแบบ
แยกทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียนเพ่ือต้องการเห็นพัฒนาการผลที่เกิดจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารที่น ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นในแต่ละทักษะแสดงให้เห็นว่าทักษะการฟังของกลุ่มทดลองมีพัฒนาการสูงขึ้นที่ 
1.23 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ 0.90 ส่วนทักษะการพูดของกลุ่มทดลองมีพัฒนาการสูงขึ้นที่ 2.10 ซึ่งสูง
กว่ากลุ่มควบคุมที่ 0.96 ขณะที่ทักษะการอ่านของกลุ่มทดลองมีพัฒนาการเท่าเดิมจากก่อนเรียนและ
หลังเรียนแต่กลุ่มควบคุมมีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยที่ 0.20 และทักษะการเขียนของกลุ่มทดลอง
มีพัฒนาการสูงขึ้นท่ี 1.33 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ 0.90 
 จากข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร            
แบบแยกทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียนเพ่ือต้องการเห็นพัฒนาการผลที่ เกิดจากการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่น ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในแต่ละทักษะ ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือยืนยันโดยใช้วิธีการแบบวัดซ้ า
เพ่ือตรวจสอบดังแสดงในตารางที่ 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ภาพรวมของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่ได้จากการวัดซ้ า 

 

Effect  Value F 
Hypothesis 

df Error df Sig. 
test Pillai's Trace 0.97 453.32 5.00 54.00 0.00 
 Wilks' Lambda 0.02 453.32 5.00 54.00 0.00 
 Hotelling's Trace 41.97 453.32 5.00 54.00 .00 
 Roy's Largest Root 41.97 453.32 5.00 54.00 0.00 
test * 
group 

Pillai's Trace 
0.35 5.91 5.00 54.00 0.00 

 Wilks' Lambda 0.64 5.91 5.00 54.00 0.00 
 Hotelling's Trace 0.54 5.91 5.00 54.00 0.00 
 Roy's Largest Root 0.54 5.91 5.00 54.00 0.00 

  
 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าPillai's Trace = 0.97 
(F = 453.32) 
 ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารมีผลให้
คะแนนของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยพิจารณาจาก Pillai's Trace = 0.35 (F = 5.91) 
 
ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเป็น Sphericity ของข้อมูล 
 

Within 
Subjects 
Effect 

 
Mauchly's 

W 

Approx.  
Chi-Square 

 
df 

 
Sig. 

Epsilon 
Greenhouse

-Geisser 
Huynh-
Feldt 

Lower-
bound 

test 0.06 158.11 14 0.00 0.41 0.43 0.20 
  
 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์พบว่า คะแนนของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสาร ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เป็น Sphericity พิจารณาจาก ค่าสถิติ Mauchly's W = 0.06 
ค่าสถิต ิค่าไคสแควร์ 158.11 และมีค่า Sig. = 0.00 (Sig. < 0.05)   
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      ในการน าเสนอค่าผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจึงใช้ค่า Greenhouse-Geisser ดังแสดงในตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
 

Source  SS df MS F Sig. 
test Sphericity Assumed 12738.04 5 2547.60 1185.24 0.00 

Greenhouse-Geisser 12738.04 2.07 6154.38 1185.24 0.00 
Huynh-Feldt 12738.04 2.18 5830.84 1185.24 0.00 
Lower-bound 12738.04 1.00 12738.04 1185.24 0.00 

test * 
group 

Sphericity Assumed 49.11 5 9.82 4.57 0.00 
Greenhouse-Geisser 49.11 2.07 23.72 4.57 0.00 

 Huynh-Feldt 49.11 2.18 22.48 4.57 0.00 
 Lower-bound 49.11 1.00 49.11 4.57 0.00 
Error (test) SphericityAssumed 623.33 290 2.14   
 Greenhouse-Geisser 623.33 120.04 5.19   
 Huynh-Feldt 623.33 126.70 4.92   
 Lower-bound 623.33 58.00 10.74   

 
 จากตารางที่  4.8 จากผลการวิเคราะห์  Mauchly,s Test of Sphericity ข้างต้น เป็น              
การยืนยันผลการวิเคราะห์ผล การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้ เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลท าให้คะแนนความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พิจารณาจากค่า Greenhouse-
Geisser (F = 1185.24) 
   ผลที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มที่ได้รับรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถ ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลท าให้คะแนน
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองสูงขึ้น แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งดูได้จาก Greenhouse-Geisser (F = 4.57)  
   เพ่ือให้เห็นภาพรวมของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารโดยรวมที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการวิจัยอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ในภาพรวม ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.9 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารโดยรวมของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ตัวแปร กลุ่ม N 
แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

หลังเรียน 1 
Lifestyles 

หลังเรียน 2 
Life stories 

หลังเรียน 3 
Arrival and 
departures 

หลังเรียน 4 
What’s the 

recipe? 

แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ความสามารถ                
ในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสาร 

กลุ่มควบคุม 

30 15.63 1.86 17.60 2.06 20.13 2.51 23.60 2.64 27.23 3.30 31.96 3.46 

ความสามารถ                 
ในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสาร 

กลุ่มทดลอง 

30 18.70 2.99 21.90 2.70 24.76 2.80 28.43 2.66 32.23 2.54 37.36 3.39 
 
 จากตารางที่ 4.9 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารโดยรวม ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
จากการทดสอบ 6ครั้ง (ก่อนเรียน 1 ครั้ง ระหว่างเรียน 4 ครั้ง และหลังเรียน 1 ครั้ง) กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกครั้ง การทดสอบหลังเรียน
ของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด กลุ่มควบคุม X  = 31.96 S.D. = 3.46 กลุ่มทดลอง X  = 37.36 S.D. = 3.39 
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 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
   หลังจากทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ        
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทดลอง           
โดยประเมิน 3 ด้าน คือด้านรูปแบบการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และด้านการวัดและประเมินผล ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบ การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร ดังตารางที ่4.10 
 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน    

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
 

รายการ M S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
รูปแบบการเรียนการสอน 
1. วัตถุประสงค์มีความชัดเจน สามารถแสดงสิ่งที่มุ่งหวัง         

ให้เกิดกับตัวผู้เรียน 4.70 0.46 มากที่สุด 
2. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อที่ก าหนด 4.93 0.24 มากที่สุด 

3. วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 4.63 0.40 มากที่สุด 
ด้านเนื้อหา 

4. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับ ความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 4.83 0.39 มากที่สุด 

5. เนื้อครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.67 0.49 มากที่สุด 
6. ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมดี 4.67 0.49 มากที่สุด 

7. เนื้อหาเหมาะสมกับชีวิตจริง 4.67 0.49 มากที่สุด 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

8. ครูผู้สอนทักทาย เล่าเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจให้ฟังก่อนสอน 4.67 0.49 มากที่สุด 
9. ครูผู้สอนกับผู้เรียนคุ้นเคยกันอย่างดี 4.57 0.54 มากที่สุด 
10. การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นความพร้อมของ

ผู้เรียนในการเรียนรู้ 4.73 0.40 มากที่สุด 
11. มีการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เช่น การออกเสียง

ค าศัพท์ ความหมายของค า ส านวนต่าง ๆ จาก CD 4.40 0.56 มาก 
12. มีการน าเสนอเนื้อหาใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ จริง 4.87 0.34 มากที่สุด 
13. สอนให้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษา             

ที่ใช้กัน 4.93 0.25 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

รายการ M S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
14. สอนโครงสร้างไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้กฎเกณฑ์ 4.83 0.37 มากที่สุด 
15. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 4.73 0.45 มากที่สุด 
16. ท างานอย่างมีระบบ ขั้นตอน 4.60 0.49 มากที่สุด 
17. มีโอกาสใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น 4.63 0.49 มากที่สุด 
18. มีความม่ันใจในการออกเสียงมากขึ้น 4.53 0.50 มากที่สุด 
19. มั่นใจในการแสดงออกทางภาษา การน าเสนอผลงาน

หน้าชั้นมากขึ้น 4.57 0.50 มากที่สุด 
20. มีการแบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 4.83 0.37 มากที่สุด 
21. มีโอกาสอ่านประกาศ โฆษณา บทความสั้น ๆ มากข้ึน 4.70 0.46 มากที่สุด 
22. มั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษกับเพ่ือน ๆ มากขึ้น 4.53 0.50 มากที่สุด 
23. มีโอกาสในการเขียนประโยค จดหมาย บทสนทนา        

มากขึ้น 4.77 0.43 มากที่สุด 
24. เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 4.77 0.43 มากที่สุด 
25. บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน 4.70 0.46 มากที่สุด 
26. มีการปรับปรุง แก้ไขงานที่ได้รับมอบหมายกับเพ่ือน ๆ 

ก่อนน าเสนอ 4.73 0.45 มากที่สุด 
27. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ 4.73 0.45 มากที่สุด 
28. มีการประเมินงานในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มในห้อง 4.83 0.37 มากที่สุด 
29. มีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์ประเมิน 4.80 0.40 มากที่สุด 

30. เกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 4.83 0.37 มากที่สุด 
31. การประเมินตนเองเป็นการสะท้อนความคิด                 

ของการปฏิบัติงาน 4.70 0.46 มากที่สุด 
32. การประเมินตนเองเป็นการช่วยในการพัฒนาการเรียน            

ให้ดีขึ้น 4.83 0.37 มากที่สุด 
33. มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษสนทนากับชาวต่างมากขึ้น 4.67 0.47 มากที่สุด 
34. มั่นใจในการภาษาอังกฤษสนทนามากขึ้น 4.77 0.43 มากที่สุด 
35. มั่นใจในการเขียนประโยค บทสนทนา สั้น ๆ มากขึ้น 4.80 0.40 มากที่สุด 
36. ใช้ภาษากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ จริงจัง 

และอย่างต่อเนื่อง 4.63 0.49 มากที่สุด 
37. สามารถสรุปประกาศ โฆษณา บทความ เรื่องสั้นได ้ 4.60 0.49 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

รายการ M S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านการวัดและประเมินผล 

38. มีการประเมินงานในกลุ่ม ก่อนน าเสนอทุกครั้ง 4.67 0.47 มากที่สุด 
39. มีการวัดผลเป็นระยะ ๆ 4.80 0.40 มากที่สุด 
40. การวัดผลเป็นตามสภาพจริง 4.77 0.43 มากที่สุด 
41. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับข้ันการเรียน              

การสอน 4.70 0.46 มากที่สุด 
42. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                 

ของรูปแบบ 4.63 0.49 มากที่สุด 

รวมทั้งหมด 4.71 0.44 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า จากรายการประเมินทั้งหมด 42 รายการ ผู้เรียนกลุ่มทดลองมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร            
ในระดับมากที่สุดอยู่ 41 รายการ ส่วนรายการที่ 11 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
ในภาพรวมแล้ว พบว่ามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 



 
 

 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และเพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
 
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 
 5.1.1 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 5.1.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
สื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   
 5.1.3 เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น    
 
5.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ผู้วิจัยจึงน าเสนอการพัฒนาเครื่องมือ และ              
การด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 5.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
   1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารเพ่ือทราบถึงแนวคิด ความหมายองค์ประกอบของความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารและพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารจากเอกสาร และ
งานวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความหมายองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
และพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร แนวทางการพัฒนาความสามารถ               
ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารที่ปรากฏอยู่ในบทที่ 2 และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  5 คน 
เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและสัมภาษณ์                 
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลออกมาเป็นองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
   2. สร้างแบบวัดความมีวินัยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลและประเมินผล จ านวน 5 คน 
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีค่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 และน าไป
ทดลองใช้ (Try Out) เครื่องมือกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน 
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น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นและค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 ซึ่งแสดงว่าเป็นแบบวัดที่มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับสูง   
   3. น าแบบสอบถามวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สพม. 5) จังหวัดลพบุรี ใน 11 อ าเภอ 
อ าเภอละ 1 โรงเรียน จ านวนโรงเรียน 11 แห่ง จ านวนนักเรียน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดย        
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช้โปรแกรมลิสเรล
เวอร์ชั่น 9.10 รหัส: 475F-1428-98B6-0B37 
 5.2.2 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   
   ในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถ            
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   1. ผู้วิจัยสร้างรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถ              
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ประมวลออกมาเป็นหลักการ ขั้นตอนของรูปแบบแล้วน ามาสร้างเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
   2. สร้างคู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้              
ตามรูปแบบ น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 5 คน พิจารณาความเหมาะสม
และความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม 
เท่ากับ 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 แสดงว่า รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก และมีการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้เรียนตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 5.2.3 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   
   ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 น าแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่                
กลุ่มตัวอย่าง 90 คน เพ่ือหาคุณภาพและปรับปรุงแก้ไข จากนั้นได้ด าเนินการพัฒนาความสามารถ              
ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบอนุกรมเวลา (Multiple 
time Series Experimental Design) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถในการใช้
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ภาษาอังกฤษสื่อสาร เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาในโรงเรียนวินิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1               
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 60 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ              
30 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 36 ชั่วโมง จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการวิจัย 
  
