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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 2) พัฒนารูปแบบ 
การสอนภาษาอังกฤษที่ส่ งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และ 3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบ 
การสอนภาษาอังกฤษที่ส่ งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  วิธีการดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1 ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา จากนั้น
ยืนยันองค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 450 คน ที่ได้จาก   
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
เพ่ืออาชีพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรม    
ลิสเรล ขั้นตอนที่  2 พัฒนารูปแบบการสอน โดยสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการสอน 
และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการสอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ขั้นตอนที่ 3 ศึกษา 
ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน 
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 
ระยะเวลาในการทดลอง 13 สัปดาห์ สัปดาห์ละ  2 ชั่วโมง ในระหว่างการทดลอง ก่อนเรียนและ 
หลังเรียนเก็บข้อมูลด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ แบบวัด 
คุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  และแบบวัด
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระหว่างเรียน 
เก็บข้อมูลด้วยแบบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ทางเดียวแบบวัดซ้ำ 



ข 
 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  องค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สมรรถนะ 
ด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพ่ืออาชีพ ด้านความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ 
ด้านการใช้กลวิธี ในการสื่อความหมายทางอาชีพ  ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงานอาชีพ  
ด้านสมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง ประกอบด้วยค่าไค-สแควร์: 2 = 67.04, 
องศาความเป็นอิสระ df = 63, p-value = 0.34, RMSEA = 0.01, GFI = 0.98, AGFI = 0.96,  
CFI = 1.00 และ CN = 615.98 

2.  รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประกอบด้วย 1) หลักการ   
2) วัตถุประสงค์ 3) สาระการเรียนรู้ 4) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 
ประกอบด้วย 5 ขั้น  4.1) ขั้นสร้างความตระหนัก  4.2) ขั้นเสนอสถานการณ์ 4.3) ขั้นออกแบบ
สถานการณ์ 4.4) ขั้นดำเนินการตามบทบาทและประสบความสำเร็จ 4.5) ขั้นสรุปผลอภิปรายผล  
และ 5) การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ                                                           

3.  การทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พบว่า เมื่อเรียนจบแล้ว
นักเรียนมีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในระหว่างเรียนเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 3.1)  ด้านความรู้  
ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3.2) ด้านทักษะ 
นักเรียนมีพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพสูงขึ้นตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 3.3) ด้านคุณลักษณะเฉพาะของผู้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพ่ืออาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก 
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รูปแบบการสอน  
 



 
 

Thesis Title  English Teaching Model Development to Promote English   
                               Communication Competencies for Careers of Grade 9 Students  
                               According to National Strategy 20 Years Policy  
Student  Oppakit  Suengthonglang  
Student ID     59B74680203 
Degree   Doctor of Philosophy 
Field of Study  Curriculum and Instruction 
Thesis Advisor  Associate Professor Dr.Sombat Kotchasit 
Thesis Co-Advisor Dr.Phithack Nilnopkoon 
Thesis Co-Advisor Assistant Professor Dr.Mesa Nuansri 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study the components of the English 

communication competencies for careers of grade 9 students according to National 
Strategy 20 Years Policy, 2) develop the English teaching model to promote English 
communication competencies for careers of grade 9 students according to National 
Strategy 20 Years Policy, and 3) study the results of an experiment using the teaching 
model development to promote English communication competencies for careers of 
grade 9 students according to National Strategy 20 Years Policy. There are 3 steps of the 
research process. The first step is to study the components of the English communication 
competencies for careers of grade 9 students. The suitability of the components were 
checked by 3 experts. The research instrument was an interview form and the content was 
analyzed. A confirmatory factor analysis was also conducted. The sample consisted of 450 
grade 9 students selected by multi - stage random sampling. The research instrument was 
an English communication competencies questionnaire for careers. The statistics used for 
data analysis was a confirmatory component analysis using LISREL. The second step is to 
develop the teaching model by synthesizing the components of the teaching model and 
checking the suitability of the teaching model by 5 experts. The third step is to study the 
experimental results by using the teaching model. The sample consisted of 30 grade 9 
students from Anubarnbanbangphra (Chingnaviganusorn) Sriracha school selected by 
simple random sampling. The duration of the experiment was 13 weeks, 2 hours per week. 
Before, during, and after the experimental period, data were collected from an English 
proficiency test for careers, a questionnaire about the characteristics of successful people 
in English communication for careers, and the test of English communication 
competencies for careers. During the experimental period, the test of English 
communication skills for careers according to National Strategy 20 Years Policy was   



 

ง 
 

given to the students for data collection. The statistics used for data analysis were 
mean, standard deviation and one-way repeated measure analysis of variance. 

The results were as follows: 
           1.  The components of the English communication competencies for careers of 
grade 9 students according to National Strategy 20 Years Policy consisted of 5 
components as follows: grammatical competence for careers, discourse competence for 
careers, strategic competence for careers, sociolinguistic competence for careers, and 
metacognitive competence for careers including Chi-Square :  2 = 67.04, df = 63, p-value 
= 0.34, RMSEA = 0.01, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, CFI = 1.00, CN = 615.98. 
            2.  The English teaching model to promote English communication competencies 
for careers of grade 9 students according to National Strategy 20 Years Policy consisted of 
5 elements as follows: 1) principles, 2) objectives, 3) learning contents, 4) the competency 
based teaching activities, which consisted of 5 stages including 4.1) awareness,  
4.2) situation proposals, 4.3) situation design, 4.4) role action and success, 4.5) conclusion 
and discussion, and 5) the competency based measurement and evaluation. 
            3. The results of the experiment using the teaching model revealed that after 
graduation, the students had better English communication competencies for careers after 
studying than before studying at a statistical significance level of 0.05. During the 
experiment, the result were as follow. 3.1) In terms of knowledge, the mean score after 
the experiment was significantly higher than before the experiment at the level of 0.05. 
3.2) As for skills, the students developed their English language skills for their careers with  
a statistical significance level of 0.05. 3.3) In term of characteristics of successful people in 
English for professional careers, the students had a high level. 
 
Keywords: Competency, English Communication Competency for Careers, National 
                Strategy 20 Years Policy, Teaching Model 
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นวลศรี ท่ีได้เสียสละเวลาให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนแนวคิดและ
ข้อเสนอแนะท่ีดี เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับนี้เป็นอย่างมาก ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตา ขอกราบขอบพระคุณท่านท้ังสามเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
            ขอบกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม ดร.ปิยภัทร พลับพลา และ 
อาจารย์อรัญญา มุดและ ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
             ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ให้องค์ความรู้ต่าง ๆ แก่ผู้วิจัย ให้สามารถ
ดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
             ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ท่ีให้การช่วยเหลือ
ดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ ให้การจัดทำวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย 
และถูกต้องตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยท่ีกำหนดไว้ 
             คุณค่าและความดีท้ังหลายอันเกิดจากการศึกษาวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบให้แก่บิดา มารดา
และบุคคลท้ังหลายดังกล่าวข้างต้นและบุคคลอื่น ๆ ท่ีไม่สามารถเอ่ยนามในท่ีนี้ได้ท้ังหมด ท่ีมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้วิจัยให้สามารถทำงานวิจัยฉบับนี้ได้สำเร็จด้วยความเรียบร้อย 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
             ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 -2580) ซึ่งกล่าวถึงในยุทธศาสตร์ชาติด้าน               
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา         
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง           
มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง  อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี 
ทักษะสูง  เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม ความถนัด
ของตนเอง การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย 
พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้าน  
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์  ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรือ
อาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิด สร้างสรรค์ มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่น
ทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและได้รับ        
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผน ชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนําไป
ปฏิบัติได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ เชื่อมต่อกับโลกการทํางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทํางานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม (สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2561) 
           ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษปีพุทธศักราช 2557 ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากท่ีสุด
ภาษาหนึ่ง โดยที่องค์ความรู้ที่สำคัญของโลกส่วนใหญ่ถูกบันทึกและเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ         
จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพ่ือนำไปสู่
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยตอไป  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  1) ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ เป็นสากล ได้แก่ The 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิด
หลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร             
การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการกำหนดเป้าหมาย         
การเรียนรู้ 2) ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา
ที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT)  โดยปรับการเรียนการสอนจาก         
การเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้นการสื่อสารที่เริ่มจาก การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตามลำดับ
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การเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้นการสื่อสารที่เริ่มจาก การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตามลำดับ 
3) ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก ด้วยหลักสูตร 
แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน แต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันได้  ทั้งนี้ตามความพร้อมของแต่ละ
สถานศึกษา และแสดงถึงความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 4) ส่งเสริมการยกระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  (Enrichment Class) พัฒนา
ห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation Class) รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะสําหรับผู้เรียนที่จะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และในโรงเรียนขยายโอกาส และมีการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น สามารถจัดให้เป็นสาระเพ่ิมเติมในลักษณะวิชาเลือกได้ด้วย เพ่ือให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ประกอบกับ การใช้ครูไทยสอนเป็นภาษาอังกฤษคู่ขนานกับ
หลักสูตรอาชีพ ทําให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ นักเรียนส่วนหนึ่งเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน สําหรับเด็กที่มีศักยภาพอ่ืนที่นอกเหนือจากนี้ก็หาทาง
สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพด้านนั้น ๆ ให้บังเกิดผล ทั้ งนี้การคัดกรองศักยภาพของเด็กเป็น
กระบวนการที่สําคัญ จึงจะพัฒนาเขาได้ตรงตามความสามารถ และส่งเสริมการศึกษาเพ่ือไปประกอบ
อาชีพหรือเรียนต่อได้ (ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ, 2556) 
             สำหรับการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) โดยครอบคลุมทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะด้านศีลธรรมจรรยาบรรณ และ ทักษะภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลผลิตใหม่ ๆ การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารเป็นตัวขับเคลื่อน และคน
ไทยในยุคนี้จำเป็นต้องมีทักษะความเป็นนานาชาติ  (Internationalization Skills) อันเป็นความรู้
ความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกที่เชื่อมโยงถึงกันได้ รู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะภาษาสากล (English as 
Global Language) ที่นิยมใช้ติดต่อสื่อสารกันในสังคมโลกและ นับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงผู้คนบน
โลกได้ แม้การศึกษาของไทยจะให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ และจัดให้มีหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสอน
ในโรงเรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แต่การจัดเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยนับว่ายังไม่
ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน ยังไม่อยู่ในระดับที่
พึงพอใจนัก โดยเฉพาะปัญหาด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมบัติ คชสิทธิ์, 
จันทนี  อินทรสูต, และธนกร สุวรรณพฤฒิ , 2560) ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2559) กล่าวปาฐกถาเรื่อง Education Reform & Entrance 4.0 ว่า การศึกษาใน
ยุค Thailand 4.0" มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้นแต่เป็น
การเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องทำให้เขาเป็นคนที่รักที่จะเรียน          
มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น 
การศึกษาจึงต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็น
รูปธรรมในหลายด้าน เช่น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ 
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ทั้งเพ่ือการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย จึงมี  
ความจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  

   การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purpose) เกิดข้ึน 
จากการขยายตัวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร 
ทำให้มีความต้องการข้อมูลที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทำให้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาเพราะ
บุคคลต่างอาชีพมีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในเนื้อหาที่แตกต่างกันตามกลุ่มอาชีพ เช่น แพทย์ 
พ่อค้า เป็นต้น (Hutchinson and Waters, 1989) ซึ่งถ้าผู้เรียนมีความต้องการและความสนใจต่างกัน 
ผู้เรียนจะได้เรียนตามที่ตนต้องการจะทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนและประสบความสำเร็จใน
การเรียนมากขึ้น  (Nunan, 1988) ซึ่ งสอดคล้องกับแมคเคย์และเมาน์ทฟอร์ด (Mackay and 
Mountford, 1978) ซึ่งได้ให้แนวคิดว่า ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นการสอนภาษาที่
สนองตอบความต้องการด้านอาชีพ (Occupational Requirements) มีจุดมุ่งหมายในการนำภาษา
ไปใช้ในการฝึกอบรมด้านอาชีพ (Vocational Training Programmes) และจุดมุ่งหมายเหล่านี้จะ
เกี่ยวข้องกับความต้องการในการศึกษาเพ่ือความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีพ ไม่ได้เน้นภาษาที่เรียน
สำหรับภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (English for Occupational Purposes: EOP) นั้นเป็นการเรียน
ระดับวิชาชีพ ไม่ใช่การเรียนเพื่อการศึกษาหรือวิชาการ ซึ่งในสายวิชานี้จะรวมไปถึงการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา หรือการศึกษาที่ไม่ใช่งานในระดับวิชาชีพ  (Non-Professional) เช่น การทำงานหรือ
ฝึกงานก่อนการปฏิบัติงานจริง (Pre-Work) ส่วนภาษาอังกฤษในระดับอาชีวศึกษา นั้นสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ ภาษาอังกฤษระดับอาชีวศึกษา (Vocational English) ซึ้งเกี่ยวข้องกับการฝึก
ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพเฉพาะสาขา และภาษาอังกฤษก่อนระดับอาชีวศึกษา  (Pre-Vocational 
English) ซึ่งหมายถึงการฝึกภาษาในเรื่องต่าง ๆ ทั่วไปเพื่อเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ เช่น วิธีการ
สมัครงาน ทักษะการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น ดูเลย์-อีวานส์ และ เซนต์จอห์น (Dudley-Evans and St. 
John, 2000) 

 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทย คือ ประเทศไทยมกีารเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาช้านาน และมีการนำการสอน  ที่หลากหลายมาใช้ในการสอน แต่การสอน
ภาษาอังกฤษยังประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น เรียนภาษาอังกฤษหลายปีแต่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ 
หรือ พูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่สามารถอ่านเขียนได้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากครูผู้ 
สอนหรือตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้และฝึกฝนการใช้ภาษา  
อังกฤษให้เกิดความชำนาญ ผู้เรียนจำนวนไม่น้อย เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา 
ตอนต้น แต่ไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้  ทำให้ขาดความเชื่อมั่น ท้อแท้ และส่งผลต่อ        
ความ ก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือการเรียนรู้ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) นอกจากนั้น
การเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยจัดเป็นความจำเป็น
เร่งด่วนของประเทศไทยในปัจจุบัน ในสภาวะที่ระดับความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับต่ำมาก ขณะที่ต้องเร่งพัฒนาประเทศได้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับ
ภาวะการลงทุน การเชื่อมโยงระหว่างประเทศหรือภาษาที่ ใช้ในการทำงาน โดยมีการเตรียม              
ความพร้อมให้กับผู้ เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ื ออาชีพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
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(ออมสิน จตุพร และ แสงแข คงห้วยรอบ, 2557) เมื่อไม่นานมานี้ EF หรือ Education First สถาบัน
สอนภาษาอังกฤษสัญชาติสวีเดนที่มีสาขาทั่วโลกได้ประกาศ 2017 EF English Proficiency Index 
ซึ่งเป็นผลการจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของประชากรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกว่าทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับประเทศไทยรั้งลำดับที่ 53 จาก 80 ประเทศ หรือลำดับที่ 15 จาก 20 ประเทศ
ในทวีปเอเชีย เรียกว่าอยู่ในกลุ่ม Low proficiency หรือระดับต่ำ (กุลธิดา รุ่งเรื่องเกียรติ, 2560) 
ประกอบกับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดย สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) ซึ่งในปีการศึกษาล่าสุดคือปี 2560 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET    
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 643,592 คนนั้นมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่ 30.45 จาก 100 คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่แทบจะเป็นวิชาที่คะแนนต่ำที่สุด ภาษาอังกฤษ    
มีบทบาทสำคัญที่มาพร้อมกับความคาดหวังว่าการแข่งขันจะเป็นไปอย่างเสรีในประชาคมอาเซียนใน
เบื้องต้นก่อนที่จะค่อย ๆ เชื่อมโยงไปสู่ประชาคมโลกเป็นลำดับถัดไป แต่พอหันมาพิจารณาศักยภาพ
การใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยแล้วก็ต้องใจหาย ประสิทธิภาพที่ควรมาพร้อมกับค่าแรงหรือเงินเดือน
ที่สูงขึ้น กลับไม่มีภาษาอังกฤษของคนไทยที่ในขั้นที่ต้องพัฒนาในวันนี้ แม้ว่าเด็กไทยจะมีโอกาสเรียนรู้
ภาษาอังกฤษมากขึ้นทั้งจากครูผู้สอนและสื่อหลากหลาย แต่เครื่องหมายคำถามมากมายยังคงปรากฏ
ให้เห็นอยู่ว่า ทั้งท่ีเด็กไทยปัจจุบันมีตัวช่วยมากมาย มีโอกาสได้สัมผัสและพัฒนาภาษาอังกฤษมากกว่า
เก่าก่อน แต่ไฉนผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ .)    
กลับยังคงอยู่ในกลุ่มวิชาที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (บุญเลิศ วงศ์พรม, 2559) นอกจากนี้ สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน สทศ. (2556) เผยว่าเหตุผลที่ทำให้การจัดการเรียน การสอนวิชา
ภาษาอังกฤษในประเทศที่ ไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่านักเรียนที่ สำเร็จการศึกษาไม่ว่าตั้ งใน
ระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา หรือในระดับประถมศึกษา คือ นักเรียนยังขาดทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
             ปัญหาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ทั้งใน ปัญหาทักษะการฟัง (Listening 
Skill) มินตรา ไชยชนะ สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ และสุดารัตน์ ทองเณร (2559) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่านในทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดคือทักษะการฟัง คือ ปัญหาการฟังเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาของ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ รองลงมาคือ การฟังประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ พูดแบบซับซ้อน และปัญหาในการฟังประโยคภาษาอังกฤษที่ นั กท่องเที่ ยว               
ชาวต่างประเทศพูดแบบง่าย ๆ  อีกทั้งปัญหาที่เกิดอาจมาจากการไม่คุ้นเคยในการฟัง การฟังไม่ทัน 
ทําให้รู้สึกอึดอัดที่จะสนทนากับฝรั่งหรือชาวต่างชาติ  (ณัฐญา หุ่นน้อย, 2561) ปัญหาทักษะการพูด 
(Speaking Skill) คนไทยประสบปัญหาทางด้านการพูดสื่อสารกับชาวต่างชาติ เช่น การที่ไม่สามารถพูด
ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ในการบริการลูกค้า ไม่เข้าใจความต้องการของ
ลูกค้า การรู้คําศัพท์ที่น้อย รวมทั้งบริษัทที่มีชาวต่างชาติทํางานร่วมกับคนไทยมีสาขาอยู่ต่างประเทศ 
หรือบริษัทต้องติดต่อลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทดังกล่าวจะพิจารณาบุคคลากรที่มีความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือเข้าทํางาน ดังนั้นจึงมีการวัด  ความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขึ้น อีกทั้งยังมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพูดภาษาอังกฤษของ
คนไทยด้วย (ณัฐญา หุ่นน้อย , 2561) ปัญหาทักษะการอ่าน (Reading Skill) หลุยส์ เอ็ม โกเมซ 
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(Louis M. Gomez) แห่ งสถาบันสอนนโยบายการศึกษาและสังคม มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น 
(Northwestern University) และคิมเบอร์ลี่ โกเมซ (Kimberley Gomez) แห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ 
(University of Illinois) (Gomez & Gomez, 2007) กล่าวว่า การขาดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อการทำงานในอนาคต เนื่องจากเศรษฐกิจใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องการแรงงานคนที่มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และเครื่องมือ
สำคัญที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะดังกล่าวคือ การอ่านเพ่ือการเรียนรู้นั่นเอง ประกอบกับการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศที่เข้าร่วม
โครงการ ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพสำหรับการแข่งขันในอนาคต ซึ่งได้จัดการ
ประเมินประอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี โดยในปี ค.ศ.2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 72 ประเทศ / เขต
เศรษฐกิจ ซึ่งผลการประเมิน PISA 2015 ของประเทศไทยพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์ 421 
คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน), ด้านการอ่าน 409 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน) และ
ด้านคณิตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 490 คะแนน) ซึ่งสังเกตได้ว่าด้านการอ่านมีคะแนนต่ำสุด 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) และปัญหาทักษะการเขียน (Writing Skill) 
บริษัททำธุรกิจ e-commerce ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้เผยแพร่
บทความ เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่าง ระบุเด็กไทยส่วนใหญ่พลาดโอกาส
ในการได้งาน เนื่องจากเอกสารสรุปข้อมูลส่วนตัว (Resume) ที่เขียนใช้สมัครงาน ที่ส่งให้ฝ่ายบุคคล
พิจารณานั้นไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจรับเข้าทำงานได้เลย โดยที่ข้อจำกัดของคน
ไทยคือภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักในการสื่อสาร ข้อมูลที่นักเรียนไทยส่งมาเมื่อเทียบกับของนักเรียนจาก
ประเทศอ่ืน ๆ ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ของเด็กไทยถือเป็นเอกสารสรุบข้อมูลส่วนตัวที่
ง่ายเกินไป กล่าวคือมีเพียงชื่อของกิจกรรมที่เคยทำเท่านั้น เมื่อเทียบกับนักเรียนในประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งพวก
เขานำเสนอกิจกรรมที่พวกเขาเคยทำได้อย่างน่าสนใจ มีรายละเอียดของกิจกรรมที่เคยทำครบถ้วนกว่า 
(กันต์พจน์ สุริวงศ,์ 2559) 
             จากสภาพปัญหาและความสำคัญที่มาทั้งหมดในข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนา
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือที่นักเรียนสามารถที่จะฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพที่สอดคล้องกับเจตนารมย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
ซึ่งประกอบด้วย 1) ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้าง สำนวน ประโยค คำศัพท์ ในเรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพสำหรับการประกอบธุรกิจ (English for Careers in Business) 2) ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  
การเขียน รวมถึง 3) คุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
โดยที่รูปแบบการสอนนี้สามารถใช้เป็นรูปแบบการสอนต้นแบบและเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนารูปแบบ
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพในรูปแบบการ
สอนอ่ืน ๆ ได้ นอกจากนั้นเพ่ือเป็นข้อมูลเสนอแนะแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำรูปแบบ
การสอนดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือผู้บริหารสถานสามารถศึกษารูปแบบการสอนสำหรับชี้แนะ นิเทศ ครูผู้สอนใน  
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 

http://campus.sanook.com/1380493/
http://campus.sanook.com/1385113/
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1.2  โจทย์ / ปัญหาการวิจัย 
การส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใด 
 
1.3  คำถามการวิจัย 
       1.3 .1  องค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่สำคัญอะไรบ้าง 
       1.3.2  ลักษณะของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ควรเป็นอย่างไร               
       1.3.3  รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เมื่อได้ถูกนำไป
ทดลองใช้จะส่งผลต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนอย่างไร  
 
1.4  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1.4.1  เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
       1.4.2  เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี               
       1.4.3  เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
1.5  ความสำคัญของการวิจัย 

ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการได้มาซึ่งรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการรูปแบบการสอน รวมทั้งสามารถนำรูปแบบการสอน
ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะ และคุณลักษณะ 
ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้เรียน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม การได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติเอง 
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถานที่ทำงาน 
 