5.3 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  
 5.3.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา               
                  จากผลการศึกษาการศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้องค์ประกอบทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 26 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 
   1. องค์ประกอบที่  1 ความสามารถด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา  
(Grammatical Competence) ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) อ่านออกเสียงสูง-ต่ า หนัก
เบาชัดเจน 2) ออกเสียงค าศัพท์ ประโยคชัดเจน 3) จัดกลุ่มค าชัดเจน 4) ทบทวนโครงสร้างภาษา
ชัดเจน 5) เขียนค าศัพท์ต่าง ๆ บนบัตรค า 
   2. องค์ประกอบที่ 2 ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic 
Competence) ประกอบด้วย 7 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) ใช้น้ าเสียง กริยา ท่าทางเหมาะสม 2) ใช้ค า
ขอร้อง ชี้แจง อธิบายได้ชัดเจน 3) เปรียบเทียบความเหมือน-ต่างของวัฒนธรรมได้ 4) พูด/เขียนแสดง
ความต้องการได้ 5) อธิบายวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษาได้ 6) การถามค าถามเพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลได ้7) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   3. องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถด้านความเข้าใจในระดับข้อความ (Discourse 
Competence) ประกอบด้วย 6 พฤติกรรมบ่งชี้  ได้แก่  1) เขียนค าหรือวลีให้ เป็นประโยคได้              
2) วิเคราะห์ค าพูดหรือข้อความได้ 3) เปรียบเทียบภาษาเป้าหมายกับภาษาแม่ได้ 4) พูด/เขียนสรุป
ใจความส าคัญได้ 5) พูด/เขียนอย่างมีรูปแบบ 6) พูด/เขียนความรู้สึกพร้อมเหตุผล 
   4. องค์ประกอบที่ 4 ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic 
Competence) ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) ใช้ค าพูดซ้ า การพูดอ้อม การถอดความ 2) เดา
อย่างมีความหมาย 3) ใช้กริยา ท่าทางแทนค าพูด 4) พูดภาษาที่ใช้เป็นประจ า 5) ใช้ภาษา น้ าเสียง
แบบต่าง ๆ สื่ออารมณ์ผู้พูด 
   5. องค์ประกอบที่  5 ความสามารถที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Meta-cognitive 
Competence) ประกอบด้วย 3 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) เอาใจใส่ต่อการ-เรียน 2) การจัดการและ
การวางแผนต่อการเรียน 3) การประเมินตนเอง    
               องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 5.3.2 ขั้นตอนที่  2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   
              พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือส่งเสริมความสามารถ              
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือ
พัฒนาความความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
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ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นดังนี้ 1) ขั้นกระตุ้นให้ท า (Stimulation) 2) ขั้นน าเสนอให้คิด (Presentation)               
3) ขั้นสาธิตให้ดู (Demonstration) 4) ขั้นเรียนรู้จากการประเมิน (Self-Assessment) และ 5) ขั้น
เพลิดเพลินกับการน าไปใช้ (Production) มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 5.3.3 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น       
   ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ            
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษตามคู่มือครู รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   
 
5.4 อภิปรายผล 
 การศึกษาและและสร้างรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 5.4.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า องค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้  
   1. องค์ประกอบที่  1 ความสามารถด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา 
(Grammatical Competence) ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) อ่านออกเสียงสูง-ต่ า หนัก
เบาชัดเจน 2) ออกเสียงค าศัพท์ ประโยคชัดเจน 3) จัดกลุ่มค าชัดเจน 4) ทบทวนโครงสร้างภาษา
ชัดเจน 5) เขียนค าศัพท์ต่าง ๆ บนบัตรค า 
   2. องค์ประกอบที่ 2 ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic 
Competence) ประกอบด้วย 7 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) ใช้น้ าเสียง กริยา ท่าทางเหมาะสม 2) ใช้ค า
ขอร้อง ชี้แจง อธิบายได้ชัดเจน 3) เปรียบเทียบความเหมือน-ต่างของวัฒนธรรมได้ 4) พูด/เขียนแสดง
ความต้องการได้ 5) อธิบายวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษาได้ 6) การถามค าถามเพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลได ้7) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   3. องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถด้านความเข้าใจในระดับข้อความ (Discourse 
Competence) ประกอบด้วย 6 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) เขียนค าหรือวลีให้เป็นประโยคได้ 2) วิเคราะห์
ค าพูดหรือข้อความได้ 3) เปรียบเทียบภาษาเป้าหมายกับภาษาแม่ได้ 4) พูด/เขียนสรุปใจความส าคัญได้ 
5) พูด/เขียนอย่างมีรูปแบบ 6) พูด/เขียนความรู้สึกพร้อมเหตุผล 
   4. องค์ประกอบที่ 4 ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic 
Competence) ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) ใช้ค าพูดซ้ า การพูดอ้อม การถอดความ 2) เดา
อย่างมีความหมาย 3) ใช้กริยา ท่าทางแทนค าพูด 4) พูดภาษาที่ใช้เป็นประจ า 5) ใช้ภาษา น้ าเสียง
แบบต่าง ๆ สื่ออารมณ์ผู้พูด 
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   5. องค์ประกอบที่  5  ความสามารถที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Meta-Cognitive 
Competence) ประกอบด้วย 3 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) เอาใจใส่ต่อการ-เรียน 2) การจัดการและ
การวางแผนต่อการเรียน 3) การประเมินตนเอง    
    การศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้ ง 5 องค์ประกอบในครั้งนี้จะเห็นว่ามีความสอดคล้อง  และ                
มีความส าคัญต่อการพัฒนาความในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ของ 
พลารัก ไชยโย (2545) จิตติวรรณ อินทรผล (2549) และ จอห์นสัน (Johnson, 1994) พบว่า
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ต้องมีองค์ประกอบของการใช้ภาษาสื่อสารทั้ง 5 ให้
ความส าคัญในการออกเสียงค า ประโยค สามารถพูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ และสามารถในการอ่าน/
เขียนประโยคสั้น ๆ ได้ชัดเจนและคล่องแคล่ว  ส าหรับองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ                  
มากที่สุด แสดงว่ามีความสอดคล้องมากที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 ความสามารถด้านภาษาศาสตร์
เชิงสังคม (Sociolinguistic Competence) ซึ่งสอดคล้องกับ ไฮมส์ (Hymes, 1981) ที่กล่าวว่า                
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) เป็นส่วนส าคัญของความสามารถในการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร เป็นความสามารถท่ีผู้เรียนต้องมีเกี่ยวกับการใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามกฎเกณฑ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมเช่น คนรู้ว่าควรพูดอย่างไรในสถานการณ์ใด จุดประสงค์ของการสนทนา
ตลอดจนค านึงถึงบทบาททางสังคมของตนเอง และผู้ร่วมสนทนาอันประกอบไปด้วยความรู้และ
ความสามารถที่จะรู้ว่าข้อความหนึ่ง ๆ นั้นถูกต้องตามกฎไวยากรณ์หรือไม่เป็นที่ยอมรับส าหรับ
เจ้าของภาษาหรือไม่ มีความเหมาะสมที่จะพูดกับใคร ในสถานการณ์ใด และสิ่งที่เจ้าของภาษาพูด              
ในบริบทหนึ่ง ๆ หมายถึงอะไร ท าให้เราพูดหรือแสดงออกทางภาษาได้เหมือนเจ้าของภาษา 
 5.4.2 ผลการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ                
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการวิจัย
ต่อจากการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นนั้นเป็นองค์ประกอบที่มีความชัดเจน เนื่องจากได้มาจากการวิเคราะห์เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
และจากการศึกษาจากเอกสาร แนวคิด หลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย ทฤษฎี
พัฒนาทางสติปัญญาของ เพียเจต์ ทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของ บรุนเนอร์ ทฤษฎีพัฒนาทาง
สติปัญญาของ กาเย่ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา และแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร จึงน า
องค์ประกอบนั้นมาสร้างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษา จากผลการวิจัยท าให้
ได้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  
   1. ขั้นกระตุ้นให้ท า (Stimulation) ขั้นนี้ผู้สอนอาจจะใช้การทักทาย พูดคุย               
ถามค าถามทั่วไป เล่าเรื่องราว เล่าสถานการณ์ที่ก าลังเป็นที่สนใจ เพ่ือความสนใจของผู้ เรียน                
มายังผู้สอน สร้างความคุ้นเคย และผู้สอนอาจตรวจสอบดูว่านักเรียนมีความสนใจ หรือเข้าใจกับ
สถานการณ์เพียงใด ทั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ กระตุ้นความพร้อมของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้อง



 135 

กับ ทองใบ ทองภูบาล (2553) ที่กล่าวการสอนโดยเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยการทักทาย 
พูดคุย เล่าเรื่อง จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน  
   2. ขั้นการน าเสนอให้คิด (Presentation) การน าเสนอเนื้อหาใหม่ จัดเป็นขั้น            
การสอนที่ส าคัญขั้นหนึ่ง ในขั้นนี้ผู้สอนจะให้ข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน ซึ่ง ชินณเพ็ญ รัตนวงศ ์(2547) 
อธิบายว่าการเริ่มต้นการเรียนรู้ มีการน าเสนอเนื้อหาใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการให้ผู้เรียนได้รับรู้และท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษาที่ใช้กันจริงโดยทั่วไป รวมทั้งวิธีการใช้ภาษา ไม่ว่า
เป็นด้านการออกเสียง ความหมาย ค าศัพท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้กฎเกณฑ์ 
   3. ขั้นสาธิตให้ดู (Demonstration) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาที่เพ่ิงจะ
เรียนรู้ใหม่ จากขั้นการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝึกแบบควบคุมหรือชี้น า  (Controlled 
Practice/Directed Activities) โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้สาธิตการใช้ประโยคไปสู่การฝึกแบบค่อย ๆ 
ปล่อยให้ท าเองมากขึ้น เป็นแบบกึ่งควบคุม (Semi-Controlled) ดังที่ ปัญจพร อโนดาต (2547)               
ให้ความเห็นว่า การฝึกในขั้นนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนจดจ ารูปแบบของภาษาได้ จึงเน้นที่ความถูกต้อง
ของภาษาเป็นหลัก แต่ก็มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช้
รูปแบบภาษานั้น ๆ ด้วยเช่นกัน ในการฝึกนั้น ครูผู้สอนจะเริ่มจากการฝึกปากเปล่า (Oral) ซึ่งเป็น   
การพูดตามแบบง่าย ๆ ก่อน จนได้รูปแบบภาษา แล้วค่อยเปลี่ยนสถานการณ์ไป สถานการณ์เหล่านี้
จะเป็นสถานการณ์ที่สร้างขึ้นภายในห้องเรียน เพ่ือฝึกการใช้โครงสร้างประโยคตามบทเรียน ทั้งนี้
ครูผู้สอนต้องให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ว่า ตนใช้ภาษาได้ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้              
อาจตรวจสอบความเข้าใจด้านความหมายได้  (ไม่ควรใช้เวลามากนัก ) ต่อจากนั้นจึงให้ฝึกด้วย               
การเขียน (Written) เพ่ือเป็นการผนึกความแม่นย าในการใช้ 
   4. ขั้นเรียนรู้จากการประเมิน (Self-Assessment) ในขั้นนี้ผู้ประเมินตนเองต้อง
อาศัยการสะท้อนความคิด (Reflection) และตีความ (Interpreting) ของการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสู่
การตัดสินข้อดี ข้อบกพร่องในการท างานของตน ซึ่งสอดคล้องกับ อุไรวรรณ แซ่อ๋อ (2553) ที่กล่าวว่า
ผู้ประเมินตนเองต้องท าการพิจารณาตัวบ่งชี้ของกิจกรรมด้วยความซื่อตรง ปราศจากอคติ จึงจะช่วย
ให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองสูงสุด 
   4. ขั้นเพลิดเพลินกับการน าไปใช้ (Production) ขั้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
นับเป็นขั้นที่สุดขั้นหนึ่ง เพราะการฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารเปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้
ภาษาจากสถานการณ์ในชั้นเรียนไปสู่การน าภาษาไปใช้จริงนอกชั้นเรียน การฝึกใช้ภาษาเพ่ือ             
การสื่อสารโดยทั่วไป มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จ าลองจากสถานการณ์จริง 
หรือที่เป็นสถานการณ์จริง ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะแนวทางเท่านั้น ซ่ึง สุพา แสงพรม 
(2545) อธิบายไว้ว่าการฝึกใช้ภาษาในลักษณะนี้ มีประโยชน์ในแง่ที่ช่วยให้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน           
ได้รู้ว่า ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ภาษาไปแล้วมากน้อยเพียงใด สามารถน าไปปรับใช้ตามความต้อง        
การของตนเองแค่ไหน ซึ่งการที่จะถือว่าผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วอย่างแท้จริงคือ การที่ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้เองอย่างอิสระ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะพบในชีวิตจริงนอกจากนี้ผู้เรียน
จะมีโอกาสน าความรู้ทางภาษาที่เคยเรียนมา แล้วมาใช้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ในการฝึกในขั้นตอนนี้
อีกด้วย เพราะผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาตามรูปแบบที่ก าหนดมาให้เหมือนในขั้นการฝึก และการได้
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เลือกใช้ภาษาเองนี้ช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา เพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
วิธีการฝึกมักฝึกในรูปของการท ากิจกรรมแบบต่าง ๆ โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ก าหนดภาระงาน หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียน 
 5.4.3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
   จากการศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถอธิบายผลของการใช้รูปแบบ  
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้ดังนี้ 
   1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถ ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความสามารถ                  
ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัด
กิจกรรมที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์             
ที่มีโอกาสพบได้จริงในชีวิตประจ าวัน โดยยังคงให้ความส าคัญกับโครงสร้างไวยากรณ์ ตามที่ปรากฏอยู่
ในเนื้อหาที่ใช้สื่อความหมาย ดังที่ ลิตเติลวูด (Littlewood, 1983) กล่าวไว้ว่า แนวการสอนภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร เป็นแนวการสอนที่ไม่จ ากัดความสามารถของผู้เรียนไว้เพียงแค่ความรู้ด้านโครงสร้าง
ไวยากรณ์เท่านั้น แต่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทุกทักษะ โดยสัมพันธ์
ความสามารถทางไวยากรณ์เข้ากับยุทธศาสตร์การสื่อสารด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ในชีวิตจริงผู้เรียนต้องสัมผัสกับการสื่อสาร ซึ่งเป็นการใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย 
ดังนั้น การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ควรสอนให้ผู้เรียนคุ้นกับการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน และ              
น าภาษาที่คุ้นเคยนั้นไปใช้ได้  ค ากล่าวนี้สอดคล้องกับความเห็นของ วิดโดสัน  (Widdowson, 
1979) ที่ว่าความสามารถในการเรียบเรียงประโยคมิใช่เป็นความสามารถในการสื่อสาร การสื่อสารจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถใช้ประโยคได้หลายชนิดในโอกาสต่าง ๆ กันเช่น การอธิบาย การแนะน า 
การถาม-ตอบ การขอร้อง การออกค าสั่ง เป็นต้นความรู้ในการแต่งประโยคเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า ความรู้
ความเข้าใจภาษา เท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง แต่ถ้าจะให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ก็ต้อง
สามารถน าความรู้ในการใช้ประโยคไปใช้ให้เป็นปกติวิสัยได้ตามโอกาสต่าง  ๆ ของการสื่อสาร                 
ซึ่งสอดคล้องกับจอห์นสัน (Johnson, 1994) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาและการปฏิรูปรูปการสอน
เพ่ือการสื่อสาร พบว่า ในอนาคตการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แบบการสอนเพ่ือ             
การสื่อสารนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสารและเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ต่าง ๆ และมีความจ าเป็นอย่างมากในการด าเนินชีวิต จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักและ
มองเห็นความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสอนภาษา โดยใช้การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
               2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความสามารถ             
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ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลดังกล่าว
สามารถอภิปรายผลได้ว่า ปัจจัยที่ท าให้รูปแบบมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้กับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นได้ เนื่องมาจากกระบวนการเรียนการสอนมีการออกแบบอย่างมีขั้นตอน 
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นให้ท า ใช้การทักทาย พูดคุย เป็นการกระตุ้นความพร้อมของนักเรียนได้ 
ขั้นนี้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับผู้สอนเป็นอย่างดี มีความพร้อมในการเรียนรู้ใน ขั้นที่ 2 น าเสนอให้คิด 
การน าเสนอเนื้อหาใหม่ แก่ผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้กฎเกณฑ์ ผู้สอนน าเสนอเนื้อหาใหม่ด้วย  
การเชื่อมความรู้พ้ืนฐานกับความรู้ใหม่ของผู้เรียน เมื่อผู้สอนมั่นใจว่าผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อใหม่ได้
เป็นอย่างดี ผู้สอนจึงด าเนินการในขั้นที่ 3 ขั้นสาธิตให้ดู (Demonstration) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้
ฝึกใช้ภาษาที่เพ่ิงจะเรียนรู้ใหม่จากขั้นการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝึกแบบควบคุมหรือ
ชี้น า (Controlled Practice/Directed Activities) โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้น าในการฝึกไปสู่การฝึกแบบ
ค่อย ๆ ปล่อยให้ท าเองมากขึ้น เป็นแบบกึ่งควบคุม (Semi-Controlled) การฝึกในขั้นนี้มีจุดมุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนจดจ ารูปแบบของภาษาได้ จึงเน้นที่ความถูกต้องของภาษาเป็นหลัก แต่ก็มีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และวิธีการใช้รูปแบบภาษานั้น ๆ ด้วยเช่นกัน ในการฝึกนั้น 
ครูผู้สอนจะเริ่มจากการฝึกปากเปล่า (Oral) ซึ่งเป็นการพูดตามแบบง่าย ๆ ก่อน จนได้รูปแบบภาษา 
แล้วค่อยเปลี่ยนสถานการณ์ไป สถานการณ์เหล่านี้จะเป็นสถานการณ์ที่สร้างขึ้ นภายในห้องเรียน            
เพ่ือฝึกการใช้โครงสร้างประโยคตามบทเรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ว่า 
ตนใช้ภาษาได้ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้อาจตรวจสอบความเข้าใจด้านความหมายได้  (ไม่ควรใช้เวลา
มากนัก) ต่อจากนั้นจึงให้ฝึกด้วยการเขียน (Written) เพ่ือเป็นการผนึกความแม่นย าในการใช้ จากนั้น
ผู้เรียนจะเข้าสู่ขั้นที่ 4 ขั้นเรียนรู้จากการประเมิน ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสู่การตัดสินข้อดี 
ข้อบกพร่องในการท างานของตน ผู้เรียนจะประเมินตนเองจากเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ  ว่าตนเองได้
พัฒนามากน้อยเพียงใด หากผลงานยังไม่เป็นที่พอใจผู้เรียนสามารถกลับมาฝึกฝนให้มากขึ้น ผู้ประเมิน
ตนเองต้องอาศัยการสะท้อนความคิด (Reflection) และตีความ (Interpreting) ของการปฏิบัติงานที่
ผ่านมาสู่การตัดสินข้อดี ข้อบกพร่องในการท างานของตน ซึ่งสอดคล้องกับ อุไรวรรณ แซ่อ๋อ  (2553) 
ที่กล่าวว่าผู้ประเมินตนเองต้องท าการพิจารณาตัวบ่งชี้ของกิจกรรมด้วยความซื่อตรง ปราศจากอคติ 
จึงจะช่วยให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองสูงสุด ขั้นที่ 5               
ขั้นเพลิดเพลินกับการน าไปใช้ (Production) การฝึกใช้ภาษาอังกฤษ มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ลองใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จ าลองจากสถานการณ์จริง ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีโอกาสน าความรู้ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไปใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน              
ที่ผู้สอนสร้างขึ้นในห้องเรียนได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถถาม-ตอบ สามารถใช้ภาษาอังกฤษน าเสนอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ สามารถเขียนจดหมายภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างเพ่ือนในกลุ่มได้ สามารถ
วิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ ได้ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติ
นอกห้องเรียนได้ โดยการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชม โบราณสถานในจังหวัด
ลพบุรี เช่น วังนารายณ์ราชนิเวศ พระปรางสามยอด โดยผู้เรียนเตรียมบทสัมภาษณ์ ท าการสัมภาษณ์
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และถ่ายวิดีโอคลิปไว้ ซึ่ง สุพา แสงพรม (2545) อธิบายไว้ว่าการฝึกใช้ภาษา
ในลักษณะนี้มีประโยชน์ในแง่ที่ช่วยให้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนได้รู้ว่า ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ภาษาไป
แล้วมากน้อยเพียงใด สามารถน าไปปรับใช้ตามความต้องการของตนเองแค่ไหน ซึ่งการที่จะถือว่า
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ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วอย่างแท้จริงคือ การที่ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้เองอย่างอิสระ 
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะพบในชีวิตจริงนอกจากนี้ผู้เรียนจะมีโอกาสน าความรู้ทางภาษาที่เคย
เรียนมาแล้วมาใช้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ในการฝึกในขั้นตอนนี้อีกด้วย เพราะผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องใช้
ภาษาตามรูปแบบที่ก าหนดมาให้เหมือนดังกรฝึกในขั้นการฝึก และการได้เลือกใช้ภาษาเองนี้ช่วยสร้าง
ความมั่นใจในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี วิธีการฝึกมักฝึกในรูปของการท า
กิจกรรมแบบต่าง ๆ โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ก าหนดภาระงาน หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียน 
สอดคล้องกับ ดักกลาสบราวน์ (H.Douglas Brown, 1993) ที่อธิบายไว้ว่า เป้าหมายของการสอนเน้น
ไปที่องค์ประกอบทั้งหมดของทักษะการสื่อสาร และไม่จ ากัดอยู่ภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือ
ไวยากรณ์ และเทคนิคทางภาษาได้รับการออกแบบมา เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่การใช้ภาษาอย่างแท้จริงตาม
หน้าที่ภาษา และปฏิบัติจริงโดยมีจุดมุ่งหมายในการพูดรูปแบบโครงสร้างภาษามิใช่เป้าหมายหลัก           
แต่ตัวรูปแบบเฉพาะของภาษาต่างหากที่ท าให้ผู้ เรียนสามารถสื่อสารจนส าเร็จตามเป้าหมาย          
ส่วนความคล่องแคล่วและความถูกต้อง เป็นหลักการเสริมที่อยู่ภายใต้เทคนิคการสื่อสาร มีหลายครั้งที่
ความคล่องแคล่วอาจจะมีความส าคัญมากกว่าความถูกต้อง เพ่ือที่จะท าให้ผู้เรียนน าภาษาไปใช้ได้
อย่างมีความหมาย ซึ่งในการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารในตอนท้ายสุด 
ผู้เรียนต้องใช้ภาษาอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ ภายในบริบทที่ไม่เคยฝึกมาก่อนจากแนวการสอน            
ต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว ท าให้เกิดแนวคิดในการสอนภาษาว่าควรน าเสนอภาษาใหม่ ในรูปแบบภาษา
ที่พบในสถานการณ์จริง เพ่ือน าไปสู่การสอนค าศัพท์ โครงสร้าง การออกเสียง มีการฝึกฝนจนเกิด
ความเข้าใจในเนื้อหา โครงสร้างสามารถใช้ได้ถูกต้อง แล้วจึงน าความรู้ที่ได้ไปฝึกในสถานการณ์จริง 
แนวคิดนี้จึงกลายเป็นขั้นตอนของการสอนของแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร จึงเป็นผลให้นักเรียน
กลุ่มทดลองที่ ใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร              
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ว่า เมื่อนักเรียน
กลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร            
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว ปรากฏว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นตามล าดับ โดยนักเรียนกลุ่มทดลองสามารถแนะน าตัวเองเป็นภาษาอังกฤษอย่าง
คล่องแคล่ว และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถแนะน าเพ่ือนให้รู้จักกัน
ได้อย่างไม่เคอะเขิน ขณะที่กลุ่มควบคุมยังไม่กล้าแสดงออกในการแนะน าตนเอง และการให้ข้อมูลเกี่ยว
ตนเองยังไม่ชัดเจน ส่วนการใช้ประโยคค าถาม ขอร้อง ขอความช่วยเหลือ นักเรียนกลุ่มทดลองสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล เวลา และสถานที่ในการใช้โทนเสียงว่าควรพูด
อย่างไรกับผู้ใหญ่  และควรใช้โทนเสียงอย่างไรกับเพ่ือนในสถานการณ์เดียวกัน ซึ่งแตกต่างจาก                
กลุ่มควบคุมเนื่องจากนักเรียนกลุ่มควบคุมจะใช้โทนเสียงอย่างเดียวกันกับผู้ใหญ่และเพ่ือนร่วมชั้น             
จึงเห็นได้ว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้คล่องแคล่ว
กว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 
   3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความพึงพอใจของ
ผู้เรียนมีค่า 4.71 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้านสามารถอภิปรายได้ว่าการเรียน
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การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้ ท าให้รับรู้จุดมุ่งหมายของการเรียนในแต่ละ
ครั้งว่าต้องท าอะไร รวมถึงท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง สรุป สังเคราะห์และประเมินตนเอง 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายกับตนเอง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวของรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญยิ่งในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการมากกว่า
เนื้อหา โดยมีหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ที่ต้องค านึงทั้งด้านตัวผู้เรียนและกระบวนการพัฒนาผู้เรียน 
(ยุทธนา ปฐมวรชาติ, 2546) 
                     
5.5 ข้อเสนอแนะ 
 5.5.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
   1. การน ารูปแบบการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถ               
ในการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ควรศึกษาและท าความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี           
การเรียนรู้ และหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี  ท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้             
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 
   2. ผู้สอนมีหน้าที่และบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียนและ
เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักเห็นความส าคัญของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร              
ในอนาคต 
   3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้น หากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ควรมีการปรับเครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 5.5.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. การศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   2. ควรท าการศึกษาความต่อเนื่องของรูปแบบการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร โดยใช้ระยะเวลาที่นานขึ้น และมีการเก็บข้อมูลแบบอนุกรมเวลา 
(Time Series) เพ่ือทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนเป็นระยะ ๆ  
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
องค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล สถาบัน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  จันทร์เรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ศรีรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช  พุฒแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. อาจารย์ ดร.อรพรรณ  วีระวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กรุงเทพมหานคร 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล สถาบัน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  จันทร์เรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ศรีรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
3. ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ทองแผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
4. รองศาสตราจารย์บังอร อนุเมธางกูร 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. รองศาสตราจารย์ปฐวีร์ วิจบ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ/กลุ่มสาระฯ ต าแหน่ง สถานศึกษา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ประทุม  ศรีรักษา 
มนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มรภ. เทพสตรี 

ลพบุรี 
2. นางสาวสมพิศ  วงษ์แหยม ภาษาต่างประเทศ ศึกษานิเทศก์

ช านาญการพิเศษ 
สพม. ลพบุรี 
เขต 1 

3. นางสาวดารารัส เคยอาสา ภาษาต่างประเทศ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียน 
พระนารายณ์ 

4. นางจิมาภรณ์  งามพันธ์ดิศร ภาษาต่างประเทศ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียน
เทศบาลวัดเมือง
ใหม่ 

5. นางดารุณี  ใจเด็ด ภาษาต่างประเทศ รองหัวหน้า 
กลุ่มสาระฯ 

โรงเรียนวินิต
ศึกษา 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
- แบบสอบถามวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 
ค าชี้แจง 
 1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารมีจ านวน 2 ฉบับ 
ประกอบด้วย 
  ฉบับที่ 1 ทักษะการฟัง แบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือกให้นักเรียนฟัง บทสนทนา
แล้วตอบค าถาม จ านวน 12 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 12 คะแนน 
   ทักษะการอ่าน แบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือกให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้น            
ที่ก าหนดให้ แล้วตอบค าถามจ านวน 14 ข้อ ข้อละ 1 คะแนนรวม 14 คะแนน 
   ทักษะการเขียน ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้อง เติมลงในช่องว่าง จ านวน 
14 ข้อ ข้อละ 1 คะแนนรวม 14 คะแนน รวม 40 ข้อ ให้นักเรียนตอบทุกข้อ 
  ฉบับที่ 2 ทักษะการพูด แบบสัมภาษณ์ จ านวน 10 ค าถาม ให้นักเรียนตอบค าถาม 
ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนนจ านวน 10 ค าถาม รวม 10 คะแนน 
 2. แบบทดสอบวัดความสามรถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารแต่ละข้อจะมีเรื่องราว
เกี่ยวกับบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ให้นักเรียนฟังหรืออ่านข้อความ          
ที่เป็นสถานการณ์ในแต่ละข้อ ให้เลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุด ที่ก าหนดไว้ 4 ค าตอบ แล้วท าเครื่องหมาย  
ลงในกระดาษค าตอบให้ตรงกับตัวเลือกนั้น เพียงข้อละ 1 ค าตอบ 
 3. วิธีการตอบให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องใต้ตัวอักษร A B C หรือ D ซึ่งตรง
กับตัวเลือกท่ีนักเรียนเลือก 
 4. ห้ามนักเรียนขีดเขียน หรือท าเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 
 
ตัวอย่างกระดาษค าตอบ 
 เมื่อนักเรียนเลือก ก. ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 

 

A B C D 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 

ฉบับท่ี 1 ทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน 
ค าชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบ มีจ านวน 40 ข้อ ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้อง
ที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
Part One: Listening 

Direction: Listen to CD and choose the correct answer. 
Items 1-2 
1. Where are they talking? 

a. In the office. 
b. At home. 
c. On the phone. 
d. On the internet. 