1.6  สมมติฐานของการวิจัย 
            นักเรียนที่ได้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริม
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพเพ่ิมข้ึน 
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1.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
            ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยนำมาสร้างกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้ 
            ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบแนวคิดขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
             ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ สมรรถนะ สรุปได้ว่า สมรรถนะ 
ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ และนำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดองค์ประกอบ
ของสมรรถนะ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ดังภาพกรอบแนวคิดที่ 1.1 
            รวมทั้งผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยใช้บริบทเนื้อหาในเรื่องของอาชีพ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่ อ ส าร  ได้ แ ก่  Brieger (1995) Bachman (1990) Savignon (1997) Canale & Swain (1980) 
Chomsky (2009) Hutchinson & Waters (1989) Hymes (1981) Gagne (1985) Nunan (1988) 
Robinson (1991) Strevens (1978) Webb (1983) Widdowson (1978) Gagne (1985) Oxford 
(1990) Littlewood (1991) William (1994) สุมิตรา อังวัฒนากุล (2553) ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ (2545) 
และได้สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังภาพกรอบแนวคิดที่ 1.2 

จากนั้นผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือนำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน3 ท่าน ตรวจสอบ 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ และสร้างแบบสอบถาม
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือยืนยันองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ 
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ภาพที่ 1.1   กรอบแนวคิดขององค์ประกอบของสมรรถนะ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ 
               ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสรา้งของภาษา
เพื่ออาชีพ (Grammatical Competence for 
Careers) 
- ออกเสียงคำศัพท์ วล ีประโยคเกี่ยวกับงานอาชีพ
ชัดเจน 
- สะกดคำที่เกีย่วข้องอาชพีและการทำงานถูกต้อง 
- เรียงประโยคที่เกีย่วขอ้งกับการทำงานได้ถูกต้อง 
- จำแนกประเภทของคำศัพท์ที่เกี่ยวกบัอาชีพได้ 
สมรรถนะทางความเขา้ใจในระดบัข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse Competence 
for Careers) 
- ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยคเกี่ยวกับ
อาชีพ 
- เขียนบทสนทนาได้ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับงานอาชพี
ได้ 
- อ่านและสรุปใจความสำคัญเร่ืองที่เกี่ยวกับงาน
อาชีพได้ 
 

 
สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย
ทางอาชีพ (Strategic Competence for 
Careers) 
- ใช้ภาษาท่าทางแทนคำพูดในระหว่างการทำงานได้ 
- ขยายความคำพูดให้เขา้ใจในระหวา่งการทำงานได้ 
- พูดซ้ำหรือพูดอ้อมในระหว่างการทำงานได้ 
สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงานอาชีพ 
(Sociolinguistic Competence in Careers) 
- พูดอธิบาย ชีแ้จงของงานที่ทำได้ชัดเจน 
- พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้าและการ
บริการได้ 
- ใช้ภาษากบัคู่สนทนาในการทำงานได้อย่าง
เหมาะสม 
- พูดและเขยีนแสดงความต้องการเกี่ยวกับงานที่ทำ
ได้ 
 สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง (Metacognitive Competence) 
- ประเมินตนเองในการใช้ภาษาและจิตใจใน           
  การบริการ 
- จัดการ การวางแผน กล้าแสดงออกสิ่งที่จะพูดเสมอ 
 

 

องค์ประกอบ               
ของ

สมรรถนะ 

 

สมรรถนะ             
การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ

ของนักเรียน
ชั้น

มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

 

ด้าน
คุณลักษณะ 

 

 

 

ด้านทักษะ 
 

ด้านความรู้ 
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ภาพที่ 1.2  กรอบแนวคิดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
               ขั้นตอนที่ 2 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริม 

ออกเสยีงคำศัพท ์วลี ประโยคเกี่ยวกับงานอาชีพชัดเจน 

 
สะกดคำที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการทำงานถูกต้อง 

 
เรียงประโยคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ถกูต้อง 

 
จำแนกประเภทของคำศัพทท์ี่เกี่ยวกับอาชีพได้ 

 
ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยคเกี่ยวกบั
อาชีพ 

 
เขียนบทสนทนาได้ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกบังานอาชีพ
ได้ 

 อ่านและสรุปใจความสำคัญเร่ืองที่เกี่ยวกับงาน
อาชีพได้ 
 

พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้าและ         
การบริการได ้

 
ใช้ภาษากับคู่สนทนาในการทำงานได้อยา่งเหมาะสม 

 

พูดและเขียนแสดงความตอ้งการเกี่ยวกบังานที่ทำ 

ใช้ภาษาท่าทางแทนคำพูดในระหว่างการทำงานได้ 

 
ขยายความคำพูดให้เข้าใจในระหว่างการทำงานได้ 

 
พูดซ้ำหรือพูดอ้อมในระหว่างการทำงานได้ 

 
ประเมนิจิตบริการ 

 
จัดการ การวางแผน กลา้แสดงออกสิ่งทีจ่ะพูดเสมอ 

 

 

สมรรถนะทาง
กฎเกณฑ์และ

โครงสร้างของภาษา
เพื่ออาชีพ 

(Grammatical 

Competence for 
Careers) 

 
สมรรถนะทางความ

เข้าใจในระดับ
ข้อความเกี่ยวกบังาน

อาชีพ 

สมรรถนะทาง
ภาษาศาสตร์เชิง

สังคมในงานอาชีพ 

สมรรถนะทางการใช้
กลวิธีในการสื่อ
ความหมายทาง

อาชีพ 

สมรรถนะของบุคคลที่มี
ต่อกระบวนการคิดของ

ตนเอง 

 

สมรรถนะ          
การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 

3 

 

พูดอธิบาย ชีแ้จงของงานที่ทำได้ชัดเจน 
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             สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
             จากขั้นตอนที่ 1 ที่ได้มีการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้
ทราบตัวบ่งชี้และเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงนำองค์ประกอบของ
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาพัฒนารูปแบบการสอนประกอบกับการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสาร ที่ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) รูปแบบการสอน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช 2551 หลักสูตร           
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ ปีพุทธศักราช 2558 ของจังหวัดชลบุรี ทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน รูปแบบการสอนที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาชีพ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังในภาพที ่1.3  
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ภาพที่ 1.3  กรอบแนวคิดขั้นตอนที่ 2 ในการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะ    
                การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตามนโยบายยุทธศาสตร์ 20 ปี   

1.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
    2561-2580) 
2.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช   
     2551  
3.  หลักสูตรการจดัการศึกษาเพื่อ 
     การมีงานทำ ปีพุทธศักราช  
     2558 ของจังหวัดชลบุรี  
4.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ         
     งานอาชีพ 
5.  รูปแบบการสอน 
6.  แนวคิดที่เป็นพื้นฐานใน            
     การพัฒนารูปแบบการสอน  
7.  รูปแบบการสอนที ่
     เกี่ยวข้องกับการสอน 
     ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  
8.  สมรรถนะการสื่อสาร 
     ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  
9.  การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 
     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
     กับคุณลักษณะ 
11.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
12.  ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยใน 
      ขั้นตอนท่ี 1 คือ องค์ประกอบและ 
      ตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการสื่อสาร 
      ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 

 

1.  ศึกษา สังเคราะห ์
     และวิเคราะห์  
     ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
     การพัฒนารูปแบบ 
     การสอนรวมทั้งผล  
     ที่ได้ศึกษา 
     องค์ประกอบ   
     ของสมรรถนะ 
     การสื่อสาร 
     ภาษาอังกฤษเพื่อ 
     อาชีพ ในขั้นตอน 
     ที่ 1 
2.  ร่างรูปแบบ               
     การสอนที    
     ประกอบด้วย 
     องค์ประกอบของ 
     รูปแบบการสอนและ  
     กระบวนการจัด 
     กิจกรรมการเรียน      
     การสอนฐาน 
     สมรรถนะและจัดทำ 
     เอกสารประกอบ 
     รูปแบบการสอน 
3.  ตรวจสอบรูปแบบ 
    การสอนและคูม่ือ 
    โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ปรับปรุงแก้ไขก่อน 
     นำไปใช้ทดลองจริง  
     กับนักเรียนกลุ่ม 
     ตัวอย่าง 

      

    

รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษที่ส่งเสรมิ
สมรรถนะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 
รูปแบบการสอนมี         
5 องค์ประกอบ  
1.  หลักการ  
2.  วัตถุประสงค์  
3.  สาระการเรียนรู้  
4.  กระบวนการจัด 
     กิจกรรมการเรียน          
     การสอนฐาน 
     สมรรถนะ  
     4.1 ขั้นสร้าง 
     ความตระหนัก   
     4.2 ขั้นเสนอ  
     สถานการณ์  
     4.3 ขั้นออกแบบ 
     สถานการณ์  
     4.4 ขั้นดำเนิน  
     การตามบทบาท 
     และประสบ 
     ความสำเร็จ  
     4.5 ขั้นสรุปผล 
     อภิปรายผล 
5.  การวัดและ 
    ประเมินผลฐาน 
    สมรรถนะ                                                           
 

          ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต 
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             ขั้นตอนที่ 3 กรอบแนวคิดการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี  
             เมื่อได้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ผู้วิจัยได้นำรูปแบบ 
การสอน คู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้ ทรงคุณวุฒิตรวจสอบถึง 
ความสอดคล้องและความถูกต้อง จากนั้นได้นำรูปแบบการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดย 
             ในระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้แบบแผนการวิจัยแบบแบบอนุกรมเวลา  
(One-Group Time Series Design) (Cambell and Stanley, 1969) เป็ น ก าร เก็ บ ข้ อมู ล เป็ น            
ระยะ ๆ วัดซ้ำ 4 ครั้ง เพ่ือศึกษาพัฒนาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
             ก่อนเรียนและหลังเรียนมีการวัดผลสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแบบแผนการวิจัยแบบศึกษา
กลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest - Posttest Design (Cambell and 
Stanley, 1969) ดังในรูปภาพที่ 1.4  
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              ตัวแปรต้น                                                       ตัวแปรตาม 
                                                                                           
 
 
                         
 
          

 
 
 

     
 
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.4  กรอบแนวคิดขั้นตอนที่ 3 การใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 
                การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบาย 
                ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 
1.8  ขอบเขตของการวิจัย 
             การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี           
มีขอบเขตของการศึกษาวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
             1.8.1  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
             1.8 .2  ขั้นตอนที่  2 ขั้นพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่ งเสริมสมรรถนะ           
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ            
20 ปี 

การสอนตามรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ฐานสมรรถนะ 
 

 
 

 

สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มี
ดังต่อไปนี้ 
ด้านความรู้ ประกอบด้วย 
  1.  สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และ
โครงสร้างของภาษาเพ่ืออาชีพ  
  2.  สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับ
ข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ  
ด้านทักษะ ประกอบด้วย 
  3.  สมรรถนะทางการใช้กลวิธีใน       
การสื่อความหมายทางอาชีพ  
  4.  สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิง
สังคมในงานอาชีพ  
ด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย 
  5.  สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อ
กระบวนการคิดของตนเอง   
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             1.8.3  ขั้นตอนที่  3 ขั้นทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ  
ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
                    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
                    ขั้นตอนที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี                                 
                     1.  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน 643,592 คน จำนวน 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     2.   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน 450 คน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยการได้มาของกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยได้
ดำเนินการใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi stage random sampling) 
                   ขั้นตอนที่ 2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ  ที่ส่งเสริม
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
จำนวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน โดยกำหนดคุณสมบัติของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป 2 ) มีประสบการณ์ในการสอน
ภาษาอังกฤษ 10 ปีขึ้นไป 3) ยินดีในการให้ข้อมูลในการทำการวิจัย 
                     ขั้นตอนที่ 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองและศึกษาผลการใช้
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
                      1.  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน 643,592 คน จำนวน 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
                      2.   กลุ่มตัวอย่างจริงที่ ใช้ ในการทดลองและศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน โรงเรียน
อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา โดยการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage Random Sampling)  
                      ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
                      1.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ของขั้นตอนที่ 1 
ประกอบด้วย ดังนี้ 
                            1.1  การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาเพ่ืออาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีตัวแปรดังนี้                                         
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                                   1.1.1  สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพ่ืออาชีพ 
(Grammatical Competence for Careers) 
                                   1.1 .2  ส ม ร รถ น ะท างภ าษ าศ าส ต ร์ เชิ ง สั งค ม ใน งาน อ าชี พ 
(Sociolinguistic Competence in Careers) 
                                   1.1.3  สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ 
(Discourse Competence for Careers) 
                                   1.1.4  สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อความหมายทางอาชีพ 
(Strategic Competence for Careers) 
                                   1 .1 .5  สมรรถนะของบุ คคลที่ มี ต่ อกระบวนการคิดของตน เอง 
(Metacognitive Competence) 
                       2.  ตัวแปรที่ใช้ในการทดลองและศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ     
ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่  
                            2.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ  
                            2.2                 ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ด้านความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
เรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพสำหรับการประกอบธุรกิจ (English for Careers in Business) 
ประกอบด้วย 1) สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพ่ืออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers)  2) สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ 
(Discourse Competence for Careers) ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพในศตวรรษที่ 
21 การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ประกอบด้วย 3) สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อ
ความหมายทางอาชีพ (Strategic Competence for Careers) 4) สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิง
สังคมในงานอาชีพ (Sociolinguistic Competence in Careers) ด้านคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่
ประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ประกอบด้วย 5) สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อ
กระบวนการคิดของตนเอง (Metacognitive Competence) 
                       เนื้อหาในการวิจัย    
                      เนื้อหาในการวิจัย คือ ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพสำหรับการประกอบธุรกิจ (English 
for Careers in Business) 4 หน่วย 
                       1.  At the Repair Shop (ที่ร้านซ่อม)                  
                       2.  At the Hotel (ที่โรงแรม) 
                       3.  At the Airport (ที่สนามบิน) 
                       4.  At the Garage (ที่อู่ซ่อมรถ) 
                      ระยะเวลาในการวิจัย 
                      1.  ระยะเวลาในการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เดือน สิงหาคม-กันยายน 
ปีการศึกษา 2562 
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                       2.  ระยะเวลาในการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เดือน 
ตุลาคม ปีการศึกษา 2562 
                       3.  ระยะเวลาในการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ เดือนพฤศจิกายน-มกราคม ปีการศึกษา 2562 เป็นเวลา 13 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลาในการทดลองท้ังสิ้น 26 ชั่วโมง 
 
1.9  คำจำกัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
             การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  มีคำ
จำกัดความท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้  
             1.9.1  การพัฒนารูปแบบการสอน หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการพัฒนารูปแบบ
เฉพาะที่ได้รับการออกแบบโดยผู้วิจัย คือ รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะ                
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ             
20 ปี              
             1.9.2  รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   หมายถึง กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ในเรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพสำหรับการประกอบ
ธุรกิจ (English for Careers in Business) ได้แก่ สาระการเรียนรู้ดังต่อไปนี้  1) At the Repair 
shop (ที่ร้านซ่อม) 2) At the Hotel (ที่โรงแรม) 3) At the Airport (ที่สนามบิน) 4) At the Garage 
(ที่อู่ซ่อมรถ) ที่มีการฝึกใช้ทักษะการฟัง ทักษะ การพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพ ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในงานอาชีพ และสอดรับกับทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ 
คือ ทักษะการสื่อสารตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งได้นำมาใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยมี
องค์ประกอบของรูปแบบการสอน ดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
การสอนฐานสมรรถนะ 3) สาระการเรียนรู้ 4) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะ 5) การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 
                      ในองค์ประกอบของรูปแบบการสอนในส่วนของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะ มีข้ันตอนการสอน ดังต่อไปนี้ 
                     1.9.2.1  ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความตระหนัก หมายถึง ครูผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนให้เกิด
ความตระหนัก เห็นความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพให้กับผู้เรียน โดยใช้สื่อการสอน 
เทคนิคหรือวิธีการ เช่น การบอกเล่าเรื่องราว การพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นข่าว หรือ
สถานการณ์ที่น่าสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดีโอ
คลิป การใช้เพลง การใช้เกม เป็นต้น   
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                     1.9.2.2  ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอสถานการณ์  หมายถึง ครูผู้สอนวางเงื่อนไข หรือจัด
สถานการณ์ในการนำเสนอข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน อันได้แก่ วลี คำ และประโยคใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพที่หลากหลาย รวมถึงมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะปฏิบัติใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ทั้งทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะ
การเขียน ไปพร้อม ๆ กัน ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกิจกรรม เช่น 
การเล่นเกม การฟังเพลงผ่านสมาร์ททีวี การทำใบงานแบบฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือใช้
บทบาทสมมติจำลองสถานการณ ์
                     1.9.2.3  ขั้นที่ 3 ขั้นออกแบบสถานการณ์ หมายถึง ผู้เรียนใช้ความรู้เดิมกับสิ่งที่ได้
เรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ออกแบบสถานการณ์จำลองเพ่ือแสดงบทบาทสมมติ 
ร่วมกันระดมสมองอาจจะเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มโดยใช้ประโยค คำศัพท์ หรือสำนวนใหม่ และนึกถึงคุณ
ลักษณ ะเฉพาะของผู้ ที่ จะประสบความสำเร็จ ในการสื่ อ สารภาษาอังกฤษเพ่ื ออาชีพ ใน                   
การออกแบบร่างสถานการณ์บทบาทสมมติได้อย่างเหมาะสม ครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือใน
ระหว่างนักเรียนออกแบบสถานการณ์ 
                     1.9.2.4  ขั้นที่ 4 ขั้นดำเนินการตามบทบาทและประสบความสำเร็จ  หมายถึง 
ผู้เรียนได้ฝึกสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน               
ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงเมื่อผู้เรียนได้ออกไปประกอบอาชีพ โดยการแสดงบทบาทสมมติ
ตามท่ีผู้เรียนได้ออกแบบสถานการณ์ และสามารถสื่อสารได้อย่างประสบความสำเร็จ  
                     1.9.2.5  ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผล อภิปรายผล หมายถึง ครูผู้สอนสรุปผล อภิปรายผลให้
คำแนะนำ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนถึงในเรื่องของการใช้ภาษา น้ำเสียง และลักษณะ ท่าทาง 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ และเมื่อเรียนจบครูผู้สอนประเมินสมรรถนะ
การสื่อสารภาอังกฤษเพ่ืออาชีพของผู้เรียน และในระหว่างเรียนประเมินความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
รวมถึงงานที่ได้มอบหมาย   
             1.9.3  สมรรถนะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ หมายถึ ง ความสามารถใน          
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ประกอบด้วยการนำความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ในการนำด้านความรู้ใน         
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพสำหรับการประกอบธุรกิจ  
                     สมรรถนะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ มีดังนี ้
                       1.9.3.1  สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพ่ืออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) หมายถึง ความรู้ทางด้านภาษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้างของ
คำ ประโยค ตลอดจน การสะกดและการออกเสียง เกี่ยวกับงานอาชีพ 
                      1.9.3.2  สมรรถนะทางภาษาศาสตร์ เชิ งสังคมในงานอาชีพ (Sociolinguistic 
Competence in Careers) หมายถึง ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับบริบทการทำงาน อาจกล่าวได้ว่า  
ใช้คำและโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของสังคม เช่น การขอโทษ การขอบคุณ  
การสอบถามและการให้ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการใช้ประโยคคำสั่ง เป็นต้น 
                      1.9.3.3  สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) หมายถึ ง เชื่ อมระหว่ างโครงสร้ างภาษา (Grammatical form) กั บ
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ความหมาย (Meaning) ในการพูดและเขียนตามรูปแบบ และสถานการณ์ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับงานอาชีพ 
เช่น สามารถถามและตอบตรงกับที่สื่อสารได้ 
                     1.9.3.4  สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อความหมายทางอาชีพ (Strategic 
Competence for Careers) หมายถึง ใช้เทคนิคเพ่ือให้การติดต่อสื่อสารในการทำงานประสบ
ความสำเร็จ เช่น ใช้ภาษาท่าทาง (Body language) ขยายความโดยใช้คำศัพท์อ่ืนแทนคำที่ผู้พูดนึกไม่
ออก เป็นต้น 
                     1.9.3.5  สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง (Metacognitive 
Competence) หมายถึง ควบคุมและประเมินความคิดของตนเอง เพ่ือควบคุมกำกับกระบวนการทาง
ปัญญาและกระบวนการคิด ให้มีความตระหนักในงานที่ทำและสามารถใช้ยุทธวิธีทำงานจนสำเร็จ
อย่างสมบูรณ์ 
             1.9.4  ความรู้ หมายถึง ความรู้และความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ในเรื่อง 
โครงสร้างไวยากรณ์ ได้แก่ คำศัพท์ วลี สำนวน ประโยค  
             1.9.5  ทักษะ หมายถึง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ            
ในเรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพสำหรับการประกอบธุรกิจ (English for Careers in Business) 
             1.9.6  คุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของผู้เรียนที่จะทำให้การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพประสบ
ความสำเร็จ 
 
1.10  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            1.10.1  ได้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
            1.10.2  ได้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ที่ โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในระบบหรือนอกระบบการศึกษาสามารถนำรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือเพ่ือเป็นข้อมูลเสนอแนะแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องสำหรับนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน 
การสอน 



 

 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
            การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ผู้วิจัยได้มีการศึกษา
เอกสารงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องสำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำการวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการสอน ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด จากเอกสาร รวมถึงงานวิจัยในระดับ
ปริญญาเอก ท้ังนี้ผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอมีประเด็นตามลำดับดังต่อไปนี้ 
             2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
                   2.1.1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 
2.3  หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ปีพุทธศักราช 2558 ของจังหวัดชลบุรี 
2.4  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานอาชีพ 
      2.4.1  แนวคิดสำคัญ    
      2.4.2  ความสำคัญของอาชีพ 
      2.4.3  ประเภทของงานอาชีพ 
      2.4.4  การแบ่งอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพ 
      2.4.5  คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพรับจางและบริการ 
      2.4.6  ปจัจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
2.5  รูปแบบการสอน 
      2.5.1  ความหมายรูปแบบการสอน 
      2.5.2  องค์ประกอบของรูปแบบการสอน  
      2.5.3  การแบ่งกลุ่มของรูปแบบการสอน  
      2.5.4  วิธีการพัฒนารูปแบบการสอน 
      2.5.5  การนำเสนอรูปแบบการสอน 
2.6  ทฤษฎี หลักการ แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน 
      2.6.1  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)   
      2.6.2  ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์  
      2.6.3  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) 
      2.6.4  แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
2.7  รูปแบบการสอนท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

                   2.7.1  การสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach) 
                   2.7.2  การสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Situation Based Learning) 
                   2.7.3  วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation Technique) 
                   2.7.4  วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
                   2.7.5  การสอนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning)
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                    2.7.6  การสอนการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-Based Learning)       
             2.8  สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