2. Is Jimmy around? 
a. No, he isn’t. 
b. No, he is out. 
c. Yes, he is. 
d. Yes, but he’s out 

3. Is Tony sick? 
a. Yes, he is. 
b. Yes, he has got a headache. 
c. No, he isn’t. 
d. No, he is fine. 

Items 4-5 
4. Where is the man? 

a. At school. 
b. At the office. 
c. At the post office. 
d. At home. 

5. How much does the man have to pay? 
a. Two baht. 
b. Four-baht. 
c. Six baht. 
d. Nothing. 
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6. Where are they? 
a. In the office. 
b. In the restaurant. 
c. On the road. 
d. At the football field. 

7. What does the man suggest? 
a. The woman should study for the exam. 
b. The woman should go to the party. 
c. The woman should study less for the exam. 
d. The woman should not go to the party. 

Items 8-9 
8. What can be inferred about the woman? 

a. She doesn’t understand what the man wants. 
b. She forgot to order French fried. 
c. She made a mistake with the man’s order. 
d. She’ll eat the cheese burger instead. 

9. Where is the man? 
a. At the market. 
b. At school. 
c. At fast food restaurant. 
d. At the mall. 

10. What does the man imply? 
a. He likes to have the windows open. 
b. He rarely leaves the windows open. 
c. He thinks the air is polluted. 
d. He’ll help her close the window. 

11. What does the woman mean? 
a. She forgot to stop at the store. 
b. The man shouldn’t eat the fish. 
c. The fish is safe to eat. 
d. The food shouldn’t be reheated 

12. What will the woman do on Friday? 
a. Go to the movie with the man. 
b. Take her boyfriend to the movies. 
c. Eat at her boyfriend’s. 
d. Cook dinner with Jeff. 
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Part Two: Reading 
Direction: Read the extracts and choose the correct answer. 
 

Many people think that dolphins are fish, but this is not true. Dolphins are 
different from fish in many important ways. They are mammals. They are warm-
blooded, and they cannot stay underwater all the time like fish. They breathe 
air. They have to come to the surface and take in air every few minutes. 

 
 

13. Which is not the characteristic of dolphins? 
 a. They always live underwater. 
 b. Female dolphins give birth to babies and feed their young with milk. 
 c. They are warm-blooded animal. 
 d. They are unlike fish. 
 
 In the press conference this afternoon, the university announced that it would 

make several important changes in next year’s budget. 
 
14. “it” is referred to…………………………. 
 a. the meeting 
 b. the time 
 c. the university 
 d. the budget 
 

Items 15-21 
 

Here is from a radio interview of an accountant. “Until two years ago I 
hated supermarkets. An aunt of mine owned a grocer’s shop. A new supermarket 
was open nearby with all kinds of goods and the prices were knocked down. My 
aunt became anxious since she couldn’t compete with their prices. She was put 
out of business because the customers prefer inexpensive goods to personal 
friendly service.” 

“Two years ago my firms transferred me to their Paris branch. My French 
was so terrible that I dared not to anyone. Fortunately, I could enjoy shopping 
almost everything from the supermarket near my residence without uttering a 
single word. I just chose what I wanted and paid to the cashier. It was quite 
convenient and it didn’t take me long to do my shopping at all; therefore I 
began to change my mind about supermarkets.” 
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15. What is “I” in the passage? 
 a. grocer 
 b. accountant 
 c. cheap products 
 d. shopkeeper 
16. What pleased the customer most? 
 a. personal service 
 b. friendly owner 
 c. cheap products 
 d. convenience 
17. When did the narrator hate supermarket? 
 a. Before two years ago. 
 b. After two years ago. 
 c. Within two years. 
 d. When he was in Paris. 
18. Why did he change his mind? 
 a. It was quicker to shop at a supermarket. 
 b. He found it convenient to shop at a supermarket. 
 c. He needn’t speak French in buying things. 
 d. All of these. 
19. What does “knocked down” mean? 
 a. beaten 
 b. reduced 
 c. for sale 
 d. hit 
20. From the sentence “_____she couldn’t compete with their prices” it’s implies 
that…… 
 a. things at the supermarket are more expensive than those in her shop. 
 b. things at the supermarket are as cheap as those in her shop. 
 c. thins in her shop are not as cheap as those in the supermarket. 
 d. because of the high price, things can’t be sold. 
21. How did the narrator feel about supermarket at last? 
 a. He felt indifferent. 
 b. He still hated them. 
 c. He became fond of them. 
 d. The passage doesn’t mention about his feeling. 
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FAMILY LOVE 
When I was young, I lived with all my family, both my mother and father. 

Sadly, last year my mother passed away because of heart failure. My father and  
I still feel very sad. 

 
22. What happened to Linda’s mother? 
 a. She ran away. 
 b. She went abroad. 
 c. She got divorced. 
 d. She died. 
23. 
     VACANCIES 
 
 a. The hotel has rooms free. 
 b. The hotel is closed. 
 c. The hotel’s owner are on holiday. 
 d. The hotel is full 
 
24.  
    PLEASE 
  RING FOR 
 ATTENTION 
 
 a. Use the bell in emergencies only. 
 b. Don’t use this bell. 
 c. You can inspect a ring here. 
 d. Use the bell to call the assistant. 
Items 25-26        
                                                                                         

January 25, 2014 
Dear Mr. DeSilva: 

Thank you for your order of a dozen computers, We are sure that the 
computers will be a good investment for your accounting firm. We will send your 
order to you next month. It will be sent by air and should arrive On February 8. 

                                                                                         Sincerely yours, 
J.K.Gunaratue 
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25. How will the computers be sent? 
 a. Train 
 b. Truck 
 c. Plane 
 d. Ship 
26. How many computers were ordered? 
 a. 8 
 b. 12 
 c. 16 
 d. 20 
Part Three: Writing  
Directions: Choose the most appropriate answer. 
Item 27-35 
 A recent UN report discusses important issues such as living condition in the 
Third World. The report predicts that there will ……….27…….. more large cities as 
people …28………. the farms in the country to …29………. work in the cities. At present 
there are 26 cities in the ……30………… with a population of 5 million or more, 
…31………the year 2000, there will be …32……….60 cities as large as this. Many……33……. 
these cities will grow ………34….. in the Third World countries. Some of the 
cities……….35………become areas of great poverty. 
 

27.  a. have b. exist c. occur d. be 

28.  a. go b. leave c. escape d. move 

29.  a. make b. find c. search d. apply 

30.  a. country b. area c. world d. survey 

31.  a. in b. during c. until  d. since 

32. a. more b. less c. about d. only 

33.  a. in b. of c. from  d. by 

34.  a. up b. away c. out  d. and 

35.  a. can b. should c. will  d. must 
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Item 36-40 
 One rainy night, I was hurrying home without…….36……., A tall man came up 
beside me and let me ………37……..his. I kept looking down while my heart beat fast, 
for I imagined him being very ……38……… 
 When I reached home, I said in a small ladylike……39…….., “This is my house, 
thank you.”  
 “……40…….the matter with you? It’s me!” The man said. I looked up and saw 
my brother. 
 

36. a. a hat  b. a coat  c. an umbrella  d. a newspaper 

37. a. use  b. share  c. borrow  d. take 

38. a. gentle  b. rich   c. handsome  d. helpful 

39. a. voice  b. sound  c. noise  d. tone 

40. a. Where’s  b. When’s  c. How’s  d. What’s 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 

ฉบับท่ี 2 ทักษะการพูด 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามจากการสัมภาษณ์ จ านวน 10 ค าถาม 10 คะแนน ตอบถูก ได้ 1 
คะแนน 

 
Interviewing Questions 

1. What’s your name? 
2. Where do you live? 
3. Do your any brothers or sisters? 
4. What’s your favorite sport? 
5. What’s your hobby? 
6. What’s subject do you like most?  
7. What kind of movie do you like? 
8. What’s your favorite music? 
9. Where would you like to go on weekend? 
10. What would you like to be in the future? 
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความสารถในการสื่อสาร ซึ่งผลการประเมินนี้จะน าไปใช้เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการวิเคราะห์ในภาพรวมและไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบใด ๆ จึงขอให้นักเรียนตอบตามความรู้สึกที่แท้จริง 
 2. การตอบแบบประเมิน กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของ
นักเรียนมากที่สุด 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 รูปแบบการเรียนการสอน 
1. วัตถุประสงค์มีความชัดเจน สามารถแสดงสิ่งที่มุ่งหวัง

ให้เกิดกับตัวผู้เรียน 
     

2. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อที่ก าหนด      
3. วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ      
 ด้านเนื้อหา 

4. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับ ความรู้ ความสามารถ           
ของผู้เรียน 

     

5. เนื้อครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้      
6. ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมดี      
7. เนื้อหาเหมาะสมกับชีวิตจริง      
 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm-up) 

8. ครูผู้สอนทักทาย เล่าเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจให้ฟัง   
ก่อนสอน 

     

9.  ครูผู้สอนกับผู้เรียนคุ้นเคยกันอย่างดี      
10. การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นความพร้อม

ของผู้เรียนในการเรียนรู้ 
     

 ขั้นน าเสนอ (Presentation) 
11. มีการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เช่น การออกเสียง

ค าศัพท์ ความหมายของค า ส านวนต่าง ๆ จาก CD  
     

12. มีการน าเสนอเนื้อหาใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ      
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

13. สอนให้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษาที่
ใช้กันจริง 

     

14. สอนโครงสร้างไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้กฎเกณฑ์ 

     

 ขั้นฝึก (Practice)      
15. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี      
16. ท างานอย่างมีระบบ ขั้นตอน      
17. มีโอกาสใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ มากข้ึน      
18. มีความม่ันใจในการออกเสียงมากขึ้น      
19. มั่นใจในการแสดงออกทางภาษา การน าเสนอผลงาน

หน้าชั้นมากขึ้น 
     

20. มีการแบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ      
21. มีโอกาสอ่านประกาศ โฆษณา บทความสั้น ๆ มากขึ้น      
22. มั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษกับเพ่ือน ๆ มากขึ้น      
23. มีโอกาสในการเขียนประโยค จดหมาย บทสนทนา

มากขึ้น 
     

24. เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น      
25. บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน      

 ขั้นประเมินตนเอง (Self-Assessment)      
26. มีการปรับปรุง แก้ไขงานที่ได้รับมอบหมายกับ              

เพ่ือน ๆ ก่อนน าเสนอ 
     

27. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ      
28. มีการประเมินงานในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มในห้อง      
29. มีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์ประเมิน      
30. เกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน      
31. การประเมินตนเองเป็นการสะท้อนความคิดของ             

การปฏิบัติงาน 
     

32. การประเมินตนเองเป็นการช่วยในการพัฒนา                 
การเรียนให้ดีขึ้น 

     

 ขั้นน าไปใช้ (Production)      
33. มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษสนทนากับชาวต่างมากข้ึน      
34. มั่นใจในการภาษาอังกฤษสนทนามากขึ้น      
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

35. มั่นใจในการเขียนประโยค บทสนทนา สั้น ๆ มากขึ้น      
36. ใช้ภาษากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ 

จริงจัง และอย่างต่อเนื่อง 
     

37. สามารถสรุปประกาศ โฆษณา บทความ เรื่องสั้นได้      
 ด้านการวัดและประเมินผล      

38. มีการประเมินงานในกลุ่ม ก่อนน าเสนอทุกครั้ง      
39. มีการวัดผลเป็นระยะ ๆ      
40. การวัดผลเป็นตามสภาพจริง      
41. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับขั้นการเรียน            

การสอน 
     

42. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

*********************************************** 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา พฤติกรรมการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียน
มัธยมศึกษา ขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง ให้ตอบแบบสอบถามทุกข้อ และ
ตรงกับพฤติกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ส าหรับค าตอบของนักเรียน ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ
และจะน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเท่านั้นขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 ส าหรับข้อมูลที่นักเรียนตอบจะไม่มีผลใดๆ ต่อตัวนักเรียน และการน าเสนอข้อมูลนั้นจะ
เป็นไปโดยภาพรวม จึงขอให้นักเรียนตอบตามความเป็นจริงของตนเองและขอขอบคุณนักเรียน           
ที่ตอบแบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารทุกคน 
 

                   นางวราภรณ์  วราธิพร 
     นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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แบบสอบถามความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับ จ านวน 41 ข้อ เป็นองค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสาร มีพฤติกรรมบ่งชี้ 5 ตัว 
คือ ด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างภาษาด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคมด้านความเข้าใจในระดับข้อความ 
ด้านการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย และ ด้านความสามารถที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
 2. ในการตอบแบบสอบถามความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ให้ผู้ตอบพิจารณา
ข้อความในแต่ละข้อว่า มีพฤติกรรมการปฏิบัติตรงกับข้อความนั้น ๆ อยู่ ในระดับใด แล้วให้ท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างหลังข้อความที่ตรงกับการปฏิบัติที่แท้จริงของนักเรียน 
 3. ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียน มีเกณฑ์ ดังนี้ 
  มากที่สุด หมายถึง   นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยที่สุด 
  มาก หมายถึง   นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อย 
  ปานกลาง หมายถึง   นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นปานกลาง 
  น้อย หมายถึง   นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นน้อย  
  น้อยที่สุด หมายถึง   นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นน้อยที่สุด 
 