       2.8.1  สมรรถนะ 
       2.8.2  สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
       2.8.3  การจัดการเรียนการสอนสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21  
       2.8.4  สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

             2.9  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะส่วนบุคคล 
                   2.9.1  ความหมายคุณลักษณะส่วนบคุคล 
                    2.9.2  ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ                     
                    2.9.3  คุณลักษณะพืน้ฐาน                      
                    2.9.4  คุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จในการส่ือสาร 
             2.10  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

          2.10.1  งานวิจัยในประเทศ 
          2.10.2  งานวิจัยต่างประเทศ 

 
2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
            การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้นได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีเก่ง 
ดี และมีคุณภาพ มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 คือทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
การประกอบอาชีพของตน โดยในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
            2.1.1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                     บทนำ 
                     ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคล่ือนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุก
มิติไปสู่ เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ีขับเคล่ือนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก           
20 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่าง
เป็นระบบ โดยจําเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อม
อารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น พลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษ
ท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ       
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
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                      ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนา
และยกระดับ ได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ จึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นท้ังการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ท่ีให้ความสําคัญท่ีครอบคลุมท้ังในส่วน
ของการพัฒนา ทุนมนุษย์และปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อ          
การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ควบคู่กับการปฏิรูปท่ีสําคัญ ท้ังในส่วนของการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดี
อยู่ใน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิตและ มีจิตสํานึกร่วมในการสร้างสังคมท่ีน่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้
แบบพลิกโฉม ในทุกระดับต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบ       
การเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  
การเปล่ียนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ  บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบ         
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกํากับการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ี
หลากหลายตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท          
และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตสํานึกทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทย  มีศักยภาพใน         
การจัดการสุขภาวะท่ีดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา  และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ท้ังการเสริมสร้างครอบครัว ท่ี เข้มแข็งอบอุ่นซึ่ งเป็น                       
การวางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริม
การเกิดท่ีมีคุณภาพ การสร้างครอบครัวท่ีเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความ เช่ือมโยงและ
บูรณาการ  ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ             
การเสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ ในการใช้กิจกรรม
นันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมี
คุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ  
                      เป้าหมาย  
                       1.  คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
                       2.  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต                 
                       ตัวชี้วัด  
                       1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
                       2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
                       3.  การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
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                      ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                       1.  การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยม วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา 
และส่ือ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะท่ีเป็น ‘วิถ’ี การดําเนินชีวิต  
                            1.1    การปลูกฝังค่านิ ยมและวัฒนธรรมผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว                  
โดยส่งเสริมให้ ครอบครัวมีความอบอุ่น ดําเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์อดออม 
ซื่อสัตย์และ แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว 
รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการดําเนินชีวิต  
                            1.2  การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมท้ังปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอก สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมและ ประเพณีอันดีงาม  
                            1.3  การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผ่หลักคําสอนท่ีดี
งาม ให้แก่ประชาชน โดยพัฒนา ผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม คําสอนท่ี
ถูกต้อง ของแต่ละศาสนา รวมท้ังมีการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนทางศาสนาท่ีสอดคล้องกับการดําเนิน
ชีวิตท่ีเข้าใจง่าย และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
                            1.4  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนา 
ผู้นําชุมชนให้เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัด  
กิจกรรมสาธารณประโยชน์การจัดระเบียบสังคม และการนําเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม  
                            1.5  การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ้น
ให้ภาคธุรกิจมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของคน
ทุกคน ในบริษัทท้ังพนักงานและลูกค้า ปรับเปล่ียนทัศนคติการคํานวณผลตอบแทนให้คํานึงถึงต้นทุน
ทางสังคม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม รวมท้ังกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อ
สังคม  
                            1.6  การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน            
ในสังคม โดยส่งเสริมให้ส่ือและส่ือสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณส่ืออย่างเคร่งครัด การจัดเวลา 
และพื้นท่ีออกอากาศให้แก่ส่ือสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาท่ีมีผู้ชมมากท่ีสุด รวมท้ังการส่งเสริมการใช้ ส่ือ
ออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์นําเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม 
และการมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
                            1.7  การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
โดย  สร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้ จักหน้าท่ีของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับ 
ความหลากหลาย เห็นคุณค่าและความสําคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทํา เน้นการพึ่งพา
ตนเอง และมี ความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น และเป็นพลเมืองท่ีดีและส่งเสริมให้มีวัฒนธรรม                
การทํางานเพื่อส่วนรวม สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตรชาติ 
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                        2.  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก
ช่วงวัย ต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ 
เพื่อสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วง
วัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ี
เหมาะสมในแต่ละ ช่วงวัย และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและ
ปรับทัศนคติให้คน ทุกช่วงวัยท่ีเคยกระทําผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศ  
                             2.1  ช่วงการต้ังครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อน               
การต้ังครรภ์ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุน 
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารท่ีจําเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อ  
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน  
                             2.2  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู้ท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ             
มีความคิด สร้างสรรค์ มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึง
ทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อ                
การวางแผน ชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนําไปปฏิบัติได้ตลอดจน           
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ท่ีเช่ือมต่อกับโลกการทํางาน รวมถึงทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ            
ความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทํางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็น          
พหุวัฒนธรรม  
                           2.3  ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทํางาน
ตามหลักการทํางานท่ีมีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึง
ประสงค์มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเอง
และครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว              
มีการพัฒนาระบบ การเรียนรู้และการอํานวยความสะดวกด้านความรู้เพื่อพัฒนาความรู้แรงงานฝีมือ 
ความชํานาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งาน
ใหม่ ๆ รวมทั้ง มาตรการขยายอายุการทํางาน  
                           2.4  ช่วงวัยผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคล่ือนประเทศ 
ส่งเสริมให้มีการทํางานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดํารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้มี
งานทําท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ         
พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับ           
ความจําเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม 
                      3.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดย
มุ่งเน้น ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
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การเปล่ียนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบ                
การเรียนรู้ ตลอดชีวิต การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ          
การวางตําแหน่ง ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้ โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ  
                         3.1  การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษ
ท่ี 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ันอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษา  ท่ีมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  และ การต้ังคําถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์  และ การคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และระบบคิด ของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณา
การท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ  มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกํากับ
การเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้เรียนสามารถนําองค์
ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
                         3.2  การเปล่ียนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครู
สอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อํานวยการการเรียนรู้” ทําหน้าท่ีกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนําวิธี 
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
และ มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมท้ังปรับระบบ        
การผลิตและ พัฒนาครูต้ังแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบ               
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน  เส้นทางสายอาชีพ       
การสนับสนุนส่ือการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง
การพัฒนาครูท่ีมี ความเช่ียวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงาน
จากการพัฒนา ผู้เรียนโดยตรง  
                        3.3  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้าง            
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ท่ัวถึง และใช้ทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ            
ปฏิรูปการคลัง ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ การศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์ที่
ตัวผู้เรียน รวมท้ัง มีการปฏิรูประบบการสอบท่ีนําไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษ
ท่ี 21 มากกว่า การวัดระดับความรู้ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้
ในการจัดการ เรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี  
                        3.4  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและ 
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ  อาทิ                
การพัฒนา การศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมี
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ระบบเทียบโอน ประสบการณ์ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ 
การให้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกท่ี 
ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นท่ีเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึง การเรียนรู้
และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก -เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจาก
ภาคเอกชนและ ภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจท่ีอยากเรียนรู้การสร้างนิสัยใฝ่
เรียนรู้และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นรอบตัว รวมท้ังนําความรู้ ไปพัฒนาต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้  
                       3.5  การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ 
การวางตําแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของ            
ความเข้าใจลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน 
เพิ่มการรับรู้ของคนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกล้ันต่อความแตกต่างทาง
ความเช่ือ ความคิด วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปล่ียนเด็ก เยาวชน 
และนักเรียน การฝังตัวและการทํางานระยะส้ันในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  
                       3.6  การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้น              
การพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้องค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่า 
ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากร และใช้
ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิด ประโยชน์
สูงสุด  
                       3.7  การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติโดยเน้น             
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะ
สาขา สู่ระดับนานาชาติในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน 
ควบคู่กับ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปล่ียนนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากร ทางการศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบ
สมรรถนะในระดับภูมิภาค 
                  4.  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ ท่ีหลากหลาย อาทิภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ด้านทัศนะและมิติดนตรีกีฬาและการเคล่ือนไหวของร่า งกาย การจัดการตนเอง              
มนุษยสัมพันธ์รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนา และ
รักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบ 
สนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ           
ให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง  
                      4.1  การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมท้ังส่ือ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาท่ีสมดุล        
มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการดํารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาท่ีสังคมยอมรับ 
และเห็นความสําคัญ รวมท้ังมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษ             
จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ      
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เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในประชาคมโลก ท้ังด้านกีฬา 
ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ตลอดจนการวิจัย  
                     4.2  การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุน                  
ท่ีเหมาะสมสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ  
การทํางานท่ีเหมาะสม การสร้างระบบเช่ือมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  
ในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทํางานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพื่อ
รวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีช้ันแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยท่ีสามารถตอบโจทย์การพัฒนา 
ประเทศ การสร้างความร่วมมือและเช่ือมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ท่ัวโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นท่ีในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ 
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง  
                     4.3  การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถ ในต่างประเทศ
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ท้ังในรูปแบบการทํางาน ช่ัวคราวและ
ถาวร ตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มี
ความสามารถท่ีมี ศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติท่ีกําเนิดในประเทศไทยท่ีมี  
ความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษจากท่ัวโลก และผู้เช่ียวชาญท่ี
มี ศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษา 
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษท้ังคนไทยหรือคนต่างชาติท่ีกําเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพ 
และใช้ความสามารถในการทําประโยชน์และสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ 
                 5.  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีครอบคลุมท้ังด้าน กาย ใจ สติปัญญา และ
สังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ท่ีนําไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการ  
สุขภาวะท่ีดีได้ด้วยตนเอง พร้อมท้ังสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทย มีสุข
ภาวะท่ีดีและมีทักษะด้านสุขภาวะท่ีเหมาะสม  
                     5.1  การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการส่ือสาร          
ด้านสุขภาวะท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมท้ังเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ ด้านสุข
ภาวะท่ีไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมท่ีเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการ                 
สุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม 
และการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอในการดํารงชีวิต  
                     5.2  การป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้าง
เสริมสุขภาวะในทุกนโยบายท่ีให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของ
ประชาชน เพื่อลดภยัคุกคามท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย  
                     5.3  การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสําหรับยกระดับสุขภาวะ  
ของสังคม จัดทํามาตรการทางการเงินการคลังท่ีสนับสนุนสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุน         
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมท้ังกําหนดให้มีการประเมิน 
ผลกระทบด้านสุขภาพ โดยชุมชนและภาคประชาชนก่อนการดําเนินโครงการท่ีอาจกระทบต่อระดับ 
สุขภาวะ  
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                    5.4  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี โดยนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์ และ
สุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย ท่ีรวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้คําปรึกษา วินิจฉัย 
และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความ  หลากหลาย 
เข้าถึงง่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญในพื้นท่ีห่างไกล            
มีการเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูล สุขภาพ
ของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึง   
การปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนการปฏิรูประบบ  
หลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะท่ีดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง  
เป็นธรรม และยั่งยืน  
                    5.5  การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี โดยให้ ชุมชน
เป็นแหล่งบ่มเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพท่ีเป็น  
ประโยชน์และสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การสร้างสุขภาวะท่ีพึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐ
จะทําหน้าท่ีเป็นผู้อํานวยความสะดวกท่ีสําคัญในการอํานวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถ สร้างการมี
สุขภาวะดีของตนเองได้เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นท่ีสําคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพื้นท่ี 
               6.  การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  
ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ           
นอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
                    6.1  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยส่งเสริมการเกิดอย่าง มีคุณภาพ 
มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้การทํางานและการดํารงชีวิตอย่างมี คุณภาพของ
ประชากรแต่ละช่วงวัย โดยเริ่มจากการสร้างและพัฒนาบุตรท่ีมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเกิดท่ีมี
คุณภาพในกลุ่มประชากรวัยเจริญพันธุ์ทุกกลุ่มให้มีประชากรท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการสร้าง ครอบครัวที่
เหมาะสมกับโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสม กับค่านิยมของ
คนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการต้ังแต่ช่วงต้ังครรภ์ และถึงช่วง
อายุต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมท้ังการพัฒนาสภาพแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อ
การสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัว            
ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน 
การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการท่ีส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสนับสนุนครอบครัวในการเล้ียงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนบทบาทของชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว รวมท้ังปรับปรุง  
กฎหมาย กําหนดบทบาทและจัดสรรทรัพยากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมพลัง
ครอบครัวควบคู่กับการปฏิรูปส่ือให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว  
                   6.2  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง  
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บรรทัดฐานท่ีดีในสังคม การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับ           
ความเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคตสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองและ 
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมท้ังสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมท่ี
สนับสนุน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
                   6.3  การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรม             
ท่ีปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรีกีฬา ศิลปะ รวมท้ังส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน        
เปิดพื้นท่ี แห่งการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัว        
ทุกลักษณะ รวมถึงจัดให้มีพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียน ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
ตลอดจน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย  
                   6.4  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีความ เช่ือมโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดย        
การเช่ือมโยงข้อมูลรายบุคคลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพ        
ในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของการดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม 
พันธกิจของแต่ละกระทรวงให้มีความเข้มแข็ง และตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคล ของประเทศนําไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติเพื่อพัฒนาคนไทยอย่าง
มีทิศทาง และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลท่ีสนับสนุนการผลิตกําลัง
แรงงานท่ีมีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจ         
ในการศึกษาต่อธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุ ท่ีมีความรู้ประสบการณ์และทักษะ                    
เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และทักษะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
               7.  การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ          
โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชน อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และ
การใช้กีฬา และนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติหล่อหลอมการเป็น
พลเมืองดี  พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมท้ังการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อ              
การอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมกีฬา  
                   7.1  การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  โดย
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจ          
ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดท่ีมี          
ความจําเป็นต่อทักษะในการดํารงชีวิต รวมท้ังการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ         
ตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนา
จิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีหล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี  
                   7.2  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา  และ
นันทนาการ โดยเน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา
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อย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย และ
รู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์สถานท่ี และส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความ ต้องการและ
เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย  
                   7.3  การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนา 
นักกีฬาของชาติการเฟ้นหานักกีฬาท่ีมีความสามารถ สร้างพื้นท่ีและโอกาสในการแข่งขันแสดง
ศักยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ  
และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสําเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมี
เส้นทาง อาชีพท่ีมั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ 
และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนํามาใช้ส่งเสริมและ 
สนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์  
                   7.4  การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ 
อุตสาหกรรมกีฬา โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการท้ังครูหรือผู้สอนกีฬา 
ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป บุคคล         
กลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากร 
ทางการกีฬาและนันทนาการท่ีมีมาตรฐานของประเทศ รวมท้ังสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับ 
การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการลงทุน และฐาน
การผลิตด้านอุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคู่กับการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงกีฬา  และ
นันทนาการ การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากร และการพัฒนานวัตกรรมท่ีสนับสนุน  
อุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกีฬา และ
นันทนาการ และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง (สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2561) 
                   ผู้วิ จัยได้ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580 ) เพื่อให้ เป็นไปตาม            
เป้าหมายและความสอดคล้องกับเจตนารมย์ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้เรียนมีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ  
อื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ  ท่ีส่งสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 

 

2.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551  
          2.2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                   กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้ประกาศใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ 
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ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรม
อันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้
อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ 
          สาระท่ี 1 ภาษาเพื่ อการส่ือสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟั ง -พูด-อ่าน-เขียน  
แลกเปล่ียนข้อมูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอข้อมูล ความคิดรวบ
ยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   
          สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และนำไปใช้อย่างเหมาะสม 
          สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  การใช้ภาษาต่างประเทศใน          
การเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิด
โลกทัศน์ของตน 
          สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่าง ๆ  ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษา
ต่อประกอบอาชีพ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
                   สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
                  สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
                   มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
                      1.    ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
                    2.   อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ  ถูกต้องตามหลัก         
การอ่าน   
                    3.   ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความท่ีฟังหรืออ่าน  
                    4.     เลือก /ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน  และแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
                    มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร  
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    1.  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ 
ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
                    2.  ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม 
                    3.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ 
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
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                    4.  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
                    5.  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
                    มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นใน
เรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
                    1.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว / เหตุการณ์   / เรื่อง/ 
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
                    2.   พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ  / แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง / ข่าว / เหตุการณ์ / สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
                    3.  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ 
พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ 
                  สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
                   มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
                   1.  เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง  เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
                   2.  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
                   3.  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
                   มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
                   1.    เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
                   2.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม 
                  สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
                   มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
                   1.  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล  / ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
                 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
                  มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
                  1.  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
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                   มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
                   1.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ ข้อมูล 
ต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
                   2.  เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  เป็น
ภาษาต่างประเทศ 
                 คุณภาพผู้เรียน (เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
                  1.  ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองส้ัน ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ / เขียนส่ือ
ท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน เลือก / ระบุหัวข้อเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือ
ประเภทต่าง ๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
                   2.  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว 
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้คำขอร้อง คำช้ีแจง และ
คำอธิบาย ให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิ เสธการให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม   พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว  / เหตุการณ์ 
พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
                  3.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว  / เหตุการณ์  / เรื่อง / 
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ / แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง
ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง  / ข่าว  / เหตุการณ์ / สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมให้เหตุผลประกอบ   
                  4.  เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
                  5.  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
เปรียบเทียบและ อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม   
                  6.  ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
                  7.  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม   
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                    8.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น  / ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้  / ข้อมูล
ต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่  / 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 
                    9.  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัว
เรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม  เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว               
การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๒ ,๑๐๐-
๒,๒๕๐ คำ (คำศัพท์ท่ีเป็นนามธรรมมากขึ้น) 
                  10.  ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) ส่ือความหมาย
ตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
                  ในการดำเนินการวิจัยพัฒนารูปแบบการสอนครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
และนำสาระท่ี 1 ของหลักสูตรแกนกลาง ในเรื่อง ภาษาเพื่อการส่ือสาร โดยเน้นในเรื่องอาชีพ         
มากำหนดหลักการและสาระสำคัญในการวิจัยพัฒนารูปแบบการสอน เพราะวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ของผู้วิจัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี โดยสาระท่ี 1 ของหลักสูตรแกนกลางจะสอดคล้องกับรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ในเรื่อง 
ภาษาเพื่อการส่ือสาร จะเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปล่ียน
ข้อมูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  นำเสนอข้อมูล  ความคิด รวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม และสาระท่ี 4 ใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรู้
กับสังคมโลก   
               2.2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้ เท่าทันการเปล่ียนแปลง     
สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทำงาน 
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ        
รักการทำงาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างพอเพียง                 
และมีความสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้
มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้   
                สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน  
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง ไม่ทำลายส่ิงแวดล้อม เน้น      
การปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความส ามารถ           
ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
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                สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
ความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างส่ิงของ  
เครื่องใช้ วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต 
                สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหา
หรือการสร้างงานคุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
                สาระท่ี 4 การอาชีพ เป็นสาระท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะท่ีจำเป็นต่ออาชีพ เห็นความสำคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต 
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   
                สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
                สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 
                มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน  
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
                1.  อภิปรายข้ันตอนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
                2.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
                3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดล้อม 
               สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
                มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างส่ิงของ
เครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
                1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี 
                2.  สร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของส่ิงของ
เครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล     
               สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
                มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน          
การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  
                1.  อธิบายหลักการทำโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                2.  เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน 
                3.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 
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                4.  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทำในชีวิตประจำวัน        
ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 
               สาระท่ี 4 การอาชีพ   
                มาตรฐาน  ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ      
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
               1.  อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย 
               2.  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
               3.  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความรู้ความถนัดและ  
ความสนใจของตนเอง 
               คุณภาพผู้เรียน (เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
                1.   เข้าใจกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน          
มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัย        
การทำงานท่ีเสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
                2.   เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์                  
ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ สร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี  
อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนำไปสู่การสร้างช้ินงานหรือ
แบบจำลองความคิดและการรายงานผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบกับ
ส่ิงแวดล้อม 
                3.  เข้าใจหลักการเบ้ืองต้นของการส่ือสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธี
แก้ปัญหา หรือการทำโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค้นหาข้อมูล  
และการติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การแก้ปัญหา สร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน             
                4.  เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมี เจตคติท่ีดีต่อและเห็นความสำคัญของ 
การประกอบอาชีพ วิธีการหางานทำ คุณสมบัติท่ีจำเป็นสำหรับการมีงานทำ วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่
อาชีพ มีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพท่ีสนใจ และ
ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ 
                ในการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผู้วิจัยได้มีการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐาน
อาชีพและเทคโนโลยีควบคู่กับหลักสูตรแกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องมา
กำหนดสาระเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับ
การประกอบธุรกิจ (English for Careers in Business) 
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2.3  หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ปีพุทธศักราช 2558 ของจังหวัดชลบุรี 
             คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี (2558) 
ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อการมีงานทำและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการมีงานทำตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะก้าวสู่การเป็นแรงงานระดับฝีมือในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการจ้าง
งานจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคการเกษตรในระดับประชาคมอาเซียน และระดับสากล 
รวมท้ังการประกาศนโยบาย เรื่อง “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  : Moderate Class More 
Knowledge” ซึ่งมีแนวทางพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2562-
2565) ท่ีได้กำหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาจังหวัดไว้ว่า ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจช้ันนำ อุตสาหกรรม
สะอาด ท่องเท่ียวนานาชาติประตูสู่ เศรษฐกิจโลก จึงต้องมีการบูรณาการและการบริหารจัดการ
ร่วมกันทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาให้ประชากร ของจังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดท่ีมีอัตราการเติบโตด้าน ธุรกิจ
และอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วแต่ยังขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะด้านวิชาชีพและคุณลักษณะนิสัย
อุตสาหกรรมคณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของจังหวัดชลบุรีจึงได้ร่วมกันกำหนด
หลัก สูตรการ จัดการศึกษาเพื่ อการมี งานทำของจังหวัดชลบุ รี  (Work - Based Education 
Management) ขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนต้ังแต่ ระดับปฐมวัย
ถึงระดับอาชีวศึกษา ในรูปแบบการบูรณาการสอดแทรกทักษะแรงงานฝีมือและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะนิสัย อุตสาหกรรมให้เกิดกับผู้เรียน โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง 
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และ ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาโดย ใช้พื้นท่ีเป็นฐานในการทำงาน
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างพลเมืองท่ีมีคุณภาพของจังหวัดชลบุรี  
ตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีมุ่งสร้างและ
พัฒนาให้ประชากรมีความรู้ ความสามารถและสมรรถะเหมาะสมท่ีจะดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้
อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและมีความสุข จังหวัด  ชลบุรีจึงขอประกาศใช้หลักสูตรการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี  (Work - Based Education Management) เพื่อใช้
เป็นกลไกสำคัญให้สถานศึกษาบูรณาการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบท
ของสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน์  
              หลักสูตรการเพื่ อการมีงาน ทํา มุ่ งส่งเสริมและพัฒนา ผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพ ก้าวเข้าสู่การเป็นแรงงาน 
ระดับฝีมือในสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือ ท่ีว่าทุกคนสามารถ 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  
              หลักการ  
              1.  เป็นหลักสูตรท่ีให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา เน้นการบูรณาการ 
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนําความรู้ ทักษะ วินัยการทํางาน และ 
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คุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพท่ีได้รับไปใชในการประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพและมี 
คุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  
              2.  เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการดําเนินงานร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สถานประกอบการเพื่อ  
ประโยชน์ในการเรียนรู้  และสร้างประสบการณ์งานอาชีพ การศึกษาดูงาน การ ฝึกงานและ           
การประกอบอาชีพ  
              3.  เป็นหลักสูตรท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
และ สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ ในรายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร  
              4.  เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณลักษณะนิสัย
เพื่อการประกอบอาชีพ 10 ประการ มีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นในการประกอบอาชีพ 

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
             ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานในงานอาชีพ ด้วยการนำทักษะการคิด   
การส่ือสาร การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนางาน มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข มีทักษะในงานอาชีพท่ีตนเองสนใจและนำไปใช้ประกอบอาชีพ
ได้    
             เป้าหมายตามช่วงวัย 
             1.  ระดับปฐมวัย 
              รู้จักอาชีพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน สามารถส่ือสารเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ  ได้ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนรู้จักได้ 
             2.  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
             เข้าใจวิธีการทำงานในอาชีพต่าง ๆ  ในชุมชนท่ีตนเองสนใจ  มีทักษะกระบวนการ                 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการส่ือสาร มีคุณลักษณะการทำงานท่ีดี  และมีจิตสำนึกใน
การทำงาน 
             3.  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
             เข้าใจกระบวนการทำงานในอาชีพต่าง ๆ ท่ีมีในชุมชนหรืออาชีพท่ีตนเองสนใจ และได้รับ
การฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะการทำงาน มีทักษะการจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์          
มีความสามารถในการส่ือสาร และมีคุณลักษณะท่ีดีในการทำงาน 
             4.  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3 
             มีกระบวนการทำงานและการจัดการในอาชีพท่ีตนเองเลือกอย่างน้อยหนึ่งอาชีพ มีทักษะ
พื้นฐานและทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพท่ีเลือก เห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ  
และเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพท่ีเลือก 
             วัตถุประสงค์  
             เพื่อใหผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้  
             1.  มีคุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพตามหลักสูตรเพื่อการมีงานทํา  
             2.  มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ  
             3.  มีเจตคติท่ีดีและเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 
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             คุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพ 
             หลักสูตรเพื่อการมีงานทํา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะนิสัย เพื่อการประกอบอาชีพ 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการได้อย่างมีความสุข ดังนี้  
             1.  ความซื่อสัตย ์ 
             2.  ระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา 
             3.  ความรับผิดชอบ 
             4.  ใฝ่เรียนรู้  
             5.  ขยันและอดทน  
             6.  ประหยัด 
             7.  ความปลอดภัย  
             8.  ความคิดสร้างสรรค์ 
             9.  ทํางานเป็นทีม 
            10.  จิตสาธารณะ  
             ทักษะท่ีจําเป็นในการประกอบอาชีพ  
              หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา มุ่งพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นในการประกอบอาชีพ 
ผู้เรียน ดังนี้  
              1.  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
              2.  ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ  
              3.  ทักษะวิชาช่างพื้นฐานและงานอาชีพ 
              ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
              หลักสูตรเพื่อการมีงานทําส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ดังนี้   
              1.  ความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางแต่ละระดับการศึกษา  
              2.  ความรู้ตามสาขาอาชีพในจังหวัดชลบุรี  
              3.  ความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
              สมรรถนะวิชาชีพ  
              หลักสูตรเพื่อการมีงานทํา มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะวิชาชีพ ดังนี้  
              1.  ความสามารถในการส่ือสารเพื่อการทํางาน  
              2.  ความสามารถในการคิดสู่การทํางาน  
              3.  ความสามารถในการแก้ปัญหาในการทํางาน  
              4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการทํางาน 
              5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทํางาน 
              มาตรฐานการเรียนรู้  
              การพัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดความสมดุล ต้องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
              1.  ภาษาไทย  
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              2.  คณิตศาสตร ์ 
              3.  วิทยาศาสตร ์ 
              4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
              5.  สุขศึกษาและพลศึกษา  
              6.  ศิลปะ  
              7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
              8.  ภาษาต่างประเทศ 
          มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางฯ ท่ีสอดคล้องกับงานอาชีพ 
           สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้งานอาชีพและสอดคล้องกับข้อมูล
สารสนเทศสำคัญของท้องถิ่น ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1  มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางฯ ท่ีสอดคล้องกับงานอาชีพ  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานหลักสูตรที่เก่ียวกับ
ท้องถ่ินและอาชีพ 

อาชีพ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
สาระที่ 4   
การเสริมสร้างสุขภาพ
และการป้องกันโรค 

มฐ.พ 4.1   
เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการเสริมสร้าง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

-  การผลิตยาสมุนไพร 
-  นวดแผนโบราณ  

ศิลปะ 
สาระที่  1    
ทัศนศิลป์ 
 
  

มฐ.ศ 1.2    
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และสากล 

-  ศิลปะบนพื้นผ้าลายชาว 
   ไทยภูเขาและการถัก   
   ทอผ้า 
-  ศิลปะการตัดกระดาษ 
   พื้นบ้าน 
-  ศิลปะบนผนังตามวัด  
-  ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
สาระที่ 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

มฐ. ง 3.1   
เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การเรียนรู้ การส่ือสาร             
การแก้ปัญหาการทำงาน และอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ 
มีคุณธรรม 

-  งานประดิษฐ์ของเล่นของ 
   ใช้จากวัสดุในท้องถิ่น 
-  งานช่างในท้องถิ่น เช่น  
   งานปั้นงานสาน            
   งานแกะสลัก  
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานหลักสูตรที่เก่ียวกับ

ท้องถ่ินและอาชีพ 
อาชีพ 

สาระที่ 4  
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

มฐ. ง 4.1   
เข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็น  มี
ประสบการณ์  เห็นแนวทางในงาน
อาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   
มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

-  งานอาชีพในครอบครัวและ 
   ท้องถิ่น           
-  อาชีพค้าขาย 
-  อาชีพการเกษตร   
-  อาชีพเล้ียงสัตว์           

ภาษาต่างประเทศ 
สาระที่ 1   
ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
สาระที่ 4   
ภาษากับ
ความสัมพันธ์       
กับชุมชนและโลก 

มฐ.ต 1.3 
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวม
ยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
โดยการพูดและการเขียน 
มฐ.ต 4.1 
ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชนและ 
สังคม 
มฐ.ต 4.2     
ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือ
พื้นฐานในการศึกษาต่อและ             
การประกอบอาชีพ   

-  อาชีพมัคคุเทศก์ 
-  อาชีพนักแปล และล่าม 
   ภาษา 

      
ที่มา: คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (2558)   
 
              สาระการเรียนรู้  
              สาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย องค์ความรู้  ทักษะหรือกระบวนการเรียน รู้  และ
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ กําหนดให้ผูเรียนทุกคนจําเป็นตองเรียนรู้ โดยแบ่งเปน 8 กลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ ดังนี้  
              1.  ภาษาไทย ความรู้  ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษา เพื่อการส่ือสารความช่ืนชม   
การเห็น คุณค่าภูมิปญญา ไทย และภูมิใจในภาษาประจําชาติ  
              2.  คณิตศาสตร์ การนําความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไช้ในการแก้              
ปัญหา การดําเนินชีวิต การศึกษาตอ การมีเหตุมีผล และมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์  
              3.  วิทยาศาสตร์ การนําความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา       
ค้นคว้า หาความรู้ และแก้ปัญหาอยางเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ มีการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล  
              4.  ภาษาต่างประเทศ ความรู้ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศ           
ในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ  
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              5.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การอยูร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ          
ส่ิงแวดลอม ความรักชาติ และภูมิใจในความเปนไทย  
              6.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการทํางาน การจัดการ 
การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี  
              7.  ศิลปะ ความรู้และทักษะในการคิดริเริ่มจินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ 
และการเห็นคุณค่าทางศิลปะ  
              8.  สุขศึกษาและพลศึกษา  ความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย
ของตนเองและผู้อื่น การป้องกันและปฏิบัติต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะใน 
การดําเนินชีวิต 
              สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการมีงานทํา  
              สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการมีงานทํา ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 เรื่อง ดังนี้  
              1.  คุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทํางานอาชีพ  
                  1.1  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพลเมืองไทยและพลโลก ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
คุณธรรมพื้นฐาน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
                  1.2  คุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
                  1.3  คุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทํางาน 

2.  งานอาชีพในจังหวัดชลบุรีและทักษะการทํางาน  
     2.1  งานอาชีพในจังหวัดชลบุรี  
     2.2  สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรเพื่อการมีงานทํา  
     2.3  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
     2.4  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
     2.5  ทักษะวิชาช่างพื้นฐานและงานอาชีพ  
3.  ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
     3.1  ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานอาชีพ  
     3.2  กฎหมายแรงงาน การประกันตน และความปลอดภัยในงาน  
     3.3  พลังงาน สภาพแวดล้อมกับสุขภาพอนามัย  
     3.4  การเป็นผู้ประกอบการ 
4.  โครงงานอาชีพ  
    4.1  การคิดและเลือกหัวข้อโครงงาน  
    4.2  ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง  
    4.3  การเขียนเค้าโครงของโครงงาน  
    4.4  การปฏิบัติโครงงาน  
    4.5  การเขียนรายงานโครงงาน  
    4.6  การนําเสนอโครงงาน  
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5.  ศึกษาดูงาน  
    5.1  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการอุตสาหกรรม  
    5.2  ฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์งานอาชีพ 

             รูปแบบการจัดการเรียนรู้  
             การจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อการมีงานทํา สามารถดําเนินการได้ 4 รูปแบบ 
ดังนี้  
             1.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
             2.  รูปแบบการจัดทํารายวิชาเพิ่มเติม  
             3.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
             4.  รูปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา 
             ส่ือการเรียนรู้  
             การจัดหาส่ือการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุง 
เลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากส่ือตาง ๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวเพื่อนํามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ท่ี
สามารถสงเสริมและส่ือสารให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอยางพอเพียง            
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยางแท้จริง มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้  
             1.  จัดให้มีแหลงการเรียนรู้ ศูนยส่ือการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือขาย 
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์การเรียนรู้ระหวางสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

2.  จัดทําและจัดหาส่ือการเรียนรู้สําหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน  
รวมทั้งจัดหาส่ิงท่ีมีอยูในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เปนส่ือการเรียนรู้  
             3.  เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง 
กับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกตางระหวางบุคคลของผู้เรียน  
             4.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ 
             5.  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของ    
ผู้เรียน  
             6.  จัดให้มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือและการใช้ส่ือ 
การเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 
             การวัดและประเมินผล  
             การวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ต้องครอบคลุมคุณลักษณะนิสัย เพื่อ          
การประกอบอาชีพ ทักษะท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และ
เจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
             คุณภาพผูเรียน  
             1.  มีคุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพ สามารถอธิบายกระบวนการทํางานท่ีมี  
ประสิทธิภาพ เพื่อการดํารงชีวิต ใช้กระบวนการกลุมในการทํางาน มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะ
กระบวนการแก้ปญหาและทักษะการจัดการ และสร้างผลงานอยางมีความคิดสร้างสรรค์  
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             2.  สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน สืบค้นข้อมูล และส่ือสารผาน 
ระบบอินเทอร์เน็ตได้อยางมีประสิทธิภาพ นําเสนอผลงานผานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกตใช้ 
โปรแกรมสร้างช้ินงานเชิงสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อ    
การตัดสินใจได้อยางถูกต้องเหมาะสม  
             3.  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จําลองท่ีเกิดขึ้นท้ังในและนอกห้องเรียน 
ใช้ภาษาตางประเทศในการส่ือสาร การสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้จากข้อมูลตาง ๆ 
จากส่ือและแหลงการเรียนรู้ตาง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
             4.  เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพ 
ท่ีถนัด สนใจ และเปนท่ีต้องการของตลาดแรงงานอาชีพในระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้ 
            รูปแบบการจัดทํารายวิชาเพิ่มเติม 
             ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะ        
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ              
20 ปี  
             มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้การจัดทําเป็นรายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารูปแบบการจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้                              
             1.  หลักการ  
             รายวิชาเพิ่มเติมเป็นรายวิชาท่ีสถานศึกษาสามารถเปดสอนเพิ่มเติมจากรายวิชาท่ีกําหนดไว้ 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่ อให้สอดคล้องกับจุดเน้น               
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หรือความต้องการของท้องถิ่น หรือการประกอบอาชีพใน
อนาคต มีการกําหนด “ผลการเรียนรู้” เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาสามารถ
พิจารณา รายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตรโดย 
อยูภายใต้โครงสร้างเวลาท่ีกําหนด สําหรับช่ือรายวิชาเพิ่มเติมนั้น สามารถต้ังได้ตามความเหมาะสม 
            2.  วิธีการ  
            สถานศึกษาสามารถกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการ โดยจัดเป็นรายภาคตาม 
โครงสร้างเวลาเรียนท่ีกําหนด และมีการกําหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ เมื่อรวมเวลาเรียนใน 
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
                 2.1      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องได้หนวยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่ น้อยกวา               
81 หนวยกิต แบงเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมน้อยกว่า 15 หนวยกิต  
             3.  เวลาเรียน  
              กําหนดเวลาเรียนให้แต่ละรายวิชามีค่าน้ำหนักไม่น้อยกว่า 0.5 หน่วยกิต (1 หน่วยกิต  
คิดเปน็เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน) และเมื่อนําไปรวมกับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานใน 
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
              4.  การวัดและประเมินผล  
              การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาเพิ่มเติม ผู้สอนดําเนินการวัดและประเมินผล             
อย่างเป็นปกติและสม่ำเสมอ โดยใช้เทคนิคการประเมินอย่ างหลากหลาย เช่น การซักถาม                
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การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน   
การใช้แบบทดสอบ เป็นต้น โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง 
เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชีว้ัดให้มกีารสอนซ่อมเสริม นอกจากนี้ 
ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้โดยสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ท่ี
กําหนดขึ้น ท้ังนี้ เกณฑ์การประเมินต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ต้องครอบคลุมคุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพ ทักษะท่ีจําเป็น 
ในการประกอบอาชีพ ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
             กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
             การพัฒนาหลักสูตรงานอาชีพสู่การปฏิบัติของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถดำเนินการ
จัดทำ ดังนี้ 
             1.  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำกรอบสาระงานอาชีพให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรงานอาชีพ 
             2.  โรงเรียนพิจารณาเลือกสาระงานอาชีพท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 
             3.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวช้ีวัดงานอาชีพท่ีเขตพื้นท่ีกำหนดกับงานอาชีพ ให้มี
ความสัมพันธ์กัน 

  4.  ในระดับช้ันปฐมวัยใช้การบูรณาการ 
             5.  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -  3  โรงเรียนอาจใช้การบูรณาการโดยการสอดแทรกตัวช้ีวัด
งานอาชีพไว้ในรายวิชาต่าง ๆ  ให้เหมาะสม หรืออาจจัดเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมก็ได้ ท้ังนี้อยู่ในดุลยพินิจ
ของโรงเรียน 
             6.  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 -  6 และมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนควรจัดงานอาชีพเป็น
รายวิชาเพิ่มเติม หรืออาจจัดเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมก็ได้ ท้ังนี้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน 
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ภาพที่ 2.1  กระบวนการพฒันาหลักสูตรเพื่อการมีงานทำของสถานศึกษา  
ที่มา: คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี (2558)    

แต่งต้ังคณะท ำงำนกำรจัดท ำ 

หลักสูตรเพ่ือกำรมีงำนท ำของโรงเรียน 

ศึกษำ / วิเครำะหก์รอบ

งำนอำชีพของ สพป. 

ศึกษำ / วิเครำะห์

หลักสูตร 

และศักยภำพของ

โรงเรียน 

ศึกษำ / วิเครำะห ์

สำรสนเทศของท้องถิ่น

และนักเรียน 

ก ำหนดรำยวิชำ 

งำนอำชีพของโรงเรียน 

หน่วยกำรเรียนรู้ 

 

ก ำหนดผลกำรเรียนรู ้

จัดท ำโครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้ 

จัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

น ำผลกำรเรียนรู้ไปวิเครำะหร่์วมกับ

วิชำฯ/กิจกรรมที่จะแทรก/........ 
 

หน่วยกำรเรียนรู้ 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ 

 

ฯลฯ 

รำยวิชำ

เพ่ิมเติม 

 