ส าหรับข้อมูลที่นักเรียนตอบจะไม่มีผลใดๆ ต่อตัวนักเรียน และการน าเสนอข้อมูลนั้นจะ
เป็นไปโดยภาพรวม จึงขอให้นักเรียนตอบตามความเป็นจริงของตนเองและขอขอบคุณนักเรียนที่ตอบ
แบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารทุกคน 
 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

 
ข้อที่ 

 
ข้อความค าถาม 

 

ระดับข้อเท็จจริง/การปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความสามารถด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา  
(Grammatical Competence) 

1. สามารถออกเสียงค าศัพท์ได้ชัดเจน      
 

หมายความว่า นักเรียนสามารถออกเสียงค าศัพท์ได้ชัดเจนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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แบบสอบถามความสามารถในใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 

ข้อที่ ข้อความค าถาม 
ระดับข้อเท็จจริง/การปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความสามารถด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา  
(Grammatical Competence) 
1. สามารถออกเสียงค าศัพท์ได้ชัดเจน      
2.  สามารถพูดประโยคด้วยเสียงสูง-ต่ าได้      
3. สามารถใช้ค าศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ         

ได้อย่างเหมาะสม 
     

4. สามารถจ าแนกประเภทค าศัพท์ได้ เช่น   
ศัพท์ที่เก่ียวกับโรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น 

     

5. สามารถเขียนค าศัพท์ที่เรียนมาแล้วได้      
6. สามารถบอกค าศัพท์จากการแสดงท่าทางได้      
7. สามารถพูดเลียนแบบประโยคที่ได้ยินได้      
8. สามารถพูดประโยคสั้น ๆ ตามหลักไวยากรณ์

ได้ 
     

9. การฝึกพูดซ้ า ๆ ท าให้มั่นใจในการพูดมากขึ้น      
2. ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม 
 (Sociolinguistic Competence) 
10. สามารถแนะน าตนเองได้      
11. สามารถพูดขอความช่วยเหลือได้      
12. สามารถพูดเสนอความช่วยเหลือได้      
13. สามารถใช้น้ าเสียง ท่าทาง และภาษา                

ในการสนทนาได้อย่างเหมาะสม 
     

14. สามารถพูดตอบรับ/ปฏิเสธค าขอร้องได้      
15. สามารถพูดแสดงความขอบคุณ/ขอโทษได้      
16. สามารถถามค าถามเพ่ือตรวจสอบ                    

ความถูกต้องของข้อมูลได้ 
     

17. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการท างานกลุ่มได้      
18. สามารถบอกความรู้สึกของผู้พูดหรือสิ่งที่             

ได้ยินได้ 
     

19. สามารถอธิบายวันส าคัญ เช่น Christmas, 
Thanksgiving, Halloween ได้ 
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ข้อที่ ข้อความค าถาม 
ระดับข้อเท็จจริง/การปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

20. สามารถพูดหรือเขียนเปรียบเทียบ                   
ความเหมือน-ต่างของวัฒนธรรมไทยและ                
ของเจ้าของภาษาได้ 

     

21. สามารถตอบค าถามสั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง      
3. ความสามารถด้านความเข้าใจในระดับข้อความ 
 (Discourse Competence) 
22. สามารถสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่ได้ฟัง/

อ่านอย่างสั้น ๆ ได้ 
     

23. สามารถใช้ค าศัพท์ในการเชื่อมประโยค              
เพ่ือความต่อเนื่อง เหมาะสมของการสื่อสารได้ 
เช่น So, Because, By the way ได้ 

     

24. สามารถพูดหรือเขียนสรุปจากภาพอย่างสั้น ๆ 
ได้ 

     

25. สามารถเล่า เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างสั้น ๆ ได้      
26. สามารถน าเสนอผลงานของตนเองอย่าง

ต่อเนื่องได้ 
     

27. สามารถถ่ายโอนความรู้จากภาษาแม่ไปใช้             
ในภาษาอังกฤษได้ 

     

4. ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย 
 (Strategic Competence) 
28. สามารถใช้ภาษาท่าทาง สื่อความหมายแทน

ภาษาพูดได้ 
     

29. สามารถสื่อความหมายด้วยน้ าเสียงที่แสดง
อารมณ์ ความรู้สึกได้ 

     

30. เวลาที่ไม่รู้ค าศัพท์หรือส านวนที่อยากจะพูด 
สามารถเปลี่ยนวิธีพูด หรือใช้ค าอ่ืนที่มี
ความหมายใกล้เคียงกันแทนได้ 

     

31. สามารถถ่ายโอนค าพูดจากคนหนึ่งไปยังอีก
คนหนึ่งได้ 

     

32. สามารถใช้ภาษาท่ีพูดเป็นประจ า เช่น I see, 
Really?, By the way, Did you? เพ่ือไม่ให้
การสนทนาต้องหยุดชะงักลง 
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ข้อที่ ข้อความค าถาม 
ระดับข้อเท็จจริง/การปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

33. สามารถปรับเปลี่ยนวิธีพูดของตนเองให้
เหมาะสมกับสถานภาพของคู่สนทนา/
สถานการณ์ได้ 

     

34. สามารถเดาความหมายจากท่าทางได้      
5. ความสามารถที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
 (Meta-cognitive Competence) 
35. วางแผนการท างานที่ได้รับมอบหมายเสมอ      
36. สนใจขณะเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี      
37. ตั้งใจฟังการออกเสียงภาษาอังกฤษของครูจน

สามารถพูดตามได้ 
     

38. สามารถคิดวิธีการเรียนให้เข้าใจด้วยตนเอง      
39. ก าหนดจุดประสงค์กับการท างานแต่ละชิ้น

เสมอ 
     

40. สามารถประเมินความก้าวหน้าในการเรียนได้
ด้วยตนเอง 

     

41. สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด               
ในการใช้ภาษาของตนเองได้ 

     

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 

 
ภาพที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ก่อนการปรับโมเดลการวิจัย 

 

ตารางท่ี 1 การตรวจสอบค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อน             
การปรับโมเดลการวิจัย 

 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
Chi-square 
CMIN/DF 
CFI 
GFI 
AGFI 
RMSEA 
CN 

> 0.05 
< 3.00 
> 0.90 
> 0.90 
> 0.90 

0.00-0.08 
>= 200 

0.000 
882.855/289 = 3.055 

0.976 
0.855 
0.823 
0.072 

171.288 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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ภาพที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 หลังการปรับโมเดลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 2 การตรวจสอบค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังการ

ปรับโมเดลการวิจัย 

 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
Chi-square 
CMIN/DF 
CFI 
GFI 
AGFI 
RMSEA 
CN 

> 0.05 
< 3.00 
> 0.90 
> 0.90 
> 0.90 

0.00-0.08 
>= 200 

0.625 
216.660/224 = 0.967 

1.000 
0.960 
0.937 
0.000 

497.490 

ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
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ตารางที ่3 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) เชิงยืนยันอันดับที่ 1 (n = 400 คน) 
 

ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร b SE t R2 

ด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างภาษา (Gram) 
   อ่านออกเสียงสูง-ต่้า หนักเบาชัดเจน (Gram1) 
   ออกเสียงค้าศัพท์ ประโยคชัดเจน (Gram2) 
   จัดกลุ่มค้าชัดเจน (Gram3) 
   ทบทวนโครงสร้างภาษาโดยท่าทาง (Gram4) 
   เขียนค้าศัพท์ต่าง ๆ บนบัตรค้า (Gram5) 

 
0.482 
0.582 
0.807 
0.736 
0.560 

 
0.050 
0.049 
0.044 
0.045 
0.049 

 
9.587** 
11.823** 
18.454** 
16.267** 
11.417** 

 
0.233 
0.337 
0.655 
0.544 
0.313 

Composite Reliability: CR = 0.520            Average Variance Extracted: AVE = 0.416 
ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Soci) 
   ใช้น ้าเสียง กริยาท่าทาง เหมาะสม (Soci1) 
   ใช้ค้าขอร้อง ชี แจง อธิบายได้ชัดเจน (Soci2) 
   เปรียบเทียบ ความเหมือน-ต่าง ของวัฒนธรรม
ได้ (Soci3) 
   พูดและเขียน แสดงความต้องการได้ (Soci4) 
   อธิบายวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา
ได้ (Soci5) 
   การถามค้าถามเพ่ือตรวจสอบข้อมูลได้ 
(Soci6) 
   ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Soci7) 

 
0.827 
0.644 

 
0.646 
0.737 

 
0.565 

 
0.688 
0.758 

 
0.042 
0.047 

 
0.046 
0.044 

 
0.048 

 
0.046 
0.044 

 
19.765** 
13.658** 

 
13.921** 
16.675** 

 
11.891** 

 
15.111** 
17.243** 

 
0.686 
0.415 

 
0.414 
0.545 

 
0.321 

 
0.472 
0.572 

Composite Reliability: CR = 0.577             Average Variance Extracted: AVE = 0.489 
ด้านความเข้าใจในระดับข้อความ (Disc) 
   เชื่อมค้าหรือวลีให้เป็นประโยคได้ (Disc1) 
   วิเคราะห์ค้าพูดหรือข้อความได้ (Disc2) 
   เปรียบเทียบภาษาเป้าหมายกับภาษาแม่ได้ 
(Disc3) 
   พูด/เขียนสรุปใจความส้าคัญ (Disc4) 
   พูด/เขียนอย่างมีรูปแบบ (Disc5) 
   พูด/เขียนแสดงความรู้สึก พร้อมเหตุผล 
(Disc6) 

 
0.666 
0.735 

 
0.766 
0.696 
0.715 

 
0.769 

 
0.048 
0.046 

 
0.045 
0.045 
0.045 

 
0.044 

 
13.834** 
15.822** 

 
17.111** 
15.391** 
15.762** 

 
17.294** 

 
0.444 
0.537 

 
0.581 
0.480 
0.514 

 
0.593 

Composite Reliability: CR = 0.605            Average Variance Extracted: AVE = 0.526 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร b SE t R2 

ด้านการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Stra) 
   ใช้ค้าพูดซ ้า การพูดอ้อม การถอดความ 
(Stra1) 
   เดาอย่างมีความหมาย (Stra2) 
   ใช้กิริยา ท่าทางแทนค้าพูด (Stra3) 
   พูดภาษาที่ใช้เป็นประจ้า  (Stra4) 
   ใช้ภาษา น ้าเสียงแบบต่าง ๆ สื่ออารมณ์ผู้พูด 
(Stra5) 

 
 

0.649 
0.565 
0.535 
0.622 

 
0.758 

 
 

0.048 
0.048 
0.049 
0.049 

 
0.046 

 
 

13.416** 
11.693** 
10.884** 
12.756** 

 
16.391** 

 
 

0.420 
0.325 
0.288 
0.385 

 
0.584 

Composite Reliability: CR = 0.510             Average Variance Extracted: AVE = 0.398 
ด้านความสามารถท่ีน้าไปสู่ความส้าเร็จ (Meta) 
   เอาใจใส่ต่อการเรียน (Meta1) 
   การจัดการและการวางแผนต่อการเรียน 
(Meta2) 
   การประเมินตนเอง (Meta3) 

 
0.694 

 
0.648 
0.801 

 
0.052 

 
0.049 
0.049 

 
13.419** 

 
13.346** 
16.345** 

 
0.487 

 
0.422 
0.643 

Composite Reliability: CR = 0.595            Average Variance Extracted: AVE = 0.514 
ผลการทดสอบความเหมาะสม   Chi-Square = 216.660  df = 224  p = 0.625  CFI = 1.000   
GFI = 0.960   AGFI = 0.937    RMSEA = 0.000   CN = 497.490 

 
** มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ภาพที่ 3 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ก่อนการปรับโมเดลการวิจัย 
 

ตารางท่ี 4 การตรวจสอบค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อน             
การปรับโมเดลการวิจัย 

 
ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

Chi-square 
CMIN/DF 
CFI 
GFI 
AGFI 
RMSEA 
CN 

> 0.05 
< 3.00 
> 0.90 
> 0.90 
> 0.90 

0.00-0.08 
>= 200 

0.000 
915.242/294 = 3.113 

0.975 
0.850 
0.821 
0.073 

170.416 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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ภาพที่ 4 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 หลังการปรับโมเดลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 5 การตรวจสอบค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หลัง            

การปรับโมเดลการวิจัย 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
Chi-square 
CMIN/DF 
CFI 
GFI 
AGFI 
RMSEA 
CN 

> 0.05 
< 3.00 
> 0.90 
> 0.90 
> 0.90 
0.00-0.08 
>= 200 

0.911 
191.398/219 = 0.874 
1.000 
0.964 
0.943 
0.000 
550.892 

ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
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ตารางที ่6 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (n = 400 คน) 
 
ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร b SE t R2 

ด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างภาษา 0.826 0.092 8.984** 0.786 
ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม 0.937 0.050 18.908** 0.954 
ด้านความเข้าใจในระดับข้อความ 0.882 0.0077 11.413** 0.807 
ด้านการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย 0.915 0.071 12.920** 0.898 
ด้านความสามารถท่ีน้าไปสู่ความส้าเร็จ 0.860 0.070 12.349** 0.716 
ผลการทดสอบความเหมาะสม  Chi-Square = 191.398   df. = 219  p = 0.911  CFI = 1.000   
GFI = 0.964   AGFI = 0.943    RMSEA = 0.000   CN = 500.892 

 
** มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
ตารางท่ี 7 ค่าสถิติพื นฐาน (n = 400 คน) 
 

ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร Mean Max Min S.D. 