สอด 

แทรก 
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             สรุป จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวหลักสูตร 
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี ปีพุทธศักราช 2558 และกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อเป็นแนวทางและเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดสาระ
การเรียนรู้ตามกรอบของหลักสูตร ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษท่ี
ส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
2.4  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับงานอาชีพ 
           การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาชีพ ผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจาก 
เอกสารรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
           2.4.1  แนวคิดสำคัญ    
            การประกอบอาชีพ หมายถึง การทํามาหากินของบุคคลในสังคม ไ ด้รับค่าตอบแทนเป็น  
รายได้นํ ามาจับ จ่าย ใช้สอยเล้ียงดูตน เองและสมาชิก ในครอบครัว ใ ห้มี คุณภาพ ชีวิต ท่ี ดี                            
มีความเป็นอยูดีรัฐบาลมีรายได้จากการเสียภาษีของบุคคลท่ีประกอบอาชีพ นํามาจัดสรรจ่ายเป็นคาใช้
จ่ายในการพัฒนาประเทศ  
            ปัจจุบันการประกอบอาชีพมีความหลากหลาย มีอาชีพแตกแยกย่อยออกเป็นอาชีพต่าง ๆ ท่ี
มีความเฉพาะทางของอาชีพมากขึ้น ได้แก่ อาชีพวิศวกร นักบัญชี ช่างแต่งหนา นักสํารวจ และอาชีพ
อื่น ๆ การท่ีบุคคลในสังคมมีโอกาสประกอบอาชีพนับได้ว่าเป็นการประสบกับความสําเร็จ และเป็น 
ความต้องการสูงสุดในชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการได้ประกอบอาชีพท่ีตรงกับความรู้  ความสามารถ 
ความสนใจและความชอบ จะทําใหบุคคลนั้นเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข  
            การเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการเข้าสู่การประกอบอาชีพ จึงเป็นเรื่องจําเป็นท่ี 
บุคคลต้องให้ความสําคัญ เพื่อช่วยให้ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้สอดคล้อองกับคุณสมบัติของตน 
ประกอบอาชีพนั้นอย่างมีความสุขและเจริญก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพดังกล่าว 
           งาน (job) หมายถึง ภารกิจ (Task) หรือหน้าท่ี (Duties) ท่ีต้องปฏิบัติงานหลายงานท่ีมี          
ลักษณะคล้ายคลึงกันรวมกันเข้าเป็น อาชีพ  
            อาชีพ  ในเอกสารฉบับนี้หมายถึง งานซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติอยู่ไม่หมายรวมถึง 
อุตสาหกรรม กิจการ สถานการณ์ทำงาน หรือประสบการณ์ในการทำงานของผู้ปฏิบติังาน 
           2.4.2  ความสำคัญของอาชีพ 
           อาชีพเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อ 
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ อาชีพมีความสําคัญดังนี้  
                    1.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษยให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข เพราะผู้ท่ี
มีอาชีพจะมีรายได้ทําให้มีอํานาจการซื้อ (Power Purchasing) สินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค                 
ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวันได้  
                    2.  ทําใหเกิดความน่าเช่ือถือในสังคม ผู้ท่ีมีอาชีพจะได้รับความเช่ือถือจากผู้คนใน
สังคม เพราะค่านิยมในสังคมมนุษยม์องว่า คนท่ีมีอาชีพสามารถทํามาหากินเล้ียงตนเองได้เป็นคนท่ีมี
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คุณภาพจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับบุคคลอื่น ไม่ต้องไปลักขโมย ไม่ต้องไปฉกชิงวิ่งราว
ทรัพย์สินและส่ิงของจากผูอื่น 
                    3.  สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ท่ีจะมาใช้ชีวิตอยู่รวมกัน เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์     
ต้องมีการดํารงเผ่าพันธุ์ มีการแต่งงาน  ผู้ท่ีมีอาชีพจะสร้างความมั่นใจให้กับคู่ชีวิตว่าจะสามารถสร้าง
ครอบครัวที่มีความสุขได้อย่างแน่นอน  
                    4.  สร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ สามารถดูแลให้การดําเนินชีวิตของครอบครัว         
เป็นปกติสุข มีการเก็บสะสม การออมไว้ใช้เมื่อยามเจ็บปวย แต่ถ้าไม่มีอาชีพก็จะไม่มีรายได้         
การดํารงชีวิตในครอบครัวก็จะไมม่ีความสุข  
                    5.  กิจกรรมในสังคมมีความเคล่ือนไหว เพราะความหลากหลายของอาชีพก่อใหเกิด       
การเช่ือมประสานในจุดต่าง ๆ เกิดการปฏิสัมพันธกันระหว่างผู้คนในสังคม ได้แก่ การซื้อขายสินค้า 
กิจกรรมการให้บริการด้านต่าง ๆ ท่ีมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ เทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยใช้เงินเปนตัวกลางในการแลกเปล่ียน 
             2.4.3  ประเภทของงานอาชีพ 
             การแบ่งประเภทของอาชีพ สามารถจัดแบ่งตามลักษณะได้เป็น 2 ลักษณะ คือ แบ่งตาม
เนื้อหาวิชาของอาชีพ และแบ่งตามลักษณะของการประกอบอาชีพ 
                     1.  การแบ่งอาชีพตามเนื้อหาวิชาของอาชีพ สามารถจัดกลุ่มอาชีพตามเนื้อหาวิชา 
ได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
                          1.1  อาชีพเกษตรกรรม ถือว่าเป็นอาชีพหลัก และเป็นอาชีพสำคัญของประเทศ 
ปัจจุบันประชากรของไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ยังประกอบอาชีพนี้อยู่ อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
เกี่ยวเนื่องกับการผลิต และการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการทางด้านการเกษตรซึ่งผลผลิตทาง        
การเกษตร นอกจากใช้ในการบริโภคเป็นส่วนใหญ่แล้วยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทาง อุตสาหกรรม
อีกด้วยอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน เล้ียงสัตว์ ฯลฯ 
                          1.2   อาชีพอุตสาหกรรม การทำอุตสาหกรรม หมายถึง การผลิตสินค้าอัน
เนื่องมาจากการนำเอาวัสดุ หรือสินค้าบางชนิดมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้มากขึ้น
กระบวนการ ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบด้วยในขั้นตอนของกระบวนการผลิต มีปัจจัย
มากมายนับต้ังแต่แรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ เงิน ทุน ท่ีดิน อาคาร รวมท้ังการบริหาร
จัดการการประกอบอาชีพ  
                          1.3  อาชีพพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ  
                          อาชีพพาณิชยกรรม เป็นการประกอบอาชีพท่ีเป็นการแลกเปล่ียนระหว่างสินค้า
กับเงิน ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการซื้อมาและขายไป ผู้ประกอบอาชีพทางพาณิชยกรรมจึงจัดเป็น
คนกลาง ซึ่งทำหน้าท่ีซื้อสินค้าจากผู้ผลิตและนำมาขายต่อให้แก่ผู้บริโภค ประกอบด้วยการ ค้าส่งและ
การค้าปลีก โดยอาจจัดจำหน่าย ในรูปของการขายตรงหรือขายอ้อม 
                          อาชีพบริการ หมายถึง อาชีพท่ีทำให้เกิดความพอใจแก่ผู้ซื้อ การบริการอาจเป็น
สินค้าท่ีมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ การบริการท่ีมีตัวตน ได้แก่ บริการขนส่ง บริการทางการเงิน  
ส่วนบริการท่ี ไม่มีตัวตน ได้แก่ บริการท่องเท่ียว บริการรักษาพยาบาล เป็นต้น 
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                          อาชีพพาณิชยกรรม จึงเป็นตัวกลางในการขายสินค้า หรือบริการต่าง ๆ 
นับต้ังแต่การนำวัตถุดิบจากผู้ผลิตทางด้านเกษตรกรรม ตลอดจนสินค้าสำเร็จรูปจาก โรงงาน
อุตสาหกรรม รวมท้ังคหกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม ไปให้ผู้ซื้อ หรือผู้บริโภคอาชีพพาณิชยกรรมจึง
เป็นกิจกรรมท่ีสอดแทรกอยู่ทุกอาชีพ ในการประกอบอาชีพพาณิชยกรรม หรือบริการ ผู้ประกอบ
อาชีพจะต้องมีความสามารถในการจัดหามีความคิดริเริ่ม และมีคุณธรรม จึงจะทำให้การประกอบ
อาชีพเจริญก้าวหน้า 
                          1.4    อาชีพคหกรรม การประกอบอาชีพคหกรรม  ได้แก่ อาชีพท่ีเกี่ยวกับ         
การประกอบอาหาร ขนม การตัดเย็บ การเสริมสวย ตัดผม เป็นต้น 
                          1.5  อาชีพหัตถกรรม การประกอบอาชีพหัตถกรรม ได้แก่ อาชีพท่ีเกี่ยวกับงาน
ช่าง โดยการใช้มือในการผลิตช้ินงานเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ อาชีพจักสาน แกะสลัก  ทอผ้าด้วยมือ             
ทอเส่ือ เป็นต้น 
                          1.6  อาชีพศิลปกรรม การประกอบอาชีพศิลปกรรม ได้แก่ อาชีพเกี่ยวข้องกับ
การแสดงออกในลักษณะ ต่าง ๆ เช่น การวาดภาพ การปั้น การดนตรี ละครการโฆษณา ถ่ายภาพ 
เป็นต้น 
              2.4.4  การแบ่งอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพ 
             นอกจากจะจัดกลุ่มอาชีพเป็น 6 ประเภทแล้ว เรายังสามารถจัดกลุ่มอาชีพตามลักษณะ 
การประกอบอาชีพ เป็น 2 ลักษณะ คือ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจ้าง 
                       1.  อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทุกประเภทท่ีผู้ประกอบการดำเนินการด้วยตนเอง
แต่เพียงผู้เดียวหรือ เป็นกลุ่ม อาชีพอิสระเป็นอาชีพท่ีไม่ต้องใช้คนจำนวนมาก แต่หากมีความจำเป็น
อาจมีการจ้างคนอื่นมาช่วยงานได้ เจ้าของกิจการเป็นผู้ลงทุนและจำหน่ายเอง คิดและตัดสินใจด้วย
ตนเองทุกเรื่อง ซึ่งช่วยให้การพัฒนางานอาชีพ เป็นไป อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การประกอบ
อาชีพอิสระ เช่น ขายอาหาร ขายของ ชำ ซ่อมรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ในการประกอบอาชีพอิสระ 
ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ ความสามารถในเรื่อง การบริหาร การจัดการ เช่น การตลาด ทำเล
ท่ีต้ัง เงินทุน การตรวจสอบและประเมินผล เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีความอดทนต่องานหนัก ไม่ถ้อ
ถอยต่อปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมองเห็นภาพการดำเนินงานของ
ตนเอง ได้ทะลุปรุโปร่ง 
                       2.  อาชีพรับจ้าง หมายถึง อาชีพท่ีมีผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการ โดยตัวเองเป็นผู้รับจ้าง
ทำงานให้ และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน อาชีพรับจ้างประกอบด้วยบุคคล  
2 ฝ่าย ซึ่งได้ตกลงว่าจ้างกัน บุคคลฝ่ายแรกเรียกว่า “นายจ้าง” หรือผู้ว่าจ้าง บุคคลฝ่ายหลังเรียกว่า 
“ลูกจ้าง” หรือผู้รับจ้าง มี ค่าตอบแทนท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้างเรียกว่า “ค่าจ้าง”  
การประกอบอาชีพรับจ้าง โดยท่ัวไปมีลักษณะ เป็นการรับจ้างทำงานในสถานประกอบ การหรือ
โรงงาน เป็นการรับจ้างในลักษณะการขายแรงงาน โดยได้รับค่าตอบแทน เป็นเงินเดือน หรือ
ค่าตอบแทนท่ีคิดตามช้ินงานท่ีทำได้ อัตราค่าจ้างขึ้นอยู่กับการกำหนดของเจ้าของสถานประกอบการ 
หรือนายจ้าง การทำงานผู้รับจ้างจะทำอยู่ภายในโรงงานตามเวลาท่ีนายจ้างกำหนด การประกอบ
อาชีพรับจ้างในลักษณะนี้มีข้อดีคือ ไม่ต้องเส่ียงกับการลงทุน เพราะลูกจ้างจะใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ี
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นายจ้างจัดไว้ให้ทำงานตามท่ีนายจ้างกำหนด แต่มีข้อเสีย คือ มักจะเป็นงานท่ีทำซ้ำ ๆ เหมือนกันทุก
วัน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของนายจ้าง 
            2.4.5  คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพรับจ้างและบริการ  
            ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างและบริการโดยท่ัวไปควรมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการจัดการ ควรจบการศึกษาขั้ นต่ำระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก โดยแต่ละตําแหน่งจะมีการรับสมัครตามคุณสมบัติท่ีแตกต่างกันขึ้นอยูกับลักษณะงาน  
ได้แก่ กรรมกรกอสร้าง ต้องมีความรู้และทักษะในการทํางานไม้งานปูน งานสีควรจบการศึกษาขั้นต่ำ
ระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น บางอาชีพผู้วาจ้างต้องการเพียงบุคคลท่ีมีประสบการณ์
และความสามารถใน การทํางานไม่จําเป็นต้องจบการศึกษาก็ได้ผู้ประกอบอาชีพรับจางและบริการ
ควรมีคุณสมบัติดังนี้  
                     1.    มีทัศนคติและค่านิยมท่ีถูกต้องในเรื่องการทํางานมองเห็นและตระหนักว่า  
การทํางานทําให้คนมีคุณค่า อาชีพทุกชนิดท่ีเป็นอาชีพสุจริตล้วนเปนอาชีพท่ีมีเกียรติ ความสําเร็จท่ี 
น่าช่ืนชมจะต้องมาจากความสามารถ การมี ทัศนคติและค่านิยม ท่ีถูก ต้อง จะช่วยให้ เกิด 
ความภาคภูมิใจในการทํางานและปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                     2.              มีนิ สัยพื้นฐานการทํางานท้ีดี ไดแก่ มีความขยัน มีความอดทน มีใจรักใน 
การทํางานมีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทํางาน และมีความซื่อสัตย์  
                     3.  มีการวางแผน และกําหนดเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน  
                     4.   มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดี เพื่อให้การประกอบอาชีพเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
                     5.  มีการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงงานให้เจริญก้าวหน้า ทันเหตุการณ์ 
และเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง  
                     6.  มีวิสัยทัศน์ท่ีก้างไกล รู้จักมองภาพอนาคตว่าอาชีพท่ีทําอยู่นั้นมีแนวโน้มจะ
เปล่ียนแปลง หรือพัฒนาไปในทิศทางใด จําเป็นตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงใดบ้าง เพื่อช่วยให้ 
สามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าต่อไปได้ 
            สรุปได้ว่า ผู้ท่ีประกอบอาชีพรับจ้างต้องมีความขยัน รับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย มุงมั่น  
ในการทํางานมีความรู้ ในอาชีพมีประสบการณ์และมีทักษะในการพัฒนางานให้ทันยุคสมัย  
การประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็จนั้น ผู้ประกอบอาชีพอิสระควรมีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีความ
รอบคอบและเช่ือมั่นในตนเอง 2) มีลักษณะความเป็นผู้นําท่ีดี 3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
กระตือรือร้น 4) มีความกล้า กล้าเส่ียง กล้าตัดสินใจ 5) มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 6) มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ 7) มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและจิตใจ 8) มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม 9) มีไหวพริบและสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาท่ีดี 10) มีความรู้และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 11) บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธดี 12) มีความรู้และทักษะในอาชีพนั้น ๆ 
เป็นอย่างดี 
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            2.4.6  ปจัจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
            การประกอบอาชีพให้ประสบผลความสําเร็จ ผู้ประกอบอาชีพต้องให้ความสําคัญกับปัจจัย 
ต่าง ๆ ดังนี้  
                     1.  ศึกษาวิเคราะหอาชีพท่ีต้องการทํา การวิเคราะห์อาชีพเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้
บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจอาชีพในด้าน ต่าง ๆ ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือก
อาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง รวมท้ังความ เป็นไปได้ต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพนั้น ๆ การศึกษา
วิเคราะห์อาชีพควรวิเคราะห์รายละเอียดดังนี้  
                         1.1       ลักษณะอาชีพโดยศึกษารายละเอียด ลักษณะงาน ขั้นตอนการประกอบ
อาชีพ  การวางแผน การจัดการ และการบริหารงานอาชีพนั้น ๆ  
                         1.2       สภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพ โดยศึกษาสถานท่ีต้ังของหน่วยงาน 
และ สภาพแวดล้อมท่ัวไป  
                         1.3   คุณสมบัติของผ้ประกอบอาชีพ โดยศึกษาว่าอาชีพแต่ละประเภทต้องการ
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติอยา่งไร ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เพศ อายุ อุปนิสัยในการทํางาน  
                         1.4    สภาพกาจ้างงาน โดยศึกษค่าตอบแทนในการประกอบอาชีพแต่ละประเภท
เป็นวันหรือเดือน การไดรับค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา ความสามารถ หรือ ประสบการณ์ใน
การทํางาน ช่ัวโมงทํางานการทํางาน การทํางานล่วงเวลา การทํางานในวันหยุดหรือ ผลประโยชน์อืน่                
                         1.5      สภาพการประกอบอาชีพ โดยศึกษาสถานท่ีประกอบอาชีพว่ามีสภาพ 
อย่างไร ทํางานในท่ีร่มหรือกลางแจ้ง มีความเส่ียงในการทํางานหรือไม่ อุปกรณ์ในการทํางานเป็น 
อย่างไร  
                         1.6   ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ โดยพิจารณาถึงโอกาสท่ีผู้ประกอบ 
อาชีพ และความก้าวหน้าในการทํางาน ไดแก การเล่ือนขัน้เงินเดือน เล่ือนตําแหน่ง และการได้รับเงิน
ช่วยเหลือเมือ่เกษียณอายุการทํางาน  
                         1.7   โอกาสอื่ น  ๆ  ได้แก่  การศึกษาต่อการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ และต่างประเทศ เป็นต้น 
                    2.  การวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับงานอาชีพ การศึกษาตนเองเป็นการมองอย่างรู้จัก
และเข้าใจตนเองในการหางานทํา หมายถึง รู้ว่ามีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ความสนใจ และมี
บุคลิกภาพเป็นอย่างไร ซึ่งแต่ละคนจะต้องรู้จัก วิเคราะห์สํารวจและพิจาณาลักษณะข้อดีและ                
ข้อบกพร่องดังนี้ 
                         2.1  ความรู้ความสามารถ หมายถึง ความรู้ในสาขาวิชาท่ีต้องการประกอบอาชีพ 
ความสามารถในการคิดค้นหาเหตุผล วิเคราะห์สังเคราะห์งานโดยส่ือความหมายหรือแสดงออกให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ เช่น ต้องการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าก็ควรมีความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้าท้ังด้านทฤษฎี 
และปฏิบัติ  
                         2.2  ทักษะในการทํางานเป็นความสามารถท่ีต้องใช้ในการทํางานทุกอาชีพ เช่น 
ทักษะการคํานวณ ทักษะการประกอบอาหาร ถ้าเราค้นพบทักษะท่ีมีอยูในตัวเราและสามารถนํา
ทักษะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทํางานก็จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
ทักษะในการทํางานท่ีสําคัญ ได้แก่  



 

51 
 

                               2.2.1  ทักษะการส่ือสาร สามารถพูดหรือแสดงกิริยาท่าทางให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
ใช้ถ้อยคําสุภาพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ เป็นนักฟังท่ีดีสามารถเขียนสรุปและนําเสนองานได้  
                               2.2.2  ทั กษะการจัดการสามารถคัด เลื อกบุ คคลจัดสรรทรัพยากร 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทํางานได้อย่างเหมาะสม ทําให้การดําเนินการต่าง ๆ 
สําเร็จลุล่วงได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
                               2.2.3  ทักษะด้านงานเทคนิค สามารถนําเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการทํางาน 
ได้แก่ เทคนิคการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟา หรือคอมพิวเตอร์ได้เองโดยไม่ต้องเรียกช่าง ทําให้งานไม่
หยุดชะงัก สามารถดําเนินงานต่อจนแล้วเสร็จและมีคุณภาพ  
                               2.2.4  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนํามาใช้ประโยชน์ใน 
การทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                               2.2.5  ทักษะการแก้ปัญหา สามารถแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ค้นหาวิธีการ
แก้ไขและ เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อใหทํ้างานได้สะดวกและประสบผลสําเร็จ 
                       2.3   ความถนัดหรือความสามารถพิเศษ หมายถึง ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล          
เป็นพรสวรรค์ส่ังสมจากประสบการณ์หรือเกิดขึน้จากการศึกษาค้นคว้า ความถนัด หรือความสามารถ 
พิเศษเหล่านี้ผูท่ีรู้จักตนเองดีควรนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  
                       2.4   จุดเด่น เป็นจุดสนใจท่ีทําให้ผู้อื่นมองเห็นภาพลักษณ์หรือคิดถึงเรา ได้แก่          
การพูดจาไพเราะ เข้ากับคนง่าย ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ซึ่งเปนลักษณะทางบุคลิกภาพท่ีทุกคนมีอยู่ใน 
ตนเอง และสามารถนํามาใช่ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ  
                       2.5  ความชอบ ความสนใจและความต้องการเพื่อให้เกิดความพอใจและเป็นธรรม 
สําหรับตนเองแล้ว จึงเลือกอาชีพท่ีชอบมากท่ีสุดซึ่งจะทําให้มีความสุข ภาคภูมิใจและประสบ
ความสําเร็จ ในอาชีพนั้น ๆ 
                       2.6  ค่านิยมในการทํางาน หมายถึงส่ิงท่ีเรายึดถือว่าดีงามสมควรปฏิบัติตาม ได้แก่       
ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ความมั่นคง ความเสียสละ ค่านิยมเป็นตัวกําหนดส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตถ้าเรา 
คิดว่าส่ิงใดสําคัญต่อการทํางานการตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองก็จะช่วยให้เรามีความสุข 
และความพอใจกับการทํางานมากยิ่งขึน้  
                      2.7  อุปนิสัย เป็นลักษณะภายในจิตใจท่ีแสดงเป็นพฤติกรรรมออกมาให้ผู้อื่นเห็น
ทางวาจา แววตา สีหน้า อารมณ์น้ำเสียง และกิริยาท่าทางต่าง ๆ ถ้าเรารู้จักอุปนิสัยของตนเอง ก็จะ         
ช่วยให้เตรียมตัวและเลือกประกอบอาชีพได้ง่ายข้ึน  
                      2.8  ข้อจํากัดในการทํางาน หมายถึง ส่ิงท่ีไม่สามารถนําไปใช้ในการประกอบ 
อาชีพได้และทําให้เกิดอุปสรรคต่อการทํางาน เช่น ท่ีพักอาศัย การเดินทาง มีโรคประจําตัว ไม่ควร
ปิดบังตนเองเพราะอาจทําใหเลือกประกอบอาชีพผิดและเกิดความล้มเหลวในการทํางาน  
                      2.9  บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะส่วนรวมของบุคคลซึ่งประกอบดวยส่ิงท่ีปรากฏ         
ทางร่างกาย นิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิด หากรู้จักและเข้าใจในบุคลิกภาพของตนเองก็สามารถเลือก 
ประกอบอาชีพใหเ้หมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด ลักษณะสําคัญ ๆ ของบุคลิกภาพมีรายละเอียดดังนี้  
                             2.9.1   ทางกายภาพ ได้แก่ การเป็นผู้ท่ีมีรูปร่างหน้าตาดีมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  
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                            2.9.2   ทางสมอง ได้แก ่ความรู้ดีปญญาดีและมีความจําดี  
                            2.9.3   ความสามารถ ได้แก่  มีประสบการณ์และความถนัดท่ี เกิดจาก            
การฝกฝน  
                            2.9.4  ความประพฤติได้แก ่เป็นคนสุภาพอ่อนโยน มนุษยสัมพันธดีมีน้ำใจ  
                            2.9.5  อารมณ์และกําลังใจ เช่น ใจเย็น อดกล้ัน ไม่ฉุนเฉียว ไม่ท้อถอย 
                   3.  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงมีในการประกอบอาชีพ คุณลักษณะการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตนในแต่ละอาชีพแตกต่างกันดังนี้  
                       3.1   การเป็นผู้กล้าได้กลาเสีย มีความอดทนสูง มีความรอบรู้ เท่าทันเศรษฐกิจ 
และเหตุการณ์บานเมือง รู้จักกลยุทธ์การแข่งขันกับคู่แข่ง  
                       3.2   มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อดทน อดกล้ัน  
                       3.3     มีความกระตือรือร้น มีวินัย ขยัน  อดทน ยอมรับในกฎเกณ ฑ์และมี  
ความซื่อสัตย ์
             สรุปในการประกอบอาชีพนั้น มนุษย์เรามีความถนัด ความสามารถ และความสนใจในงาน
อาชีพแตกต่างกัน บางคนเหมาะท่ีจะทํางานด้านหัตถกรรม บางคนเหมาะสมท่ีจะทํางานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลหรืองานท่ีเกี่ยวข้องกับ ด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนบางคนอาจจะเหมาะสมท่ีจะทํางาน
เกีย่วกับการสอนหนังสือ การช่วยเหลือ ติดต่อส่ือสารและให้บริการประชาชน เป็นตน และพรสวรรค์
ท่ีมีไม่เหมือนกันทําให้ไม่สามารถทํางาน ชนิดเดียวกันได้ ข้อสําคัญก็คือ ต้องรู้จักตนเอง และรู้จักงาน
อาชีพต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมท้ัง พิจารณาดูว่ามีงานอะไรบ้างท่ีชอบและสนใจมากท่ีสุด และงาน
นั้น ๆ เหมาะสมกับอุปนิสัยและบุคลิก ลักษณะของตนเองหรือไม่ 
             การประกอบอาชีพท่ีตรงกับความถนัด ความรู้ความสามารถ และความต้องการของตนเอง 
จะส่งผลให้ความความสําเร็จในการประกอบอยางยั่งยืนและเกิดความภาคภูมิในตนเอง  
             การเรียนรู้ท่ีจะวางแผนการตัดสินใจเลือกอาชีพ ทําให้มีข้อมูลอาชีพต่าง ๆ ท่ีจะนํามาใช้ใน
การค้นหาตนเองว่ามีความเหมาะสมกับอาชีพใด เพื่อความพึงพอใจ ความสุขในการประกอบอาชีพ 
และ พัฒนาอาชีพของตนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดได้ตามความคาดหวัง 
             ในการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเบ้ืองต้นในการประกอบอาชีพ เพื่อศึกษาการแบ่งประเภทของ
อาชีพ ในการเลือกกลุ่มอาชีพมากำหนดเป็นสาระการเรียนเรียนรู้ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มอาชีพพาณิชยก
รรมและอาชีพบริการ เพราะ ในปัจุบันการซื้อขาย การบริการและการบริโภคสินค้าเกี่ยวข้องกับบุคคล
ในทุกอาชีพ โดยลักษณะกลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ มีดังนี้   1) ค้าขายสินค้า  
2) บริการ 3) เป็นคนกลางรับซื้อ-ขาย  
            ตัวอย่าง อาชีพค้าขาย เช่น  ค้าขายของท่ีระ ลึก  ขายสินค้าพื้นเมือง  ขายก๋วยเต๋ียว  
ขายอาหาร ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ขายของชำ ขายสินค้าสำเร็จรูป ขายขนม ขายผลไม้ ขายอาหารและ
เครื่องดืม ขายลอตเตอรี่ ขายตุ๊กตา ข่ายปาท่องโก๋ ขายอาหารทะเลสด ขายสัตว์เล้ียง ขายต๋ัว
เครื่องบิน ขายเฟอร์นิเจอร์ ขายเครื่องสำอาง ขายเครื่องประดับทำด้วยเงิน  ขายทองรูปพรรณ  
ขายดอกไม้สด ขายแก็สหุงต้ม ขายตรงเครื่องสำอาง ขายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมท่ี
ตนเองเป็นผู้ผลิต เป็นต้น  
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               ตัวอย่าง อาชีพบริการ เช่น ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเคาะปะผุและพ่นสี
รถยนต์ ช่างซ่อมเบาะรถยนต์ ช่างซ่อมโทรทัศน์ วิทยุ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างเช่ือมโลหะ ช่างทำ
หลังคาอะลูมิเนียม ช่างตัดเย็บเส้ือผ้า ช่างเสริมสวย ช่างแต่งหน้า นวดหน้า ช่างทำผม ช่างตัดผมบุรุษ ช่าง
เขียนภาพเหมื อน  ช่างศิลป์ทำโปสเตอร์ โฆษณา ช่างก่ อสร้ าง ช่างจัดดอกไม้ สดดอกไม้แห้ ง   
รับเล้ียงเด็กอ่อน บริการซักอบรีด บริการให้ เช่าวี ดีโอ หนังสืออ่านเล่น บ้านพักตากอากาศหอพัก  
สกูตเตอร์ชายหาด รถเช่า ขับรถแท็กซี่ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถรับจ้างระหว่างหมู่บ้าน สามล้อ บริการถ่าย
เอกสาร รับพิมพ์รายงาน เล่นดนตรีในร้านอาหาร รับเหมาแกะหอยนางรม รับเหมาสับตะไคร้ส่งโรงงาน 
รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 
               ตังอย่าง อาชีพเป็นคนกลางรับซื้อ-ขาย เช่น คนกลางรับซื้อและขายพริก คนกลางรับซื้อ
และขา กุ้ง คนกลางรับซื้อและขายเกลือ คนกลางรับซื้อและขายเศษยางพาราและยางแผ่น เป็นต้น  
             จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานอาชีพ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ในการแบ่งกลุ่มอาชีพในการเลือกสาระการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
ท่ีผู้วิจัยได้สำรวจระดับความถี่มาเป็นสาระในการเรียนรู้ ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ดังนี้  4 สาระ ได้แก่             
1 ) At the repair shop (ท่ี ร้ า น ซ่ อ ม )  2 ) At the hotel (ท่ี โ ร ง แ ร ม )  3 ) At the airport  
(ท่ีสนามบิน ) 4) At the garage (ท่ีอู่ซ่อมรถ) ในการดำเนินการวิจัยพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
2.5  รูปแบบการสอน 
            ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องของรูปแบบการสอน ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  1) ความหมายรูปแบบการสอน 2) องค์ประกอบของรูปแบบการสอน           
3) การแบ่งกลุ่มของรูปแบบการสอน 4) วิธีการพัฒนารูปแบบการสอน รวมถึง 5) การนำเสนอ
รูปแบบการสอน 