ด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างภาษา (Gram) 
   อ่านออกเสียงสูง-ต่้า หนักเบาชัดเจน (Gram1) 
   ออกเสียงค้าศัพท์ ประโยคชัดเจน (Gram2) 
   จัดกลุ่มค้าชัดเจน (Gram3) 
   ทบทวนโครงสร้างภาษาโดยท่าทาง (Gram4) 
   เขียนค้าศัพท์ต่าง ๆ บนบัตรค้า (Gram5) 

 
3.020 
6.942 
6.253 
9.688 
3.010 

 
5.000 
10.000 
10.000 
15.000 
5.000 

 
1.000 
3.000 
2.000 
5.000 
1.000 

 
0.825 
1.250 
1.419 
1.784 
0.816 

ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Soci) 
   ใช้น ้าเสียง กริยาท่าทาง เหมาะสม (Soci1) 
   ใช้ค้าขอร้อง ชี แจง อธิบายได้ชัดเจน (Soci2) 
   เปรียบเทียบ ความเหมือน-ต่าง ของวัฒนธรรม
ได้ (Soci3) 
   พูดและเขียน แสดงความต้องการได้ (Soci4) 
   อธิบายวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา
ได้ (Soci5) 
   การถามค้าถามเพ่ือตรวจสอบข้อมูลได้ 
(Soci6) 
   ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Soci7) 

 
9.797 
6.463 

 
2.592 
7.115 

 
2.625 

 
2.833 
6.223 

 
14.000 
10.000 

 
5.000 
10.000 

 
5.000 

 
5.000 
10.000 

 
3.000 
2.000 

 
1.000 
2.000 

 
1.000 

 
1.000 
2.000 

 
1.929 
1.486 

 
0.830 
1.432 

 
0.890 

 
0.785 
1.299 

 
 



182 
 

ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 

ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร Mean Max Min S.D. 

ด้านความเข้าใจในระดับข้อความ (Disc) 
   เชื่อมค้าหรือวลีให้เป็นประโยคได้ (Disc1) 
   วิเคราะห์ค้าพูดหรือข้อความได้ (Disc2) 
   เปรียบเทียบภาษาเป้าหมายกับภาษาแม่ได้ 
(Disc3) 
   พูด/เขียนสรุปใจความส้าคัญ (Disc4) 
   พูด/เขียนอย่างมีรูปแบบ (Disc5) 
   พูด/เขียนแสดงความรู้สึก พร้อมเหตุผล 
(Disc6) 

 
2.990 
2.860 

 
2.618 
2.920 
2.420 

 
2.800 

 
5.000 
5.000 

 
5.000 
5.000 
5.000 

 
5.000 

 
1.000 
1.000 

 
1.000 
1.000 
1.000 

 
1.000 

 
0.816 
0.776 

 
0.750 
0.768 
0.771 

 
0.798 

ด้านการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Stra) 
   ใช้ค้าพูดซ ้า การพูดอ้อม การถอดความ (Stra1) 
   เดาอย่างมีความหมาย (Stra2) 
   ใช้กิริยา ท่าทางแทนค้าพูด (Stra3) 
   พูดภาษาที่ใช้เป็นประจ้า  (Stra4) 
   ใช้ภาษา น ้าเสียงแบบต่าง ๆ สื่ออารมณ์ผู้พูด 
(Stra5) 

 
2.917 
3.493 
3.335 
2.947 

 
5.805 

 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

 
10.000 

 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

 
2.000 

 
0.853 
0.864 
0.874 
0.904 

 
1.395 

ด้านความสามารถท่ีน้าไปสู่ความส้าเร็จ (Meta) 
   เอาใจใส่ต่อการเรียน (Meta1) 
   การจัดการและการวางแผนต่อการเรียน 
(Meta2) 
   การประเมินตนเอง (Meta3) 

 
6.610 

 
6.155 
9.280 

 
10.000 

 
10.000 
15.000 

 
2.000 

 
2.000 
3.000 

 
1.552 

 
1.360 
1.939 
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ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
Descriptive  

Score 
 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95 % Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
 Bound 

Upper 
Bound 

1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 

16 
16 
16 
16 
16 

4.4375 
4.3750 
4.2500 
4.1250 
4.6250 

.51235 

.50000 

.57735 

.61914 

.50000 

.12809 

.12500 

.14434 

.15478 

.12500 

4.1645 
4.1086 
3.9424 
3.7951 
4.3586 

4.7105 
4.6414 
4.5576 
4.4549 
4.8914 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

Total 80 4.3625 .55675 .06225 4.2386 4.4864 3.00 5.00 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ 
 

Reliability 
 

 Case Processing Summary 
 
  N % 
Case
s 

Valid 30 100.0 
Exclude
d(a) 

0 .0 

Total 30 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 

Alpha 
N of 
Items 

.904 42 
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 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
VAR00001 4.70 .466 30 
VAR00002 4.93 .254 30 
VAR00003 4.63 .490 30 
VAR00004 4.83 .379 30 
VAR00005 4.67 .479 30 
VAR00006 4.67 .479 30 
VAR00007 4.67 .479 30 
VAR00008 4.67 .479 30 
VAR00009 4.57 .504 30 
VAR00010 4.73 .450 30 
VAR00011 4.40 .563 30 
VAR00012 4.87 .346 30 
VAR00013 4.93 .254 30 
VAR00014 4.83 .379 30 
VAR00015 4.73 .450 30 
VAR00016 4.60 .498 30 
VAR00017 4.63 .490 30 
VAR00018 4.53 .507 30 
VAR00019 4.57 .504 30 
VAR00020 4.83 .379 30 
VAR00021 4.70 .466 30 
VAR00022 4.53 .507 30 
VAR00023 4.77 .430 30 
VAR00024 4.77 .430 30 
VAR00025 4.70 .466 30 
VAR00026 4.73 .450 30 
VAR00027 4.73 .450 30 
VAR00028 4.83 .379 30 
VAR00029 4.80 .407 30 
VAR00030 4.83 .379 30 
VAR00031 4.70 .466 30 
VAR00032 4.83 .379 30 
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 Mean Std. Deviation N 
VAR00033 4.67 .479 30 
VAR00034 4.77 .430 30 
VAR00035 4.80 .407 30 
VAR00036 4.63 .490 30 
VAR00037 4.60 .498 30 
VAR00038 4.67 .479 30 
VAR00039 4.80 .407 30 
VAR00040 4.77 .430 30 
VAR00041 4.70 .466 30 
VAR00042 4.63 .490 30 

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

VAR00001 193.27 67.237 .581 .900 
VAR00002 193.03 71.757 .017 .906 
VAR00003 193.33 66.368 .662 .899 
VAR00004 193.13 71.361 .061 .906 
VAR00005 193.30 66.562 .652 .899 
VAR00006 193.30 66.976 .598 .900 
VAR00007 193.30 67.390 .543 .900 
VAR00008 193.30 68.355 .418 .902 
VAR00009 193.40 68.800 .340 .903 
VAR00010 193.23 67.702 .539 .901 
VAR00011 193.57 67.633 .426 .902 
VAR00012 193.10 70.990 .135 .905 
VAR00013 193.03 71.620 .049 .905 
VAR00014 193.13 71.913 -.025 .907 
VAR00015 193.23 69.702 .265 .904 
VAR00016 193.37 67.689 .483 .901 
VAR00017 193.33 67.609 .502 .901 
VAR00018 193.43 68.461 .378 .903 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

VAR00019 193.40 68.248 .407 .902 
VAR00020 193.13 67.913 .615 .900 
VAR00021 193.27 68.202 .452 .902 
VAR00022 193.43 68.737 .345 .903 
VAR00023 193.20 67.200 .640 .899 
VAR00024 193.20 65.752 .854 .897 
VAR00025 193.27 66.685 .656 .899 
VAR00026 193.23 73.633 -.251 .911 
VAR00027 193.23 71.289 .053 .907 
VAR00028 193.13 69.706 .323 .903 
VAR00029 193.17 70.902 .121 .906 
VAR00030 193.13 71.361 .061 .906 
VAR00031 193.27 71.444 .030 .907 
VAR00032 193.13 68.602 .502 .901 
VAR00033 193.30 69.803 .232 .905 
VAR00034 193.20 68.097 .509 .901 
VAR00035 193.17 67.316 .661 .899 
VAR00036 193.33 65.609 .761 .897 
VAR00037 193.37 66.930 .579 .900 
VAR00038 193.30 68.976 .338 .903 
VAR00039 193.17 72.006 -.040 .908 
VAR00040 193.20 66.579 .731 .898 
VAR00041 193.27 65.651 .798 .897 
VAR00042 193.33 65.471 .780 .897 

 

 Scale Statistics 
 

Mean Variance 
Std. 

Deviation 
N of 
Items 

197.97 71.895 8.479 42 
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Descriptive 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 
VAR00001 30 4 5 141 4.70 .466 
VAR00002 30 4 5 148 4.93 .254 
VAR00003 30 4 5 139 4.63 .490 
VAR00004 30 4 5 145 4.83 .379 
VAR00005 30 4 5 140 4.67 .479 
VAR00006 30 4 5 140 4.67 .479 
VAR00007 30 4 5 140 4.67 .479 
VAR00008 30 4 5 140 4.67 .479 
VAR00009 30 4 5 137 4.57 .504 
VAR00010 30 4 5 142 4.73 .450 
VAR00011 30 3 5 132 4.40 .563 
VAR00012 30 4 5 146 4.87 .346 
VAR00013 30 4 5 148 4.93 .254 
VAR00014 30 4 5 145 4.83 .379 
VAR00015 30 4 5 142 4.73 .450 
VAR00016 30 4 5 138 4.60 .498 
VAR00017 30 4 5 139 4.63 .490 
VAR00018 30 4 5 136 4.53 .507 
VAR00019 30 4 5 137 4.57 .504 
VAR00020 30 4 5 145 4.83 .379 
VAR00021 30 4 5 141 4.70 .466 
VAR00022 30 4 5 136 4.53 .507 
VAR00023 30 4 5 143 4.77 .430 
VAR00024 30 4 5 143 4.77 .430 
VAR00025 30 4 5 141 4.70 .466 
VAR00026 30 4 5 142 4.73 .450 
VAR00027 30 4 5 142 4.73 .450 
VAR00028 30 4 5 145 4.83 .379 
VAR00029 30 4 5 144 4.80 .407 
VAR00030 30 4 5 145 4.83 .379 
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N 

Minimu
m 

Maximu
m 

Sum Mean 
Std. 

Deviation 
VAR00031 30 4 5 141 4.70 .466 
VAR00032 30 4 5 145 4.83 .379 
VAR00033 30 4 5 140 4.67 .479 
VAR00034 30 4 5 143 4.77 .430 
VAR00035 30 4 5 144 4.80 .407 
VAR00036 30 4 5 139 4.63 .490 
VAR00037 30 4 5 138 4.60 .498 
VAR00038 30 4 5 140 4.67 .479 
VAR00039 30 4 5 144 4.80 .407 
VAR00040 30 4 5 143 4.77 .430 
VAR00041 30 4 5 141 4.70 .466 
VAR00042 30 4 5 139 4.63 .490 
Valid N 
(listwise) 

30      
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 

แบบ 
ทดสอบ 
ข้อที่ 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ    

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 รวม IOC แปลค่า 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
10 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
15 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
16 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
20 1 0 1 0 1 3 0.60 ใช้ได้ 
21 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
26 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
30 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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แบบ 
ทดสอบ 
ข้อที่ 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ    

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 รวม IOC แปลค่า 

31 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
32 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
33 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
34 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
35 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
36 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
37 0 1 1 0 1 3 0.60 ใช้ได้ 
38 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
39 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
40 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
41 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
42 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
43 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
44 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
45 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
46 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
47 0 1 1 0 1 3 0.60 ใช้ได้ 
48 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
49 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
50 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
51 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
52 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
53 0 1 1 0 1 3 0.60 ใช้ได้ 
54 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
55 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ ้า (Repeated Measures One-Way ANOVA) 
 
General Linear Model 
 
Within-Subjects Factors 
 
Measure: MEASURE_1  
 

test 
Dependent 

Variable 
1 pre 
2 post01 
3 post02 
4 post03 
5 post04 
6 post05 

 
 Between-Subjects Factors 
 

  
Value 
Label N 

group 1.00 control 
group 

30 

2.00 experimen
tal group 

30 
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 Descriptive Statistics 
 

  group Mean 
Std. 

Deviation N 
pre control group 15.6333 1.86591 30 

experimental 
group 

18.7000 2.99597 30 

Total 17.1667 2.91790 60 
post01 control group 17.6000 2.06113 30 

experimental 
group 

21.9000 2.70823 30 

Total 19.7500 3.22398 60 
post02 control group 20.1333 2.51524 30 

experimental 
group 

24.7667 2.80004 30 

Total 22.4500 3.52437 60 
post03 control group 23.6000 2.64705 30 

experimental 
group 

28.4333 2.66113 30 

Total 26.0167 3.58666 60 
post04 control group 27.2333 3.30812 30 

experimental 
group 

32.2333 2.54183 30 

Total 29.7333 3.86144 60 
post05 control group 31.9667 3.46891 30 

experimental 
group 

37.3667 3.39861 30 

Total 34.6667 4.35955 60 
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 Multivariate Tests(b) 
 

Effect   Value F 
Hypothesi

s df Error df Sig. 
test Pillai's Trace .977 453.321(a) 5.000 54.000 .000 
  Wilks' Lambda .023 453.321(a) 5.000 54.000 .000 
  Hotelling's Trace 41.974 453.321(a) 5.000 54.000 .000 
  Roy's Largest Root 41.974 453.321(a) 5.000 54.000 .000 
test * 
group 

Pillai's Trace 
.354 5.912(a) 5.000 54.000 .000 

  Wilks' Lambda .646 5.912(a) 5.000 54.000 .000 
  Hotelling's Trace .547 5.912(a) 5.000 54.000 .000 
  Roy's Largest Root .547 5.912(a) 5.000 54.000 .000 

a  Exact statistic 
b  Design: Intercept+group  
 Within Subjects Design: test 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: MEASURE_1

.060 158.116 14 .000 .414 .437 .200

Within Subjects Effect

test

Mauchly's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is

proportional to an identity matrix.