 2.5.1  ความหมายรูปแบบการสอน 
            ทิศนา  แขมมณี (2555) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพลักษณะ
ของการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระบบ ตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอน
สำคัญ ในการเรียนการสอน รวมท้ังวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยให้การเรียน 
การสอนนั้น เป็นไปตามทฤษฎี หลักการสอนหรือแนวคิดท่ียึดถือ รูปแบบการเรียนการสอนจะต้อง
ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบหรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ 
             เอกเกน และคอชัค (Eggen & Kauchak, 1997) กล่าวว่า รูปแบบการสอน หมายถึง กลวิธี
การสอนท่ีได้มีการออกแบบโดยมีพื้นฐาน จากทฤษฎีการเรียนรู้และการจูงใจเพื่อทำให้ให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบการสอนจะบรรยายสภาพท่ัวไปของ ครูจัดการเรียน การสอนเพื่อช่วย
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ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยไม่ได้มีลักษณะเป็นแบบแผนการส่ังการของครูท่ีต้องทำตามทุกอย่าง 
รูปแบบการสอนเป็นแนวทางท่ัวไปท่ีคอยช้ีแนะการจัดการเรียนการสอนของครู 
             จอยซ เวล และคาลฮาวน (Joyce, Weil & Calhoun, 2004) ได้กล่าวว่ารูปแบบการสอน 
หมายถึง การออกแบบสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ ท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ช่วยใน
การออกแบบหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ รวมท้ังช่วยในการออกแบบส่ือ
การเรียนการสอน เช่น หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และส่ือประสม       
             สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการสอน หมายถึง องค์ประกอบของการสอนท่ีมีการศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบกันเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการสอนท่ีเป็นแนวทางใน            
การกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีสามารถทำให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการสอน 
            2.5.2  องค์ประกอบของรูปแบบการสอน  
            ทิศนา  แขมมณี (2552) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของรูปแบบการสอนจำเป็นต้องมี
องค์ประกอบท่ีสำคัญ ดังนี้ 
             1.  มีปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รวมท้ังความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของ
รูปแบบการสอนนั้น ๆ 
             2.  มีการอธิบายสภาพและบรรยายหรือลักษณะของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการท่ียึดถือ 
             3.  มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ
ซึ่งสามารถท่ีจะนำผู้เรียนสู่เป้าหมายหรือกระบวนการนั้น ๆ 
             4.  มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนต่าง ๆ ซึ่งทำให้การจัดการเรียนรู้นั้น ๆ 
เกิดประสิทธิภาพท่ีสุด 
             รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ สามารถทำนายผลได้และ
มีศักยภาพในการท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ และความคิดรวบยอดได้  
             นอกจากนั้น คีฟส์ (Keeves, 1997 อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี, 2552) ได้กล่าวถึง รูปแบบ
โดยท่ัวไปท่ีจะต้องมีขององค์ประกอบของรูปแบบการสอนท่ีสำคัญ มีดังต่อไปนี้ 
             1.  รูปแบบต้องนำไปสู่การทำนายผล (prediction) ท่ีจะตามมาท่ีสามารถพิสูจน์และ
ทดสอบได้ ซึ่งกล่าวได้ว่า รูปแบบสามารถนำไปสร้างแบบวัดเครื่องมือเพื่อไปทดสอบได้ 
             2.  โครงสร้างของรูปแบบต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์ ท่ีเป็นเชิงสาเหตุ (causal 
relationships) โดยสามารถท่ีบรรยายปรากฎการณ์ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเรื่องนั้น ๆ ได้ 
             3.  รูปแบบนั้นสามารถสร้างจินตนาการ (imagination) ความสัมพันธ์ (interrelation) 
และความคิดรวบยอด (concept) นอกจากนั้นยังช่วยในการขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้  
             4. รูป แบ บจะ ต้องประกอบ ด้ วยความ สัมพั น ธ์ แบ บ เชิ ง โครงสร้ าง  (structural 
relationships) มากกว่าความสัมพันธ์แบบเชิงเช่ือมโยง (associative relationships) 
             เยอร์ลาซ และอีลี (Gerlach and Ely, 1971 อ้างถึงใน สงัด อุทรานนท์, 2529) ได้เสนอ 
องค์ประกอบองค์ท่ีสำคัญของรูปแบบการสอนมี 6 องค์ประกอบด้ังนี้  
             1.  กำหนดวัตถปุระสงค์  
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             2.  การเลือกเนื้อหาวิชา  
             3.  การประเมินพฤติกรรมก่อนเรียน  
             4.  การดำเนินการสอน เลือกวิธีการสอน จัดกลุ่มผู้ผู้เรียน จัดเวลาเรียน จัดห้องเรียน และ
เลือกแหล่งทรัพยากร  
             5.  การประเมินผลการเรียน  
             6.  วิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.2  องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 
ที่มา: เยอร์ลาซ และอีลี (Gerlach and Ely, 1971 อ้างถึงในสงัด อุทรานนท์, 2529) 
 
           เกลเซอร์ (Glaser, 1965 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545ก) ได้กำหนดองค์ประกอบรูปแบบ
การสอนท่ีมีความคล้ายคลึงกับระบบของ ไทเลอร์ แต่ของ เกลเซอร์จะมีองค์ประกอบมากกว่า ได้แก่  
           1.  จุดประสงค์ของการสอน  
           2.  การประเมินสถานะของผู้เรียนก่อนสอน  
           3.  การจัดกระบวนการเรียนการสอน  
           4.  การประเมินผลการเรียนการสอน  
           5.  ข้อมูลป้อนกลับ 
           องค์ประกอบในการสร้างรูปแบบท่ีกำหนดโดย จอยส์ และวีล  (Joyce & Weil, 1986) ดังนี้  
           1.  Orientation to the Model การอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ  ของ
รูปแบบการสอน  
           2.  The Model of Teaching การอธิบายรายละเอียดของรูปแบบ  

พิจารณากลวิธี 
การสอน 

จัดกลุ่มผู้เรียน 

จัดเวลาเรียน 

จัดห้องเรียน 

เลือกแหล่ง
ทรัพยากร 

 

การเรียน
การสอน 

 

ประเมิน 

ผลการ

เรียน 

ประเมิน
พฤติกรรม
ก่อนเรียน 

กำหนด
จุดประสงค์ 

เลือกเนื้อหา 
วิชา 

วิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ 
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            3.  Application เป็นการอธิบายถึงวิธีการใช้รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสม  
            4.  Instructional and Nurturant Effects เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ 
            สรุปองค์ประกอบของรูปแบบการสอน อยู่บนความเช่ือพื้น ปรัชญา หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี รวมท้ังมีการกำหนดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบท่ีเป็นระบบซึ่งสามารถท่ี
จะทำให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบของรูปแบบการสอนประกอบด้วย หลักการของรูปแบบ
การสอน วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน และการวัดและประเมินผล  
 
ตารางที่ 2.2  การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 
 

นักวิชาการ องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 
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ทิศนา  แขมมณี (2552)   -  - 3 
Keeves (1997)   -   4 
Gerlach and Ely (1971) -     4 
Glaser (1965) -     4 
Joyce & Weil (1986)      5 
 
            จากการศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการสอน ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ
การสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 1 ) หลักการ
ของรูปแบบ การสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 3) สาระการเรียนรู้ 4) กระบวนการจัด
กิจกรรมการสอน 5) การวัดและประเมินผล โดยเลือกองค์ประกอบท่ีมีระดับความถ่ีต้ังแต่ 3 ข้ึนไป 
             2.5.3  การแบ่งกลุ่มของรูปแบบการสอน 
            ทิศนา แขมมณี (2550ก) ได้มีแนวคิดของรูปแบบการสอนท่ีเป็นสากลสามารถจัดกลุ่ม
ได้ 5 หมวด ดังนี้ 
              1.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิ สัย (Cognitive domain) เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหาสาระนั้น
อาจอยู่ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอด 
              2.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective domain) เป็นรูปแบบท่ี
มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ 
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                3.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-motor-domain) 
เป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระทำ หรือ การแสดงออกต่าง 
ๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ท่ีแตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย 
                4.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process skills) เป็นทักษะ
ท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญา เช่น กระบวนการสืบสอบ
แสวงหาความรู้หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์ การอุปนัย  การนิรนัย การใช้เหตุผลการสืบ
สอบการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น หรืออาจเป็นกระบวนการทางสังคม 
และกระบวนการทำงานร่วมกัน เป็นต้น 
               5.  รูปแบบการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบท่ีพยายามพัฒนา 
การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้การบูรณาการท้ังทางด้านเนื้อหาสาระ และวิธีการ
รูปแบบในลักษณะมุ่งเน้นการพัฒนาเป็นองค์รวม 
            นอกจากนั้น คีฟส์ (Keeves, 1997 อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี, 2552) ได้กล่าวถึง รูปแบบท่ี
ใช้อยู่ท่ัวไปมี 5 ลักษณะ ดังนี้ 
                     1.  รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue model)  เช่น ความคิดท่ีแสดงออกโดย
ในลักษณะของการเปรียบเทียบส่ิงของต่าง ๆ ต้ังแต่ 2 ส่ิงขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้มักใช้กันมากใน            
ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
                       2.  รูปแบบเชิงภาษา (Semantic model) เช่น ความคิดท่ีได้มีการแสดงออกผ่าน
การใช้ภาษาพูดรวมทั้งภาษาเขียน รูปแบบลักษณะนี้จะใช้กันมากในดานศึกษาศาสตร์ 
                       3.  รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic model) เช่น ความคิดท่ีถูกแสดงออกโดยใช้
แผนผัง ไดอะแกรม แผนภาพ หรือกราฟ เป็นตน  
                       4.  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) ไดแก ความคิดได้ท่ีถูก
แสดงผ่านสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยส่วนมากจะเกิดขึ้นในตอนหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว  
                       5.  รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal model) ได้แก่ ความคิดท่ีถูกแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์ ปรากฏการณ์หรือปัญหาใด ๆ 
รูปแบบทางด้านศึกษาศาสตร ์ส่วนมากจะใช้รูปแบบเชิงสาเหตุนี้ 
             เซเลอร์ และคนอื่น ๆ (Saylor et al., 1981) ได้แบ่งกลุ่มของรูปแบบการสอนตามประเภท
ของหลักสูตรมี 5 ลักษณะ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องของรูปแบบการสอนกับหลักสูตรแต่ละ
ประเภท ได้แก่                                                                                                                        
             1.  รูปแบบการสอนซึ่งเหมาะกับหลักสูตรท่ีเน้นเนื้อหาวิชา (Subject Matter/ Discipline) 
ได้แก่ การอภิปราย  การบรรยาย การถามคำถาม เป็นต้น 
             2.  รูปแบบการสอนซึ่งเหมาะกับหลักสูตรเน้นสมรรถภาพ (Specific Competencies/ 
Technology) ได้แก่ การทบทวน  การทำแบบฝึกหัด รวมทั้งบทเรียนโปรแกรม เป็นต้น 
             3.  รูปแบบการสอนซึ่งเหมาะสมกับหลักสูตรเน้นคุณลักษณะ (Human traits/Processes) 
ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม การเรียนการสอนแบบสืบสอบ เป็นต้น 
             4.  รูปแบบการสอนซึ่ งเหมาะกับหลักสูตรเน้นปัญหาสังคมและกิจกรรม (Social 
Functions/Activities) ได้แก่ การ่วมกิจกรรมกับชุมชน 
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             5.  รูปแบบการสอนซึ่งเหมาะกับหลักสูตรเน้นความสนใจของผู้เรียนและความต้องการของ
ผู้เรียน (Interests and Needs / Activities) ได้แก่ การเรียนด้วยตนเอง การเรียนแบบเอกเทศ เป็น
ต้น 
             สรุปการแบ่งกลุ่มรูปแบบการสอน ท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น โดยสรุปจะมีการแบ่งตามเกณฑ์ท่ี
ได้กำหนดขึ้นโดยนักวิชาการอย่างหลากหลายลักษณะ บางท่านแบ่งตามเกณฑ์เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ในด้านต่าง ๆ บางท่านแบ่งตามเกณฑ์ความสอดคล้องของรูปแบบการสอนกับหลักสูตรแต่ละประเภท 
ซึ่งรูปแบบการสอนท่ีได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพต้องเกิดผลดีกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
รูปแบบการสอนท่ีดีต้องพัฒนา ด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย  
             โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาการแบ่งกลุ่มรูปแบบการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการนำข้อมูล
ไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบการสอนท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยเป็นรูปแบบการสอนในลักษณะของ          
การบูรณาการระหว่างวิชา  
             2.5.4  วิธีการพัฒนารูปแบบการสอน 
             จอยซ เวล และคาลฮาวน (Joyce, Weil & Calhoun, 2004) มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
แนวคิดการพัฒนารูปแบบการสอน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
                      1.  การพัฒนารูปแบบการสอนท่ีดี ซึ่งจะตองมีการนำทฤษฎีมารับรอง เชน ทฤษฎี           
การเรียนรู ทฤษฎเีกี่ยวกับจิตวิทยา ทฤษฎีทางด้านปรัชญา เปนตน  
                      2.  การพัฒนารูปแบบการสอน ตองมีการดำเนินการวิจัยเพื่อตรวจสอบรวมท้ัง
ทดสอบคุณภาพในโดยการนำไปใช้กับสถานการณ์จริง จากนั้นนําขอปรับปรุงและบกพรองท่ีได้จาก                       
การนำไปใช้จริงมาปรับปรุงและแกไขกอนถึงจะนำไปใช้อย่างแพร่หลายได้  
                      3.  การพัฒนารูปแบบการสอน ผู้วิจัยสามารถออกแบบการสอนได้หลายลักษณะ          
เชน การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อการนำใชในวงกวาง หรือเพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ ท่ี
เฉพาะเจาะจงนั้น ๆ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการออกแบบการพัฒนารูปแบบการสอนนั้น ๆ  
                      4.  การพัฒนารูปแบบการสอน จะเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้โดยตรงตาม            
จุดมุงหมายหลักรวมทั้งสามารถนํารูปแบบการสอนท่ีพัฒนานั้นไปประยุกตใชกับสถานการณอื่น ๆ ได้ 
             ทิศนา แขมมณี (2552) ได้มีการเสนอแนวคิดการพัฒนารูปแบบการสอน ดังต่อไปนี้ 
                      1.  การกำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนารูปแบบการสอน ผู้วิจัยต้องระบุจุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบอย่างชัดเจน 
                        2.  การศึกษาหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ถ้าผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีทำ
มากเพียงใด สามารถเห็นแนวทางและองค์ประกอบของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได้รอบคอบขึ้น 
                       3.  การศึกษาสภาพการณ์และปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง จะช่วยให้ผู้วิจัยหรือจัดระบบได้
ค้นพบองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีจะช่วยให้การนำรูปแบบการสอนไปใช้จริงอย่างประสิทธิภาพ ปัญหาและ
อุปสรรค เป็นส่ิงท่ีต้องนำมาพิจารณาในเรื่องของการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ การนำข้อมูลท่ี
เป็นความจริงมาใช้จะช่วยขจัดและป้องกันปัญหาท่ีทำให้รูปแบบการสอนขาดประสิทธิภาพ 
                        4.  การกำหนดองค์ประกอบรูปแบบการสอน ผู้วิจัยควรพิจารณาว่า มีอะไรส่ิงใดบ้างท่ี
จะทำให้บรรลุเป้าหมายหลักการและประสบผลสำเร็จ 
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                       5.  การจัดกลุ่มองค์ประกอบ ผู้วิจัยนำองค์ประกอบท่ีกำหนดไว้ มาจัดหมวดหมู่เพื่อ
ความสะดวกในการคิดและการดำเนินการในขั้นถัดไป 
                        6.  การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ผู้วิจัยต้องพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็น
เหตุและเป็นผลในลักษณะใด ส่ิงใดท่ีควรมาก่อนและหลัง ส่ิงใดสามารถดำเนินการไปแบบคู่ขนานได้ 
                        7.  การจัดผังรูปแบบการสอน เมื่อผู้วิจัยจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได้ลงตัวแล้ว 
ผู้วิจัยสามรถนำรูปแบบการสอนนำเสนอรูปแบบการสอนออกมาเป็นแผนผังจำลองตามความคิดของตน 
                        8.  การทดลองใช้รูปแบบการสอน ผู้วิจัยนำรูปแบบการสอนไปใช้จริง เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลและศึกษาผลท่ีเกิดขึ้น 
                        9.  การประเมินผลรูปแบบการสอน ผู้วิ จัยศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากการนำรูปแบบ  
การสอนไปใช้จริง รูปแบบการสอนท่ีใช้แล้วบรรลุผลตามเป้าหมายได้มากท่ีสุด เท่ากับว่ารูปแบบการสอน
นั้นเป็นรูปแบบการสอนท่ีและมีประสิทธิภาพ 
                       10.  การพัฒนารูปแบบการสอน รูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพส่วนใหญ่ต้องผ่าน
การใช้จริงและการประเมินผลมาแล้ว ผลจากการใช้จริงจะให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
รูปแบบการสอนนั้นให้ดียิ่งขึ้น 
                     ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2528 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2552) ได้เสนอทัศนะใน
กระบวนการพัฒนารูปแบบการสอนดังต่อไปนี้  
                    1.  ขั้นการวิเคราะห์รูปแบบการสอน (Analysis) คือขั้นการนำรูปแบบการสอนเดิม
ท่ีมีอยู่มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาปัญหาความต้องการและจุดบกพร่องต่าง ๆ รวมท้ังการสำรวจทรัพยากร
ท่ีมีอยู่และท่ีต้องการ 
                      2.  ขั้นการสังเคราะห์รูปแบบการสอน (Synthesis) เป็นขั้นของการรวบรวมข้อมูล
จากการวิเคราะห์รูปแบบการสอนเดิม และนำมาใช้ในการสร้างรูปแบบการสอนใหม่ 
                      3.  ขั้นสร้างแบบจำลองระบบการสอน (Construct of system model) เป็น         
การนำเอาขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีกำหนดไว้ในขั้นสังเคราะห์รูปแบบการสอน มาใส่แบบจำลองเพื่อแสดง
ลำดับขั้นเพื่อสะท้อนให้ เห็นองค์ประกอบท้ัง 4 ของแบบจำลองระบบคลาสสิก คือ ตัวป้อน 
กระบวนการ กลไกควบคุม และผลผลิต 
                      4.  ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการสอนในสถานการณ์จำลอง (Teaching model 
simulation) เป็นขั้นของการพิสูจน์ทดสอบว่ารูปแบบการสอนท่ีสร้างขึ้น สามารถใช้ได้ผลตามท่ี
คาดหวัง 
             ซึ่งสามารถสรุปวิธีการพัฒนารูปแบบการสอนท่ีกล่าวข้างต้นนั้นว่า รูปแบบการสอนจะต้อง
มีทฤษฎี การเรียนรู้มารับรอง รวมท้ังมีการระบุ จุดมุ่งของรูปแบบการสอนได้อย่างชัดเจน รูปแบบ       
การสอนจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพและนำไปใช้จริงจากนั้นนำมาประเมินผลเพื่อ
ศึกษาส่ิงท่ีเกิดขึ้น  
             จากส่ิงท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาข้างต้นจะเป็นแนวทางในการทำการวิจัยของผู้วิจัยการพัฒนา
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผู้วิจัยได้มีวิธีการดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดยมีการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
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ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวบัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขั้นตอนท่ี 3  ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ  
ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
             2.5.5  การนำเสนอรูปแบบการสอน 
             จอยซ เวล และคาลฮาวน (Joyce, Weil & Calhoun, 2004) ได้มีการแบ่งการนำเสนอ
รูปแบบการสอน ซึ่งถูกกำหนดเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
             ส่วนแรก พื้นฐานรูปแบบการสอน (Orientation to the model) จะประกอบไปด้วย
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน เป้าหมายรูปแบบการสอน สมมุติฐานท่ี
จะรับรองรูปแบบการสอน และมโนทัศน์ 
             ส่วนท่ีสอง รูปแบบการสอน (The model of teaching) ในส่วนนี้จะกล่าวในรายละเอียด
ของรูปแบบการสอน ซึ่งแบงได้ 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้นี ้
                     1.  โครงสร้างรูปแบบการสอน (Syntax) จะเป็นการบอกถึงขั้นตอนของการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบการสอนท่ีได้พัฒนาขึ้น 
                     2.  ระบบสังคม (Social system) จะพูดถึงบทบาทหน้าท่ีของครูและนักเรียนใน
เรื่องความสัมพันธของครูกับนักเรียน โดยรูปแบบการสอนแต่ละแบบนั้นจะมีความแตกต่างกัน 
อย่างเช่น ครูผู้สอนอาจจะมีหน้าท่ีเป็นผูใหคําช้ีแนะหรือผู้คอยให้ความอํานวยความสะดวก หรือ    
อาจจะเป็นผูนําในการดำเนินกิจกรรม ท้ังนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบการสอนนั้น ๆ  
                     3.   หลักการการตอบโต้ (Principles of reaction) จะพูดถึงถึงปฏิกิ ริยาของ
ครูผู้สอนมีตอนักเรียน ปฏิกิริยาของนักเรียน โดยครูผู้สอนอาจมีวิธีการสอนแบบหลากหลาย เชน  
การให้รางวัล การเสริมแรง เป็นตน ดังนั้นครูผูสอนจะต้องใช้รูปแบบการสอนและวิธีการปฏิกิริยาไปใช้
กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทำให้นักเรียนแสดงออกพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ทำให้เกิดการพัฒนาไป
ในส่ิงท่ีต้องการ 
                     4.  ระบบท่ีสนับสนุน (Support system) จะพูดถึงเงื่อนไข ส่ิงท่ีจําเป็นหรือปัจจัย  
ท่ีคอยเอื้ออํานวยหรือสนับสนุนการใช้รูปแบบการสอนให้มีประสิทธิผล เช่น รูปแบบการสอนเน้น                
การทดลองในห้องทดลอง ผู้สอนต้องฝึกปฏิบัติมาอย่างดี  
              สวนท่ีสาม รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นจะถูกนำไปใช้จริง (Application) เป็นการต้ัง     
ขอสังเกตในการนำรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ประสบ
ความสำเร็จในการใช้รูปแบบการสอน เช่น ความเหมาะสมและความสอดคล้องในระหว่างเนื้อหาสาระ
กับรูปแบบการสอน วัย และระดับช้ันของนักเรียน หรือบรรยากาศช้ันเรียนท่ีเอื้ออำนวยในการนํา
รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ เป็นตน  
              สวนท่ีส่ี การศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียน        
การสอน (Instructional and nurturant effects) ผลในการใช้จริงรูปแบบการสอนท่ีอาจจะเกิด
ขึ้นกับนักเรียนในท้ังทางตรงและทางออม ในทางตรง จุดหมายหลักท่ีจะเกิดขึ้นในการใช้รูปแบบ         
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การสอนท่ีพัฒนาขึ้นในทางอ้อม ผลพลอยได้ท่ีอาจเกิดขึ้น นอกจากผลทางตรง ฉะนั้นในการพัฒนา
รูปแบบการสอน ครูผูสอนจะต้องคํานึงถึงผลท่ีอาจเกิดขึ้นกับนักเรียนเปนหลักในการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาด้วย 
             ในการนำเสนอรูปแบบการสอนนั้น จากท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น การนำเสนอรูปแบบ 
การสอนจะต้องมีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกันในทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นระบบและสามารถแบ่ง  
การนำเสนอรูปแบบการสอนเป็น 4 ส่วน ดังนี้ พื้นฐานรูปแบบการสอน รูปแบบการสอน รูปแบบ          
การสอนท่ีพัฒนาขึ้นจะถูกนำไปใช้จริง และ ผลจากการใช้รูปแบบการสอน  
             โดยในการศึกษาการนำเสนอรูปแบบการสอนนี้  ผู้วิ จัยจะได้แนวทางในการนำไป
ประยุกต์ใช้กับรูปแบบการสอนท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ในการนำเสนอรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ  
ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 1) การศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการสอน 
รูปแบบการสอน 2) องค์ประกอบของรูปแบบการสอน ได้แก่ หลักการของรูปแบบการสอน 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
3) การพัฒนารูปแบบการสอน และ 4) การศึกษาผลท่ีเกิดจากการนำรูปแบบการสอนไปใช้จริง 
 