May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in

the Tests of Within-Subjects Effects table.

a. 

Design: Intercept+group 

Within Subjects Design: test

b. 
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 Tests of Within-Subjects Effects 
 
Measure: MEASURE_1  
 

Source   

Type II 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

test Sphericity 
Assumed 

12738.047 5 2547.609 1185.241 .000 

  Greenhouse-
Geisser 

12738.047 2.070 6154.388 1185.241 .000 

  Huynh-Feldt 12738.047 2.185 5830.847 1185.241 .000 
  Lower-bound 12738.047 1.000 12738.047 1185.241 .000 
test * 
group 

Sphericity 
Assumed 

49.114 5 9.823 4.570 .000 

  Greenhouse-
Geisser 

49.114 2.070 23.729 4.570 .011 

  Huynh-Feldt 49.114 2.185 22.482 4.570 .010 
  Lower-bound 49.114 1.000 49.114 4.570 .037 
Error(test) Sphericity 

Assumed 
623.339 290 2.149     

  Greenhouse-
Geisser 

623.339 120.046 5.193     

  Huynh-Feldt 623.339 126.707 4.920     
  Lower-bound 623.339 58.000 10.747     
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 Tests of Within-Subjects Contrasts 
 
Measure: MEASURE_1  
 

Source test 

Type II 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

test Linear 12552.886 1 12552.886 1839.684 .000 
Quadrati
c 

178.691 1 178.691 120.972 .000 

Cubic 3.741 1 3.741 3.869 .054 
Order 4 .215 1 .215 .319 .575 
Order 5 2.515 1 2.515 3.122 .082 

test * 
group 

Linear 41.800 1 41.800 6.126 .016 
Quadrati
c 

4.172 1 4.172 2.824 .098 

Cubic 2.967 1 2.967 3.069 .085 
Order 4 .134 1 .134 .199 .658 
Order 5 .041 1 .041 .051 .822 

Error(test) Linear 395.757 58 6.823     
Quadrati
c 

85.673 58 1.477     

Cubic 56.076 58 .967     
Order 4 39.115 58 .674     
Order 5 46.718 58 .805     
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 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Measure: MEASURE_1  
Transformed Variable: Average  
 

Source 

Type II 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Intercep
t 

224350.469 1 224350.469 6250.234 .000 

group 1854.136 1 1854.136 51.655 .000 
Error 2081.894 58 35.895     

 
Estimated Marginal Means 
1. group 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estimates

Measure: MEASURE_1

22.694 .447 21.801 23.588

27.233 .447 26.339 28.127

group

control group

experimental group

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Pairwise Comparisons

Measure: MEASURE_1

-4.539* .632 .000 -5.803 -3.275

4.539* .632 .000 3.275 5.803

(J) group

experimental group

control group

(I) group

control group

experimental group

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig.
a

Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Difference
a

Based on estimated marginal means

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).a. 
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 Univariate Tests 
 
Measure: MEASURE_1  

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Contrast 309.023 1 309.023 51.655 .000 
Error 346.982 58 5.982     

The F tests the effect of group. This test is based on the linearly independent 
pairwise comparisons among the estimated marginal means. 
 
2. test 
 

 
 

Estimates

Measure: MEASURE_1

17.167 .322 16.522 17.812

19.750 .311 19.128 20.372

22.450 .344 21.762 23.138

26.017 .343 25.331 26.703

29.733 .381 28.971 30.496

34.667 .443 33.779 35.554

test

1

2

3

4

5

6

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval
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Pairwise Comparisons

Measure: MEASURE_1

-2.583* .137 .000 -2.859 -2.308

-5.283* .177 .000 -5.638 -4.928

-8.850* .225 .000 -9.301 -8.399

-12.567* .346 .000 -13.259 -11.874

-17.500* .385 .000 -18.270 -16.730

2.583* .137 .000 2.308 2.859

-2.700* .145 .000 -2.990 -2.410

-6.267* .211 .000 -6.690 -5.844

-9.983* .322 .000 -10.629 -9.338

-14.917* .379 .000 -15.676 -14.158

5.283* .177 .000 4.928 5.638

2.700* .145 .000 2.410 2.990

-3.567* .186 .000 -3.939 -3.195

-7.283* .263 .000 -7.809 -6.757

-12.217* .327 .000 -12.871 -11.563

8.850* .225 .000 8.399 9.301

6.267* .211 .000 5.844 6.690

3.567* .186 .000 3.195 3.939

-3.717* .220 .000 -4.156 -3.277

-8.650* .294 .000 -9.239 -8.061

12.567* .346 .000 11.874 13.259

9.983* .322 .000 9.338 10.629

7.283* .263 .000 6.757 7.809

3.717* .220 .000 3.277 4.156

-4.933* .218 .000 -5.370 -4.497

17.500* .385 .000 16.730 18.270

14.917* .379 .000 14.158 15.676

12.217* .327 .000 11.563 12.871

8.650* .294 .000 8.061 9.239

4.933* .218 .000 4.497 5.370

(J) test

2

3

4

5

6

1

3

4

5

6

1

2

4

5

6

1

2

3

5

6

1

2

3

4

6

1

2

3

4

5

(I) test

1

2

3

4

5

6

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig.
a

Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Difference
a

Based on estimated marginal means

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no

adjustments).

a. 
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 Multivariate Tests 
 

  Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Pillai's trace .977 453.321(a) 5.000 54.000 .000 

Wilks' lambda .023 453.321(a) 5.000 54.000 .000 

Hotelling's trace 41.974 453.321(a) 5.000 54.000 .000 

Roy's largest root 41.974 453.321(a) 5.000 54.000 .000 

Each F tests the multivariate effect of test. These tests are based on the linearly independent pairwise 
comparisons among the estimated marginal means. 
a  Exact statistic 
 

 

 
Profile Plots 

3. group * test

Measure: MEASURE_1

15.633 .456 14.721 16.545

17.600 .439 16.721 18.479

20.133 .486 19.161 21.106

23.600 .485 22.630 24.570

27.233 .539 26.155 28.311

31.967 .627 30.712 33.222

18.700 .456 17.788 19.612

21.900 .439 21.021 22.779

24.767 .486 23.794 25.739

28.433 .485 27.463 29.403

32.233 .539 31.155 33.311

37.367 .627 36.112 38.622

test

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

group

control group

experimental group

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval
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Estimated Marginal Means of MEASURE_1
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Estimated Marginal Means of MEASURE_1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
 

หน่วยการเรียนรู้                         Lifestyles    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 1                                   Habits and Routines 
แผนการเรียนรู้เรื่อง                       How much of an addict are you?         เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. สาระส าคัญ 
 การใช้ทักษะการสื่อสารเรื่องพฤติกรรมที่กระท าจนเป็นนิสัย ดังนั้นนักเรียนจึงต้องพูด  
ถาม-ตอบเกี่ยวกับการท ากิจกรรมและความถี่ในการท ากิจกรรมนั้น ๆ ฟังบทพูดเกี่ยวกับอาชีพและ
รูปแบบการด าเนินชีวิตบุคคลแต่ละอาชีพ อ่านบทความเกี่ยวกับการท ากิจกรรมและความถี่ในการท า
กิจกรรมในชีวิเตประจ าวัน และเขียนข้อความบรรยายพฤติกรรมของวัยรุ่นที่กระท าบางอย่างจนติด
เป็นนิสัย 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ปลายทาง 
 1. พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับการท ากิจกรรมและความถีท่ี่ตนเองและผู้อื่นกระท าในชีวิตประจ าวัน 

  (ต 1.1 ม 3/2, ต 1.2 ม 3/1, ต 1.2 ม 3/4, ต 1.3 ม 3/1, ต 2.1 ม 3/1, ต 4.1 ม 3/1) 
 2. อ่านและเข้าใจบทความเกี่ยวกับการท ากิจกรรมและความถี่ ของการท ากิจกรรม             
ในชีวิตประจ าวัน 

  (ต 1.1 ม 3/3, ต 1.1 ม 3/4, ต 2.2 ม 3/1) 
 จุดประสงค์น าทาง 
 1. สามารถใช้ค าศัพท์ ส านวน และค าบอกความถ่ีในการท ากิจกรรมได้ 
 2. สามารถออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 
3. เนื้อหา 
 1. ชื่อเรื่อง How much of an addict are you? จากหนังสือเรียน หน้า 2-3 
 2. การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

    - Talk about habitual actions 
    - Talk about frequency of actions 

 3. ค าศัพท์และส านวนภาษา 
  Beauty salon (n) a place where you can receive treatment for your skin, 

hair, nails, etc. to make you look more attractive 
  Hairstylist (n) someone who cuts or arranges people’s hair as their job 
  Makeover (n) a set of changes that are intended to make a person or 

place more attractive 
  Challenge (v) to test the skills or abilities of someone or something 
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  Puzzle (n) a game in which you have to think hard to solve a difficult 
question or problem  

  Addict (n) someone who is very interested in something and spends a lot 
of time doing it 

  Vegetarian (n) someone who does not eat meat or fish 
  Hardly (adv) almost not 
  Regularly (adv) often 
  Workaholic (n)  someone who chooses to work a lot, so that they do not 

have time to do anything else. 
 4. ไวยากรณ ์
   - Simple Present Tense for habitual actions 
    - Adverbs/expressions of frequency 
    - Questions with How much, How many, How long/much time 
    - Expressions of quantity: a great deal, a lot 
 5. แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรม 
  How much money do you spend on ...? เป็นค าถามที่ค่อนข้างส่วนตัว มักใช้ถาม
กับเพ่ือนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น 
 
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 กิจกรรมขั้นกระตุ้นให้ท า (Stimulation) 
 1. กระตุ้นโดยครูพูดประโยคเกี่ยวกับกิจวัตร/กิจกรรมที่ครูท า และจ านวนเวลาที่ท า เช่น 
    I teach English eighteen hours a week. 
    I exercise ten times a month. 
    I watch TV three hours a night., etc. 
 2. ครถูามค าถามนักเรียน 
      Do you watch TV?  
      Do you do exercises?   
      Yes, I do./No, I don’t. 
 3. สุ่มถามนักเรียนที่ตอบ Yes โดยนักเรียนใช้ความรู้เดิมในการตอบค าถามของ How 
often...? เช่น 
  once/twice/three times/four hours...... a week/month. 
  T  : How often do you watch TV? 
  Ss : Two hours a night. 
  T  : How often do you do exercises? 
  Ss : Twice a week. 
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 กิจกรรมน าเสนอให้คิด (Presentation) 
 1. นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับภาพ ในหนังสือเรียน หน้า 2-3 ตอบค าถาม 
  T  : How many people are there on page 2? 
  Ss : There are six. 
  T  : Who are they? 
  Ss : Sam, Harry, Rose, Kim, John and Jenny. 
  T : Yes, very good. Now listen to the tape and read what these six 
people talk about their activities and habits. Then answer the questions. 
 2. นักเรียนฟัง CD และอ่านข้อมูลของคนท้ัง 6หน้า 2แล้วตอบค าถาม 
  T : Who likes shopping?  
  Ss : Jenny. 
  T  : Does Kim eat a lot of chocolate? 
  Ss : No. 
  etc. 
 3. นักเรียนเปรียบเทียบกิจกรรมที่อ่านหน้า 2 กับกิจกรรมของตนข้อ B หน้า 3 
     T : Now compare your activities and habits with the people you read. Are 
you like any of the people? 
  Example : I never drink soda./I get a haircut once a month. 
 4. สุ่มนักเรียน 2-4 คน บอกกิจกรรมของตนเอง 
 5. ครูอธิบายกิจกรรมการฟัง 
  T : Now listen to the people again and underline the words or expressions 
you don’t know or understand. 
  Ss : นักเรียนฟัง CD และเขียนค าบนกระดาน  regularly, seldom, hardly ever, 
mostly, a great deal of, window shopping,  once in a while 
 6. นักเรียนช่วยกันบอกหรือเดาความหมายค าบนกระดาน ครูอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือความ
เข้าใจมากข้ึน และสอนการออกเสียงที่ถูกต้อง 
 7. นักเรียนศึกษาประโยคในหัวข้อ Survey ในหนังสือเรียน หน้า 3 เพ่ือท าความเข้าใจ             
ในการใช้ค าถาม How many/How much...? มากขึ้นและเขียนข้อมูลของตน และเดาความหมาย
ของ addict 
 8. นักเรียนและครูร่วมกันอ่านหัวข้อ Some tips ในหนังสือเรียน หน้า 3 เพ่ือท าความ
เข้าใจค าศัพท์ addict มากขึ้น 
 9. นักเรียนตอบค าถามแบบฝึกหัดที่ 1 Comprehension ในหนังสือเรียน หน้า 3 
  Key: 
     1) He seldom gets a haircut. 
     2) She hardly ever drinks soda. 
     3) He has five TVs. 
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     4) She has a bar of chocolate once in a while. 
     5) He does exercises regularly./Sometimes he spends four or five hours 
on exercise in one day. 
     6) She spends a lot of time shopping./She goes shopping at least three 
days a week. 
 10. นักเรียนท างานเป็นกลุ่มคิดค าถามเพ่ิมเติม ถามกลุ่มอ่ืน ๆ แข่งขันกันตอบค าถาม 
  When does Harry get a haircut? 
  What does Rose normally drink? 
  What does John like to watch on TV? 
  What kind of shopping does Kim mostly do? 
 11. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปไวยากรณ์จากแบบฝึกหัดที่ 3 Grammar ในหนังสือเรียน 
หน้า 4 (ยกเว้น do vs. make) 
 
กิจกรรมสาธิตให้ดู (Demonstration) 
 1. ครูสาธิตการถาม-ตอบประโยคให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนท างานเป็นคู่ฝึกถาม-
ตอบแบบฝึกหัดที่ 2 Pair work ในหนังสือเรียน หน้า 3 โดยครูแจกฟอร์มกิจกรรมการฝึกพูด โดยให้
นักเรียนช่วยกันเติมคอลัมน์.ที่ 4 และ 5 เช่น Homework, Video game, Riding a bicycle เป็นต้น  
 