2.6  ทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน 

2.6.1  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)   
         1.  แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้   

                      แน ว คิด  Constructivism เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธรรม ชา ติขอ งความรู้ ขอ งมนุ ษ ย์   
มีความหมายท้ังในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีด้านจิตวิทยา เริ่มต้นจาก  เพียเจต์ (Jean 
Piaget) ซึ่งเสนอว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความเป็นอัตนัย   ไวก็อตส
กี้ (Vygotsky) ได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลว่า เกิดจากการส่ือสารทางภาษากับบุคคล
อื่น สำหรับด้านสังคมวิทยา (เอมิลี เดอเคียม) Emile Durkheim และคณะ เช่ือว่าสภาพแวดล้อมทาง
สังคมมีผลต่อการเสริมสร้างความรู้ใหม่ 
                      ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว Constructivism จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญา
นิ ยม  (Cognitive Psychology) มี ร าก ฐาน ม าจากผล งาน ข อง  อ อสซู เบ ล  (Ausubel) และ  
เพียเจย์ (Piaget) ประเด็นสำคัญประการแรกของทฤษฎีการเรียนรู้ตาม Constructivism คือ ผู้เรียน
เป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกับความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม 
โดยใช้กระบวนการทางปัญญา (cognitive apparatus) ของตนประเด็นสำคัญประการท่ีสองของ
ทฤษฎี คือ การเรียนรู้ตามแนว Constructivism คือ โครงสร้างทางปัญญา เป็นผลของความพยายาม
ทางความคิด ผู้เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทาง
ปัญญาได้โดยจัดสภาพการณ์ท่ีทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น 

        2.  ลักษณะการพัฒนารูปแบบการสอน 
                          2.1  การสอนตามแนว Constructivism เน้นความสำคัญของกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและความสำคัญของความรู้เดิม 
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                          2.2  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ออกไปสังเกตส่ิงท่ีตนอยากรู้ มาร่วมกันอภิปราย สรุปผล 
การค้นพบ แล้วนำไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ท่ีหาได้ เพื่อตรวจ
ความรู้ท่ีได้มา และเพิ่มเติมเป็นองค์ความรู้ท่ีสมบูรณ์ต่อไป 
                          2.3  การเรียนรู้ต้องให้ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจน
ค้นพบความรู้และรู้ จัก ส่ิงท่ีค้นพบ เรียนรู้วิ เคราะห์ ต่อจนรู้จริงว่า ลึก ๆ แล้วส่ิงนั้นคืออะไร  
มีความสำคัญมากน้อยเพียงไร และศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งลงไป จนถึงรู้แจ้ง   

      3.  บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ผู้สอน 
           3.1  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต สำรวจเพื่อให้เห็นปัญญา 

                        3.2  มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เช่น แนะนำ ถามให้คิด หรือสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

           3.3  ช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อ ๆ ไป ให้ทำงานเป็นกลุ่ม 
                        3.4  ประเมินความคิดรวบยอดของผู้เรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิด
ต่าง ๆ การปฏิบัติการแก้ปัญหาและพัฒนาให้เคารพความคิดและเหตุผลของผู้อื่น 

      4.  บทบาทของผู้เรียน 
                  ในการเรียนตามทฤษฎี Constructionism ผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ปฎิบัติและสร้าง
ความรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วยตัวของเขาเอง (ทำไปและเรียนรู้ไปพร้อม ๆกัน) บทบาทท่ีคาดหวังจาก
ผู้เรียน คือ 

           4.1  มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 
           4.2  เรียนรู้ได้เอง รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ด้วยตนเอง 
           4.3  ตัดสินปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
           4.4  มีความรู้สึกและความคิดเป็นของตนเอง 
           4.5  วิเคราะหพ์ฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นได้ 

                        4.6  ให้ความช่วยเหลือกันและกัน รู้จักรับผิดชอบงานท่ีตนเองทำอยู่และท่ีได้รับ
มอบหมาย 

           4.7  นำส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้นั้น 
      5.  การประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

                        5.1  การใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการให้ผู้เรียนสร้างสาระการเรียนรู้และ
ผลงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง                                       
                        5.2  การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีบรรยากาศท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เลือกตามความสนใจ 
                        5.3  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำในส่ิงท่ีสนใจ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการ
คิด การทำและการเรียนรู้ต่อไป 
                        5.4  จัดสภาพแวดล้อมท่ีมีความแตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ เช่น วัย 
ความถนัดความสามารถ และประสบการณ์ 

           5.5  สร้างบรรยากาศท่ีมีความเป็นมิตร 
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          5.6  ครูต้องทำหน้าท่ีอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
          5.7  การประเมินผลการเรียนรู้ต้องประเมินท้ังผลงานและกระบวนการ 

                       5.8  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการประเมิน เช่น การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยครูและ เพื่อน การสังเกต การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน (ทิศนา แขมมณี, 2545ข) 
             จากการศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เพื่อเป็นหลักการใน
การพัฒนาและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษท่ีส่งเสริม
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

2.6.2  ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์  
             ธอร์น ไดค์  (Thorndike) ซึ่ ง ได้ก ล่าวว่าการเรียนรู้ คือ  การท่ี ผู้ เรียนสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์เช่ือมโยง  (Bond) ระหว่างส่ิงเร้า และการตอบสนอง แล้วได้รับความพึงพอใจจะทำให้
เกิดการเรียนรู้ขึ้น ธอร์นไดค์ได้ ทำการทดลองพบว่า การเรียนรู้ของอินทรีย์ท่ีด้อยความสามารถเกิด
จากการลองผิดลองถูก (Trial and Error) ซึ่งต่อมาเขานิยมเรียกว่า การเรียนรู้แบบเช่ือมโยงการ
ทดลองของธอร์นไดค์ท่ีรู้จักกันดีท่ีสุด คือ การเอาแมวหิวใส่ในกรงข้างนอกกรงมีอาหารท้ิงไว้ให้แมว
เห็นในกรงมีเชือกซึ่งปลายข้างหนึ่งผูกกับบานประตูไว้ ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งเมื่อถูกดึงจะทำให้ประตู
เปิด ธอร์นไดค์ ได้สังเกตเห็นว่า ในระยะแรก ๆ แมวจะวิ่งไปวิ่งมาข่วนโน่นกัดนี่เผอิญไปถูกเชือกทำให้
ประตูเปิดแมวออกไปกินอาหารได้ เมื่อจับแมวใส่กรงครั้งต่อไปแมวจะดึงเชือกได้เร็วขึ้น จนกระท่ังใน
ท่ีสุดแมวสามารถดึงเชือกได้ในทันที 
  ธอร์นไดค์  สรุปว่า การลองผิดลองถูกจะนำไป สู่การเช่ือมโยงระหว่าง ส่ิง เร้าและ                   
การตอบสนองและการเรียนรู้ก็คือการท่ีมีการเช่ือมโยง (Connection) ระหว่างส่ิงเร้า (Stimuli) และ
การตอบสนอง (Responses)  การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก มีใจความท่ีสำคัญว่า เมื่ออินทรีย์กระทบ
ส่ิงเร้าอินทรีย์จะลองใช้วิธีตอบสนองต่อส่ิงเร้าหลาย ๆ วิธี จนพบกับวิธีท่ีเหมาะสมและถูกต้องกับ
เหตุการณ์และสถานการณ์ เมื่อได้รับการตอบสนองท่ีถูกต้องก็จะนำไปต่อเนื่องเข้ากับส่ิงเร้านั้น  ๆ  
มีผลให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์และลำดับข้ันท่ีจนนำไปสู่การเรียนรู้แบบนี้ คือ 
                   1.  มีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาเป็นส่ิงเร้าให้อินทรีย์แสดงการตอบสนองหรือแสดง
พฤติกรรมออกมา 
         2.  อินทรีย์จะแสดงอาการตอบสนองหลาย ๆ อย่างเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
         3.  ปฏิกิริยาตอบสนองท่ีไม่ทำให้เกิดความพอใจจะถูกตัดท้ิงไป 
                    4.  เมื่อปฏิกิริยาตอบสนองท่ีไม่ทำให้เกิดความพอใจถูกตัดท้ิงไปจนเหลือปฏิกิริยาท่ีทำให้
เกิดความพอใจ อินทรีย์จะถือเอากิริยาตอบสนองท่ีถูกต้องและจะแสดงตอบสนองต่อส่ิงเร้า (Interaction) 
นั้นมากระทบอีก 
                  1.  ลักษณะสำคัญของทฤษฎีเช่ือมโยงของธอร์นไดด์ มีดังนี้ 
             1.1  ลักษณะการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and Eror)  
             1.2  กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดด์   
 ธอร์นไดด์ ได้เห็นกฎการเรียนรู้ ท่ีสำคัญ 3 กฎด้วยกันคือ กฎแห่งความพร้อม (Low of 
Readiness) กฎแห่งการฝึกหัด (Low of Exercise) และกฎแห่งพอใจ (Low of Effect) 
                 2.  กฎแห่งความพร้อม กฎข้อนี้มีใจความสรุปว่า 
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             2.1  เมื่อบุคคลพร้อมท่ีจะทำแล้วได้ทำ เขาย่อมเกิดความพอใจ 
             2.2  เมื่อบุคคลพร้อมท่ีจะทำแล้วไม่ได้ทำ เขาย่อมเกิดความไม่พอใจ 
             2.3  เมื่อบุคคลไม่พร้อมท่ีจะทำแต่เขาต้องทำ เขาย่อมเกิดความไม่พอใจ 
                 3.  กฎแห่งการฝึกหัด แบ่งเป็น 2 กฎย่อย คือ 
             3.1  กฎแห่งการได้ใช้ (Law of Use) มีใจความว่าพันธะหรือตัวเช่ือมระหว่างส่ิง
เร้าและการตอบสนองจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อได้ทำบ่อย ๆ 
             3.2  กฎแห่งการไม่ได้ใช้ (Law of Disuse) มีใจความว่าพันธะหรือตัวเช่ือมระหว่าง
ส่ิงเร้า และการตอบสนองจะอ่อนกำลังลง เมื่อไม่ได้กระทำอย่างต่อเนื่องมีการขาดตอนหรือ ไม่ได้ทำ
บ่อย ๆ 
                4.  กฎแห่งความพอใจ  
       กฎข้อนี้นับว่าเป็นกฎท่ีสำคัญและได้รับความสนใจจากธอร์นไดด์มากท่ีสุด กฎนี้มี
ใจความว่า พันธะหรือตัวเช่ือมระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนองจะเข้มแข็งหรืออ่อนกำลัง ย่อมข้ึนอยู่
กับผลต่อเนื่องหลังจากท่ีได้ตอบสนองไปแล้วรางวัล จะมีผลให้พันธะส่ิงเร้าและการตอบสนองเข้มแข็ง
ขึ้น ส่วนการทำโทษนั้นจะไม่มีผลใด ๆ ต่อความเข้มแข็งหรือการอ่อนกำลังของพันธะระหว่างส่ิงเร้า
และการตอบสนอง 
           นอกจากกฎการเรียนรู้ท่ีสำคัญ ๆ ท้ัง 3 กฎนี้แล้วธอร์นไดด์ ยังได้ต้ังกฎการเรียนรู้ย่อย  
อีก 5 กฎ คือ 
 1.  การตอบสนองมากรูป (Law of multiple response)  
 2.  การตั้งจุดมุ่งหมาย (Law of Set or Attitude)  
 3.  การเลือกการตอบสนอง (Law of Partial Activity)  
 4.  การนำความรู้เดิมไปใช้แก้ปัญหาใหม่ (Law of Assimilation or Analogy)  
 5.  การย้ายความสัมพันธ์ (Law of Set or Associative Shifting) 
                5.  การถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning)  
                  จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการเรียนรู้หรือกิจกรรมในสถานการณ์หนึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้หรือ
กิจกรรมในอีกสถานการณ์หนึ่ง การส่งผลนั้นอาจจะอยู่ในรูปของการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้สามารถเรียน 
ได้ดีขึ้น (การถ่ายโอนทางบวก) หรืออาจเป็นการขัดขวางทำให้เรียนรู้หรือประกอบกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งได้
ยาก หรือช้าลง (การถ่ายโอนทางลบ) ก็ได้ การถ่ายโอนการเรียนรู้นับว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอน 
                 6.  ประโยชน์และการนำหลักการทฤษฎีเช่ือมโยงของธอร์นไดด์ไปใช้ในการเรียน 
การสอน 
                 ธอร์นไดด์ มักเน้นอยู่เสมอว่าการสอนในช้ันเรียนต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน  
การต้ังจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนก็หมายถึงการต้ังจุดมุ่งหมายท่ีสังเกตการตอบสนองได้และครูจะต้อง
จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วย ๆ ให้เขาเรียนทีละหน่วย เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้เกิดความรู้สึกพอใจในผลท่ี
เขาเรียนในแต่ละหน่วยนั้น ธอร์นไดด์ ย้ำว่าการสอนแต่ละหน่วยก็ต้องเริ่มจากส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ียาก
เสมอ 
                 การสร้างแรงจูงใจนับว่าสำคัญมากเพราะจะทำให้ผู้เรียนเกิดความพอใจเมื่อเขา ได้รับ
ส่ิงท่ีต้องการหรือรางวัล รางวัลจึงเป็นส่ิงควบคุมพฤติกรรมของผู้เรียน นั่นก็คือในขั้นแรกครูจึงต้อง
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สร้างแรงจูงใจภายนอกให้กับผู้เรียน ครูจะต้องให้ผู้เรียนรู้ผลการกระทำหรือผลการเรียน เพราะการรู้
ผลจะทำให้ผู้เรียนทราบว่าการกระทำนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ดีหรือไม่ดี พอใจหรือไม่พอใจ ถ้า 
การกระทำนั้นผิดหรือไม่เป็นท่ีพอใจเขาก็จะได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง เพื่อท่ีจะได้รับส่ิงท่ีเขา
พอใจต่อไป 
        นอกจากนี้ในการเรียนการสอน ครูจะต้องสอนในส่ิงท่ีคล้ายกับโลกแห่งความจริงท่ีเขา
จะออกไปเผชิญให้มากท่ีสุด เพื่อท่ีนักเรียนจะได้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการเรียนในช้ันเรียนไป    
สู่สังคมภายนอกได้อย่างดี (ธีระยุทธ โพธิ์ทอง, 2557) 
                  ในการศึกษาทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ เพื่อเป็นหลักการในการเสริมแรงและ
สร้างแรงจูงใจให้เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับการพัฒนาและออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

2.6.3  แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) 
                     1  แนวคิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
                    ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ มีความสำคัญมากขึ้นหลังสงครามโลก 
ครั้งท่ี 2 ต้ังแต่ปี 1945 เป็นต้นมาโดยจุดเริ่มต้นของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ เกิดขึ้นจากการขยายตัวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านการส่ือสาร ทำให้มีความต้องการข้อมูลท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นทำให้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา           
เพราะบุคคลต่างอาชีพมีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในเนื้ อหาท่ีแตกต่างกันตามกลุ่มอาชีพ             
เช่ น  แพทย์  พ่ อ ค้า เป็ น ต้น  (Hutchinson and Waters, 1989) ซึ่ งถ้ า ผู้ เรียนมี ความ ต้องการ              
และ ความสนใจต่างกัน และผู้เรียนได้เรียนตามท่ีตนต้องการจะทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนและ
ป ร ะ ส บ ค ว าม ส ำ เร็ จ ใน ก าร เรี ย น ม าก ขึ้ น  (Nunan, 1989) ฮั ท ชิ น สั น แ ล ะ ว อ เท อ ร์ ส   
(Hutchinson and Waters, 1989) กล่าวว่า การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ กำเนิดและ
พัฒนามาจากปัจจัย 3 ประการ  คือ 

                        1.  การขยายตัวของปริมาณความต้องก ารในการ ใช้ภ าษาอังกฤษ ให ้
สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะสาขา 

                         2.  การพัฒนาการของการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ 
                         3.  จิตวิทยาการศึกษาท่ี เน้นความสำคัญ ท่ีตัวผู้เรียน  (Student centered 
approach) 
                    2.  ความหมายของภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
                    สตรีเวนส์ (Strevens, 1988) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีไม่ได้มุ่งเน้นเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรม
หรือวรรณคดีแต่มุ่งเน้นให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเฉพาะกลุ่มหรือเกี่ยวข้องกับงานเฉพาะ
ด้าน  (Specific job) ห รือ วิ ชาเฉพ าะส าขา  (Specific subject) หรื อ เป็ น ความ ต้อ งการ ท่ี มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific purposes) 
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                    โรบิ น สัน  (Robinson, 1991) ไ ด้ก ล่าวถึ งภ าษาอั งกฤษ เพื่ อ วัตถุป ระสงค์ว่ า 
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นกิจกรรมท่ีสำคัญต่อโลกปัจจุบัน  ซึ่งรวมถึงการศึกษา 
การฝึกอบรมและการฝึกฝนโดยครอบคลุมขอบเขตความรู้ท่ีสำคัญ 3 ประการคือ 
                       1.  ความรู้ด้านภาษา 
                       2.  วิชาเฉพาะสาขา 
                       3.  ความสนใจเฉพาะสาขาวิชาของผู้เรียน 
                       นอส  และรอดเจอร์ส (Noss and Rodgers, 1976) ได้กล่าวถึงความหมายของ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะว่า เป็นเนื้อหาของภาษาอังกฤษท่ีเลือกมาสนองวัตถุประสงค์
ความต้องการของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม  
                       นอกจากนี้ แมคกี้ (Mackey, 1978) ได้กล่าวถึงภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะว่า เป็นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง หมายความ
ว่าสามารถนำไปใช้เพื่ อให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือ ดังนั้นจุดหมายปลายทางของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะไม่ได้อยู่ ท่ี         
ความเข้าใจในบทเรียนนั้น แต่เป็นความเข้าใจเพื่อนำแนวทางไปใช้ในอนาคต  
                       ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ ภาษาอังกฤษท่ีตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนในสาขาอาชีพและความถนัดท่ีแตกต่างกัน โดยผู้เรียนได้ใช้ความรู้ด้านภาษาเป็นพื้นฐานใน        
การเรียนโดยท่ีภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมีขอบเขตท่ีจำกัดกว่าภาษาอังกฤษท่ัวไป  
                       3.  ประเภทของภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 
                        โรบินสัน (Robinson, 1980) นําเสนอแนวคิดประเภทของภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุ
ประสงคเฉพาะ ดังท่ีปรากฏไวในภาพท่ี 2.3 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 2.3 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะตามแนวคิดของโรบินสัน  
ที่มา: Robinson (1980) 
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จากภาพท่ี 2.3 แสดงถึงการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของการใชภาษา การกําหนดทักษะ 
และภาระงาน เชน การสอนอานเอาความนั้น ควรเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาหรืออาชีพ 
ของผูเรียน เชน การสอนนักเรียนแพทย หรือการสอนนักเรียนท่ีเรียนฟสิกสควรกําหนดเนื้อหาท่ี 
เหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใชภาษาในระดับสูง 
                   ฮัท ชิน สัน  และวอเทอร์ส (Hutchinson and Waters, 1989) นํ าเสนอแนวคิด            
การสอนภาษาอังกฤษท่ีเปนภาพตนไมท่ี ปรากฏในภาพท่ี 2.4 
 

 
  
ภาพที่ 2.4  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุเฉพาะตามแนวคิดฮัทชินสันและวอเทอร์                       
ที่มา:  Hutchinson and Waters (1989)  
 