Activity 
 
Name 

TV 
watching 

Internet 
Surfing 

Shopping 
Habits 

Homework 
Video 
Game 

      
      
      
      

 
 2. นักเรียนถาม-ตอบโดยใช้โครงสร้างที่เรียนในหัวข้อ Survey บันทึกชื่อ จ านวนเวลา หรือ
ค าบอกความถ่ีในการท ากิจกรรมนั้นๆ ลงในตาราง 
 3. ครูฟังและให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้านการออกเสียงและโครงสร้างประโยค 
 4. สุ่มนักเรียน 3-4 คนรายงานข้อมูลที่บันทึก เช่น 
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Activity 
 
Name 

TV 
watching 

Internet 
Surfing 

Shopping 
Habits 

Homework 
Video 
Game 

Joe 4 Hours a 
day 

Seldom    

Anna   Once in a 
While 

Regularly  

Ben   Hardly Ever  10 Hours a 
Week 

 

 
 

 5. ท าแบบฝึกหัดข้อ A และ B ใน Workbook หน้า 1 ให้นักเรียนฝึกพูด และเขียนตอบ
หลังจากฝึกพูดแล้วเป็นการบ้าน ดูเฉลยหน้า 290 
 
 กิจกรรมเรียนรู้จากการประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
 นักเรียนประเมินตนเองและเพ่ือน ๆ ที่ออกมารายงานข้อมูลที่บันทึกในขั้นฝึกและขั้น
น าไปใช้โดยการใช้แบบประเมินการพูด 

 
 กิจกรรมเพลิดเพลินกับการน าไปใช้ (Production) 
 1. นักเรียนท าแบบฝึกหัดข้อ B ใน Workbook หน้า 1 ดูเฉลยหน้า 290 
 2. นักเรียนดูภาพ Daily routine และพูดกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าของตนเอง (CLT) 
 3. นักเรียนไปถามบุคคลอ่ืนในครอบครัวเพ่ิมเติม และเขียนบันทึกในสมุดแบบฝึกหัด และ
ผลัดกันบอกข้อมูลกับเพ่ือน 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 - เครื่องเล่น CD 
 - แผ่น CD 
 - แบบฝึกหัด 
 - ภาพกิจกรรม 
6. การวัดผลและประเมินผล 
 1. ตรวจสอบความเข้าใจจากการตอบค าถามเก่ียวกับกิจกรรม เวลา ความถี่ 
 2. ตรวจสอบความเข้าใจจากการตรวจแบบฝึกหัดที่นักเรียนเขียนในสมุดและใน Workbook 
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7. กิจกรรมเสนอแนะ 
 นักเรียนท าแบบฝึกหัดข้อ C, D และ E ใน Workbook หน้า 2-3 ดูเฉลยหน้า 290 
 
8. ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
9. บันทึกผลหลังการสอน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 

Talk about your routine by using adverb of frequency in your group. 
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เกณฑ์การประเมินการพูด 
 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 
น้ าหนัก

ความส าคัญ 
คะแนน
รวม 

ความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา 

สื่อสารได้ตรง
ประเด็น 
เนื้อหาถูกต้อง
ตามหัวข้อที่
ก าหนด ออก
เสียงถูกต้อง 
ใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และ 
โครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง 

สื่อสารได้ตรง
ประเด็น 
เนื้อหาถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
ออกเสียง
ถูกต้อง  

สื่อสารได้
ตรงประเด็น
เป็นบางส่วน 
เนื้อหาและ
การออก
เสียงถูกต้อง
เป็นบางส่วน 

สื่อสารได้ 
เนื้อหาน้อย 
ออกเสียง
ไม่ถูกต้อง
เป็น 
ส่วนใหญ่ 

3 12 

ความสามารถ
ในการพูด 

พูดได้
คล่องแคล่ว 
พูดเป็น
ธรรมชาติ 
ประสาน
สายตากับ
ผู้ฟัง มีการ
แสดงออก
ทางสีหน้า
และท่าทาง
อย่าง
เหมาะสม 

พูดได้
คล่องแคล่ว 
พูดเป็น
ธรรมชาติ 
ประสาน
สายตากับ
ผู้ฟังมีการ
แสดงออก
ทางสีหน้า
และท่าทาง
บ้างเล็กน้อย 

พูดได้
คล่องแคล่ว 
แต่ไม่เป็น
ธรรมชาติ 
ประสาน
สายตากับ
ผู้ฟังน้อย 

พูดเหมือน
ท่องจ า             
มีการ
ประสาน
สายตาบ้าง
เป็นระยะ 

2 8 

รวม 5 20 
 

เกณฑ์การประเมิน 
16-20 คะแนน     ดีมาก 
13-15 คะแนน  ดี 
10-12 คะแนน  พอใช้ 
น้อยกว่า 10 คะแนน  ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
 

หน่วยการเรียนรู้                      Personal identification                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 1                                   Lifestyles 
แผนการเรียนรู้เรื่อง             People’shabits and routines                     เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. สาระส าคัญ 
 การสนทนาเกี่ยวกับอุปนิสัยและกิจวัตรประจ าวัน โดยใช้ส านวนทางภาษาบอกกิจกรรมนั้น
ได้อย่างถูกต้องซึ่งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ปลายทาง 
 1. พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ตนและผู้อ่ืนท าในชีวิตประจ าวันได้ โดยใช้ส านวนเกี่ยวกับ 
make และ do ได้ 
     มาตรฐาน ต 2.2 (1) 
 2. สามารถเขียนบรรยายอุปนิสัยของผู้อื่นโดยใช้โครงสร้างและส านวนภาษาท่ีถูกต้องได้ 
     มาตรฐาน ต 1.3 (1) 
 จุดประสงค์น าทาง 
 1. สามารถใช้กริยา make และ do พูดถาม-ตอบได ้
 2. สามารถใช้ค าศัพท์ ส านวนเพื่อบอกกิจกรรมที่ท าได้ 
 3. สามารถใช้ค าที่บอกความถ่ีในการท ากิจกรรมได้ 
 
3. เนื้อหา 
 1. ชื่อเรื่อง People’s habits and routines ในหนังสือเรียน หน้า 5 
 2. ค าศัพท์และส านวน 
  closet n.  (especially Am 
  E): a cupboard built into the wall of a room from the floor to 
  the ceiling 
  laundry n. a place or business where clothes, etc. are washed 
  junk food n. informalfood that is not healthy because it contains a lot of 

fat, sugar, or CARBOHYDRATE 
 3. ไวยากรณ ์
     - Do vs. make 
     - Adverbs of frequency 
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 4. แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรม 
    Make yourself at homeเป็นการพูดของเจ้าของบ้านเพ่ือให้แขก/ผู้ที่มาเยี่ยมเกิด
ความสบายใจ  และท าตัวตามสบาย 
 
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 กิจกรรมขั้นกระตุ้นให้ท า (Stimulation) 
 1. ครกูระตุ้นโดยโชว์ภาพคนท าการบ้าน ซักผ้า ซื้อของ เดินดูสินค้าในตู้โชว์ ท าอาหารและ
ล้างจาน โดยโชว์ทีละภาพ พร้อมพูดประโยค (นักเรียนดูภาพและฟัง) 
    1) I always do my homework. 4) I often do the laundry on Saturday. 
    2) I do the shopping once a week. 5) I sometimes do window shopping. 
    3) I do the dishes regularly. 6) I do the cooking three times a 
week. 
 2. ครโูชวภ์าพ พูดประโยค นักเรียนพูดตาม 
 กิจกรรมน าเสนอให้คิด (Presentation) 
 1. ครูโชว์ภาพแล้วถามว่าท ากิจกรรมในภาพมากน้อยเพียงใด นักเรียนพูดประโยคด้วย
ตนเอง (ส าหรับนักเรียนที่เรียนช้า ครูอาจจะเรียกนักเรียนให้เขียนประโยคบนกระดาน โดยให้เพ่ือน
ช่วยบอกและครูให้ความช่วยเหลือด้วย) 
 2. จากนั้นให้นักเรียนบอกความหมายของ always, usually, often, sometimes, 
seldom, and never (adverb of frequency)  
 กิจกรรมสาธิตให้ดู (Demonstration) 
 1. ครูสาธิตการใช้ประโยคท่ีมี adverb of frequency ให้นักเรียนดู 
 2. ให้นักเรียนฝึกการให้ประโยคด าเนินกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้กับการใช้กริยา make 
เช่น 
     I occasionally make my bed. 
     My students usually make a noise. 
     My mother often makes  a meal. 
       breakfast. 
 
 3. ตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้องของการใช้ make/do โดยครูโชว์ภาพ และ            
ให้นักเรียนบอกส านวนที่ถูกต้อง 
 4. นักเรียนศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแบบฝึกหัดที่  3 Grammar “do vs. make” ใน
หนังสือเรียน หน้า 4 
      ครูอธิบายความหมาย make a mistake, make a promise 
 5. นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน หน้า 2-5 ดูแล้วตอบค าถาม How often do you do 
them? ในแบบฝึกหัดข้อ A ในหนังสือเรียน หน้า 4 แล้วสลับกันบอกเพ่ือน ครูฟังและให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่บกพร่อง 
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 6. นักเรียนท างานเป็นคู่ฝึกถาม-ตอบในแบบฝึกหัดข้อ B ในหนังสือเรียน หน้า 5 
  Key: 
      B 
      1) What does Mr. Nelson normally do at breakfast? 
          He generally reads the newspaper. 
      2) What do the Garcias normally do on the weekend? 
          They often go shopping. 
      3) What do Tom and Sue normally do in the evening? 
          They occasionally do exercises. 
      4) What does Mary normally do in the evening? 
          She sometimes drinks/has a cup of coffee. 
      5) What does Jack normally do after dinner? 
                      Well, he never does the dishes. 
     6) What do you normally do when your hair is long? 
         I usually get a haircut. 
 7. หลังจากฝึกพูดแล้ว นักเรียนเขียนสิ่งที่พูดจากแบบฝึกหัดข้อ A และ B ในหนังสือเรียน 
หน้า 4-5 ลงสมุดแบบฝึกหัด (ส าหรับแบบฝึกหัดข้อ B ควรให้นักเรียนติดภาพถ่ายเอกสารภาพด้วย 
เพ่ือนักเรียนจะได้เข้าใจ สามารถสื่อสารได้ชัดเจนขึ้น) 
 8. นักเรียนอ่านบทความเกี่ยวกับ Charlie ในแบบฝึกหัดข้อ C ในหนังสือเรียน หน้า 5 
แล้วเติม make/do และให้นักเรียนออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน 
 Key: 
     C 
     1) do   6) do 
     2) makes  7) make 
     3) does      8) does 
     4) does  9) does 
     5) makes  10) make 
 9. ตรวจสอบความเข้าใจเนื้อเรื่องและค าศัพท์โดยให้นักเรียนบอกความหมาย ครูให้ความ
ช่วยเหลืออธิบายส านวนศัพท์เพ่ิมเติม 
 
 กิจกรรมเรียนรู้จากการประเมิน (Self-Assessment) 
 นักเรียนประเมินการเขียนจากแบบฝึกหัด ข้อ A และ B ว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใดเพ่ือ
น าไปสู่การเขียนที่ดีในขั้นน าไปใช้ (จากเกณฑ์ประเมินการเขียน) 
 กิจกรรมเพลิดเพลินกับการน าไปใช้ (Production) 
 1. นักเรียนเขียนบทความเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนที่มีพฤติกรรมคล้ายกับ Charlie ลงในสมุด
แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน และน าส่งให้ครูตรวจ  
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5. สื่อการเรียนรู้ 
 รูปภาพคนท าการบ้าน ซักผ้า ซื้อของ เดินดูสินค้าในตู้โชว์ ท าอาหารและล้างจาน 
 
6. การวัดผลและประเมินผล 
 1. ตรวจสอบความเข้าใจจากการสนทนาถาม-ตอบเกี่ยวกับกิจกรรม 
 2. ตรวจสอบความเข้าใจจากการตรวจงานเขียนบทสนทนา บทความ และแบบฝึกหัดใน 
Workbook 
 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 
 นักเรียนท าแบบฝึกหัดข้อ F และ G ใน Workbook หน้า 3-4 ส่งครู ดูเฉลยหน้า 290 
 
8. ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
9. บันทึกผลหลังการสอน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... .................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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Work in pair: Talk about things you make or do with your partner. 
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Task One 
 
Write 8 sentences about what you do or make on your activities. (CLT) 
 

 
1. 
_________________________________________________________________________ 
 
2. 
_________________________________________________________________________ 
 
3. 
_________________________________________________________________________ 
 
4. 
_________________________________________________________________________ 
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5. 
_________________________________________________________________________ 
 
6. 
_________________________________________________________________________ 
 
7. 
_________________________________________________________________________ 
 
8. 
_________________________________________________________________________ 
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แบบประเมินการเขียน 
 

ชื่อผู้เขียน : .....................................................................................  
งานเขียน : ......................................................................................  
วันที่เขียน : .................................................................................... 
 

ประเด็นการประเมิน 
เห็นด้วย

มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

ไม่เห็น
ด้วย 

1. งานเขียนอ่านง่าย      
2. จุดเน้นของงานเขียนชัดเจน      
3. งานเขียนมีตอนต้น ตอนกลาง และ

ตอนจบ 
     

4. งานเขียนสนใจ      
5. งานเขียนมีรายละเอียดและตัวอย่าง

เพียงพอที่ช่วยให้เข้าใจแนวคิด 
     

6. ประโยคแต่ละประโยคสัมพันธ์กัน      
7. โครงสร้างประโยคโดยรวมถูกต้องละ

เข้าใจดี 
     

8. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง      
 
 
สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับงานเขียนนี้ :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามที่อยากถามเกี่ยวกับงานเขียนนี้ :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

ผู้ประเมิน................................ 
                คร ู
                นักเรียน 
 
 
 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
หนังสือถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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