             จากภาพท่ี 2.4 ฮัทชินสัน และวอเทอร์ส (Hutchinson and Waters, 1989)  แบงภาษา
อังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะตามความเช่ียวชาญของผูเรียน ออกเปน 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
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              1.  ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English for Sciences and Technology 
หรือ EST)  
               2.  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (English for Business and Economics หรือ 
EBE)  
               3.  ภาษาอังกฤษเพื่อสังคมศาสตร์ (English for Social Sciences หรือ ESS) ในแต่ละประเภท
นั้ นแยกย่ อยเป็นภาษาอั งกฤษเพื่ อการศึกษา (English for Academic Purpose หรือ EAP) และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ (English for Occupation Purpose หรือ EOP) หรือภาษาอังกฤษเพื่อการ
อาชีวศึกษา (English for Vocational Purpose หรือ EVP) หรือภาษา อังกฤษเพื่อการอาชีวศึกษาใน
ฐานะภาษาท่ีสอง (Vocational English as a Second Language หรือ VESL) 
               4.  การออกแบบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการเตรียมส่ือการสอน   
                    ฮัทชินสัน และวอเทอร์ส (Hutchinson and Waters, 1989) กล่าวว่า การออกแบบ
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะว่า เป็นแนวคิดท่ีจะสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ และออกแบบรายวิชาให้เหมาะสมกับกลุ่มของผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ออกแบบรายวิชาต้อง
คำนึงถึงคำถามเบ้ืองต้นต่อไปนี้ 
                   1.  ทำไมผู้เรียนต้องการเรียน 
                   2.  ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
เช่น ผู้เรียนผู้สอน หรือสถานประกอบการ เป็นต้น 
                   3.  การเรียนรู้เกิดขึ้นที่ไหน ต้องเตรียมอะไรบ้างและข้อจำกัดคืออะไร 
                   4.  การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อไรและจะจัดสรรเวลาอย่างไร 
                   5.  ผู้เรียนต้องการเรียนรู้อะไร รูปแบบภาษาท่ีต้องการคืออะไร จะประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนอย่างไร และขอบเขตของหัวเรื่องครอบคลุมเนื้อหาอะไรบ้าง 
                   6.  ผู้เรียนสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนได้อย่างไร  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ
รายวิชานี้ คืออะไร และมีวิธีการสอนแบบใด 
                      ซินฮา และซาดอร์รา (Sinha and Sadorra, 1991 อ้างถึงใน ดารณี ตันติวงค์ไชยชาญ, 
2537) ได้กล่าวถึงกระบวนการเตรียมและการเลือกส่ือสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะไว้
ดังนี้ 
                    1.  วิเคราะห์ความต้องการผู้เรียนในการเตรียมผลิตส่ือการสอน 
                    2.  การจัดทำวัตถุประสงค์เฉพาะตามส่ือการสอน 
                    3.  การใช้รูปแบบเรียบเรียงส่ือการสอน รูปแบบท่ีกำหนดให้จัดเตรียมเค้าโครงทาง
ทฤษฎีสำหรับการเรียบเรียงและการนำเสนอส่ือการสอนโดยผู้ท่ีเขียนส่ือจำนำรูปแบบดังกล่าวไป
ใช้  ซึ่งเป็นการนำรูปแบบท่ีมีอยู่ไปใช้ให้สัมพันธ์กับการออกแบบส่ือการเรียน 
                    4.  การจัดเรียบเรียงบทเรียนจากง่ายท่ีสุดไปหาบทเรียนท่ีสลับซับซ้อนท่ีสุด 
                    5.  การจัดข้อมูลทางภาษา (input) ให้สอดคล้องกับทักษะท่ีผู้เรียนต้องการเพื่อให้
ผู้เรียนพัฒนาท้ังทักษะการรับสาร และทักษะการส่งสารในแต่ละหน่วยดังตัวอย่างรูปแบบท่ีเสนอใน
แผนภูมิท่ี10 
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              สรุปการสอนภาษาอั งกฤษ เพื่ ออาชีพ  หรือภาษาอั งกฤษ เรียกว่ า  (English for 
Occupation Purpose หรือ EOP) เป็นการสอนภาษาเพื่อตอบสนองความต้องการภาษาอังกฤษใน
เรื่องของอาชีพ โดยผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานอาชีพ ในกลุ่มอาชีพพาณิช
ยกรรมและบริการ  
              ในการศึกษาแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ) เพื่อเป็นหลักการในการพัฒนาและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบ     
การสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2.6.4  แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
                     1.  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

        การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนได้มีการลงมือในการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (The communicative 
approach) ในการจัดการเรียนรู้โดยการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารนั้นจะเน้นในเรื่องการใช้ภาษากับ    
สถาณการณ์มากกว่าการคำนึงในเรื่องหลักโครงสร้างไวยากรณ์ โดยการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องเป็นไปตามธรรมชาติ การให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาปฏิสัมพันธ์กันและกัน 
ผลจากการเรียนรู้นั้นผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และตรงกับส่ิงท่ี
ผู้เรียนจะใช้ภาษาในการส่ือสาร ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนั้น อเฮลอล
(Ahellal, 1990) ได้กล่าวถึงในเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารไว้ว่า การสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารนั้นส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดคือการมุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร
กับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร และนอกจากนั้น 
เดวิท และคนอื่น ๆ (Devitt et al., 1987) ได้มีการนำเสนอทัศนะในเรื่องการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสารว่า ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้เรียนจะได้มีโอกาสในการใช้ภาษาในการฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Child-centered)  

       2.  ความหมายการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
                    ลิตเต้ิลวูด (Littlewood, 1981) ได้กล่าวว่า การสอนภาษาเพื่ อการส่ือสารนั้น 
หมายถึง การสอนภาษาในเรื่องหน้าท่ีของภาษามากกว่าในเรื่องของรูปแบบ ในการจัดการเรียน  
การสอนนั้นผู้เรียนต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อท่ีจะส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
                    วิลเล่ียม  (William, 1995) ได้ก ล่าวว่ า  ความหมายของการสอนภาษาเพื่ อ                
การส่ือสาร หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นในเรื่องการใช้ภาษาในด้านการฟัง และการพูด  
การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารในปัจจุบันเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาท่ีสองนั้นจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารมากกว่าสอนผู้เรียน
ในเรื่องหลักของไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว  
                    ไฮมส์ (Hymes, 1981) ได้ก ล่าวว่า การสอนภาษาเพื่ อการส่ือสาร หมายถึง 
สมรรถนะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Competence)  ความสามารถในการมี
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ปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม (Social Interaction) ความสามรถท่ีจะให้ผู้เรียนได้ส่ือสารให้ผู้อื่นได้เข้าใจ
อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ  
                     กุลยา เบญจกาญจน์ (2530) ได้กล่าวว่า การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร หมายถึง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาให้กับผู้เรียน โดยการจัดการเรียนการสอนนั้นจะให้
ความสำคัญในเรื่องการใช้ภาษากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมมากกว่าการใช้ภาษาให้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ ท้ังนี้ไม่ได้หมายความว่าหลักไวยากรณ์นั้นจะมีความสำคัญน้อยลง 
                     จากความหมายของการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารตามท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น 
สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารนั้นควรจัดให้
ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีกำหนดขึ้น เพื่อท่ีสามารถท่ีจะประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันได้ มากกว่าท่ีจะให้ผู้เรียนคำนึงถึงในเรื่องของหลักการใช้ไวยากรณ์ 
กฎเกณฑ์ทางภาษา การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารยังเน้นในเรื่องการให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่าง
คล่องแคล่วและมีความถูกต้อง 

      3.  แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
                    ฮาร์เมอร์ (Harmer, 1983) ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารให้มี
ประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีลักษณะท่ีอำนวยต่อการส่ือสาร ดังต่อไปนี้  
                        1.  ส่ิง ท่ีจำเป็น ในการ ส่ือสาร (communicative needs) การจัดกิจกรรม        
การเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีดีนั้น ผู้เรียนจะต้องทราบส่ิงท่ีจำเป็นและความต้องการ
สำหรับการใช้ภาษาในการส่ือสาร โดยมุ่งให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
                        2.  จุดประสงค์ในการส่ือสาร (communicative purpose) การจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนภาษาเพื่ อการส่ือสารจะต้องมี จุดประสงค์เพื่ อใช้ภาษาในการส่ือสารใน
ชีวิตประจำวันมากกว่าในเรื่องของการฝึกหลักการ โครงสร้าง ของภาษา 
                        3.  เนื้อหา (content) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีดี
นั้น ผู้สอนควรมีเนื้อหาท่ีกระตุ้นความสนใจ เหมาะกับความถนัด รวมถึงวัยของผู้เรียน เนื้อหาควรท่ีจะ
ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไป 
                        4.  ความหลากหลายของภาษา (variety of language) ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีมีการใช้ภาษาในหลาหลายรูปแบบ และนำประสบการณ์และความรู้ต่าง ๆ มา
เพื่อท่ีจะตีความในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารได้ 
                        5.  การแทรกแซง (intervention) ครูผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
โดยท่ีครูผู้สอนจะไม่เข้าไปยุ่งในระหว่างผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม จนกระท่ังในการประเมินผล การเรียนรู้
ในขั้นสุดท้าย 
                        6.  การจำกัดการควบคุมการใช้ส่ือ (no materials control) การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีดีนั้น ไม่ควรจำกัดการใช้ส่ือและกำหนดรูปแบบการใช้ภาษาท่ี
จำกัดควรให้ผู้เรียนได้มีการใช้ส่ือและรูปแบบของภาษาได้อย่างหลากหลาย 
                        7.  ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) การจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
นั้นควรท่ีจะให้ผู้เรียนได้ประเมินผลในการใช้ภาษาว่ามีความบกพร่อง อย่างไรหรือไม่   
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                  สมถวิล ธนโสภณ (2544) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีมี
ลักษณะในแบบความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกัน ซึ่งมี 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
                  1.  เป้าหมายของการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ในส่วนของเป้าหมายของการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารนั้น จะพิจารณาในเรื่องขององค์ประกอบโดยภาพรวมของการใช้ทักษะในด้าน
ภาษาในการส่ือสาร ไม่ควรท่ีจำกัดกรอบเฉพาะหลักของไวยากรณ์ทางภาษาเท่านั้น 
                  2.  การใช้เทคนิคเฉพาะในการสอนภาษา ผู้สอนออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้          
การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโดยท่ีผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร โดยไม่เน้นในเรื่องโครงสร้างทางภาษามาก 
                  3.  การใช้ภาษาในการฝึกปฏิบัติ การกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทาง
ภาษา ซ้ำ ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ชำนาญและถูกต้อง จนสามารถเช่ือมโยงไปใช้ในสภาพบริบท
หรือสถานการณ์ใหม่ ๆ  
                  4.  การนำภาษาไปประยุกต์ใช้กับสภาพบริบทใหม่ ๆ การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารนั้น
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา โดยท่ีสามารถนำไปปรับใช้กับสภาพบริบทกับท่ีผู้เรียนอาศัยอยู่ 
หรือใช้ในสภาพบริบทใหม่ ๆ  
                สามารถสรุปได้ว่า แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารนั้น เป็นการสอนภาษาท่ี
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในการส่ือสารกับสถานการณ์ท่ี
กำหนดขึ้น โดยมีการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและคล่องแคล่ว โดยผลจากการจัดการเรียนการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารนั้น ผู้เรียนสมารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ท่ีใกล้เคียง หรือสถานการณ์ใหม่ ๆ  
             4.  องค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
              จากการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
(Bachman,1990 ; Canale & Swain, 1980; Chomsky, 2009; Gagne, 1985; Hymes, 1981; 
Littlewood, 1991; Oxford, 1990; Widdowson, 1978; Savignon, 1983, William, 1994;      
สุมิตรา อังวัฒนากุล, 2553) โดยนักวิชาการหลายท่านได้ระบุองค์ประกอบหลัก ๆ ของความสามารถ
ในการส่ือสารไว้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้  
                  1.  ความสามารถ ด้าน กฎ เกณ ฑ์  และ โครงสร้ างขอ งภาษ า (Grammatical 
Competence) คือ ความสามารถท่ีผู้เรียนต้องมีเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียง ศัพท์โครงสร้างหรือ 
รูปแบบของประโยคเพื่อนำไปใช้ในการส่ือสาร  
                  2.  ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic Competence) คือ 
ความสามารถท่ีผู้เรียนต้องมีเกี่ยวกับการใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม ตามกฎเกณฑ์ทางสังคมและ 
วัฒนธรรม เช่น คนรู้ว่าควรพูดอย่างไรในสถานการณ์ใด จุดประสงค์ของการสนทนาตลอดจนคำนึงถึง 
บทบาททางสังคมของตนเองและผู้ร่วมสนทนา เป็นต้น  
                  3.  ความสามารถด้านความเข้าใจในระดับข้อความ (Discourse Competence) คือ 
ความสามารถท่ีผู้เรียนต้องมีเกี่ยวกับการตีความวิเคราะห์ความสัมพันธ์กันของประโยคต่าง ๆ  โดย
สามารถเช่ือมโยงความหมายและโครงสร้างทางไวยากรณ์ เพื่อพูดหรือเขียนส่ิงต่าง ๆ ได้ต่อเนื่อง            
มีความหมายสัมพันธ์กัน เช่น การมีลำดับของการเล่าเรื่อง การเขียนจดหมายท่ีมีข้อความเป็นเหตุ 
เป็นผลสอดคล้องกัน  
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                  4.  ความสามารถในการใช้กลวิธีในการส่ือความหมาย (Strategic Competence) คือ 
ความสามารถท่ีผู้เรียนต้องมีเกี่ยวกับการถอดความ การพูดซ้ ำ การพูดอ้อมการใช้ภาษาสุภาพ 
ตลอดจนการใช้น้ำเสียงแบบต่าง ๆ เพื่อให้การส่ือสารมีความราบรื่นขึ้นหากเมื่อเกิดความเข้าใจผิด 
หรือการไม่เข้าใจในการส่ือสาร 
                  5 .  ความสามารถ ท่ีน ำไป สู่ความสำเร็จ  (Metacognitive Competence) คื อ         
การควบคุมและประเมินความคิดของตนเอง เพื่อควบคุมกำกับกระบวนการทางปัญญาและ
กระบวนการคิด 

 5.  แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารด้านการฟัง 
           รูบิน (Rubin, 1990) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารด้านการฟังว่าใน
การสอนทักษะการฟังภาษา ครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะการฟังเป็นขั้นแรก เพราะทักษะใน
การฟังจะพัฒนาไปสู่การฝึกทักษะอื่น ๆ ท่ีตามมา โดยทักษะในการฟังเป็นทักษะพื้นฐานเริ่มต้นทักษะ
แรกในการเรียนภาษา ถ้าผู้เรียนเกิดปัญหาในทักษะด้านการฟัง จะเป็นปัญหาสำหรับในการเรียน  
การสอนภาษาต่อไปในอนาคต 
           สุรพันธ กุศลสง (2543) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการสอนการฟังเพื่อการส่ือสารว่า ในการฝึก
ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ฟังจะต้องมีความสนใจและต้ังใจรวมทั้งมีความรู้ประสบการณ์เดิม 
นอกจากนั้น ในการสอนทักษะการฟังเพื่อจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในเวลาครูสอน
อธิบายในหน้าช้ันเรียน ผู้เรียนต้องพยายามฟังเพื่อจับใจความสำคัญส่ิงท่ีครูกำลังพูด เพื่อสามารถท่ีจะ
วิเคราะห์และตีความเรื่องนั้น ๆ สำหรับการสอนภาษาต่างประเทศผู้เรียนจะต้องมีข้อมูลรายละเอียด
ทางด้านภาษาและสถานการณ์หรือบริบท เป็นต้น 
         ชัยยา เปรมภักด์ิ (2543) ได้มีการดำเนินการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อ           
การส่ือสารในด้านการฟัง ดังต่อไปนี้ การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารด้านการฟังเป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนเข้าใจในเสียงท่ีได้ยินจากครูผู้สอน เมื่อผู้เรียนฟังเข้าใจในส่ิงท่ีครูผู้สอนพูดแล้ว 
ผู้เรียนสามารถท่ีจะโต้ตอบส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของครูผู้สอน 
           สรุปจากแนวคิดในการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารด้านการฟัง โดยในการเรียนการสอนวิชา
ทางด้านภาษานั้น ทักษะการฟังเป็นทักษะแรกก่อนท่ีจะพัฒนาไปสู่ทักษะในการส่ือสารในด้านอื่น ๆ 
ซึ่งครูผู้สอนควรให้ความสำคัญกับการสอนทักษะการฟังให้กับผู้เรียนให้มาก 
            6.  แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารด้านการพูด 
            สก๊อต (Scott 1981) ได้เสนอเทคนิคขั้นตอนใน การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารด้านการพูด 
ดังต่อไปนี้ 
                 1.  ขั้นวัตถุประสงค์ ในขั้นนี้ครูผู้สอนจะต้องบอกส่ิงท่ีผู้เรียนจะได้เรียนรู้ 
                 2.  ขั้นการสอนเนื้อหา ในการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารด้านการพูด ควรเป็นรูปแบบบริบท 
เพื่อท่ีว่าผู้สอนจะได้สังเกตโครงสร้างและลักษณะของภาษา ตัวอย่างหรือรูปแบบท่ีผู้เรียนจะพูด เช่น ใคร
เป็นคนพูด ผู้พูดพยายามท่ีจะส่ืออะไร เนื้อหาท่ีพูด สถานท่ีพูด และส่ิงท่ีพูด 
                 3.  การถ่ายโอนและการฝึก หลังจากท่ีครูผู้สอนได้สอนในเรื่องเนื้อหา การฝึกปฏิบัติ  
การพูดของผู้เรียนจะเริ่มทัน โดยผู้สอนอาจจะแบ่งกลุ่ม ฝึกเด่ียว หรือเป็นคู่ก็ได้ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ฟัง
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ตัวอย่าง รูปแบบ สำนวน ท่ีหลากหลาย โดยส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีครูผู้สอนได้ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้ภาษาพูดท่ี
เจ้าของภาษาใช้ในการส่ือสารจริง    
             ลินช์ (Lynch, 1996) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารด้านการพูด 
ดังนี้ 
                 1.  ในการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารด้านการพูด ครูผู้สอนควรมีการจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้ทักษะทางภาษาด้านการพูดในหลากหลายรูปแบบ รวมท้ังสรรหาคัดเลือก
เทคนิคและวิธีการสอนท่ีเป็นต้นแบบในเรื่องการพูดมาใช้สอนผู้เรียน ยิ่งไปกว่านั้นครูผู้สอนควรให้
นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติการพูดบ่อย ๆ ให้เกิดความชำนาญ ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะส่งผลต่อทักษะในการพูด
ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนกล้าท่ีจะพูดและกล้าท่ีจะแสดงออกอย่างมีความมั่นใจ 
                 2.  ในการฝึกปฏิบัติการพูดในแต่ละครั้ง ควรมีการวัดและประเมินผลในการพูด โดย
การวัดและประเมินผลการพูดนั้น ควรมีผู้เกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผลการพูดจากหลายฝ่าย ๆ 
ไม่ว่าจาก ครูผู้สอน ผู้พูด และผู้ฟัง ซึ่งผลจากการวัดและประเมินผลจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับใน               
การพัฒนาการพูดของผู้เรียนในครั้งถัดไป 
                 3.   ในการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารด้านการพูด ครูผู้สอนควรคำนึงถึง
ในเรื่องของตัวช้ีวัดความสามารถในด้านการพูดเพื่อการส่ือสารและผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจำวันได้ 
            7.  แนวคิดการสอนภาษาด้านการอ่าน 
            ทักษะการอ่านเป็นทักษะท่ีสำคัญในการแสวงหาความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
ในการสอนทักษะการอ่านนั้น สมิทธ และเฮนรี่ เคลย์ (Smith, Henry & Clay, 1955) ได้เสนอวิธีการ
สอนทักษะการอ่านไว้อย่างน่าสนใจ สรุปได้ดังนี้ 
                 1.  ครูให้ผู้เรียนอ่านบทความท่ีไม่ยากจนเกินไปให้ผู้เรียนจดบันทึกข้อมูลของบทความท่ี
ผู้เรียนได้อ่านไปแล้ว 
                 2.  ขณะท่ีผู้เรียนอ่าน ครูผู้สอนจดคำศัพท์ท่ีผู้เรียนรู้สึกว่ายากไม่เข้าใจ หลังจากนั้นสอน
คำศัพท์เหล่านั้นให้กับผู้เรียน 
                 3.  ครูใช้คำศัพท์เหล่านั้นในการสอนผู้เรียนโดยเน้นท่ีคำศัพท์และตัวอักษร 
                 4.  ครูให้ผู้เรียนเขียนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเขียนได้ โดยอาจเป็นประโยคหนึ่งประโยค ครูช่วยใน
การขีดเส้นใต้คำศัพท์ท่ีหายไปและช่วยให้ผู้เรียนฟังและเขียนคำศัพท์เหล่านั้น 
                 5.  ครูให้ผู้เรียนจับเรียบเรียงเนื้อเรื่องใหม่ให้ถูกต้อง 
                   6.  ครูแนะนำหนังสือใหม่ให้กับผู้เรียน และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการคาดเดาเนื้อเรื่องใน
หนังสือเล่มนั้นโดยรวม 
                 7.  ครูอ่านหนังสือร่วมกับผู้เรียน ขณะท่ีอ่านครูสอนให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการอ่านการกวาด
สายตาหรือการใช้นิ้วช่วยช้ีในการอ่าน  รวมทั้งพูดถึงหนังสือและเนื้อเรื่องท่ีกำลังอ่าน 
                 8.  ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านหนังสือ โดยให้หนังสือแก่ ผู้เรียนเพื่อผู้เรียนจะสามารถฝึก
อ่านก่อนท่ีจะพบกับครูครั้งต่อไป 
                 นอกจากนี้  กู๊ดแมน (Goodman, 1986) ได้เสนอแนวทางในการสอนทักษะการอ่านไว้
ตามแนวคิดการสอนภาษาแบบองค์รวมว่า ควรทำควบคู่ไปกับการเขียน เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
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ขณะท่ีอ่านและเริ่มสังเกตเห็นวิธีการเขียนของผู้เขียนและตระหนักได้ว่าหนังสือเล่มนั้นต้องมีผู้เขียน 
เพราะผู้เรียนเองมีโอกาสเขียนผลงานและให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันอ่าน ดังนั้น การสอนทักษะการอ่าน
ท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้สอนควรสอนทักษะการอ่านและทักษะการเขียนไปพร้อม ๆ กัน โดยเริ่ม
จากครูอ่านข้อความหรือนิทานง่าย ๆเพื่อให้ผู้เรียนฝึกการคาดเดาเหตุการณ์และการเรียนรู้การใช้
ไวยากรณ์และเขียนคำศัพท์ โดยครูจะเป็นตัวอย่างท่ีดีในการสาธิตวิธีการอ่านท่ีถูกต้องให้กับนักเรียน       
              สรุปการสอนทักษะการอ่านเริ่มต้นให้ผู้เรียนได้อ่านจากบทความท่ีง่าย ๆ  โดยท่ีทักษะ 
การอ่านควรฝึกไปพร้อม ๆ กันกับทักษะการเขียน ครูผู้สอนแนะนำหนังสือท่ีคำศัพท์ไม่ยากให้ผู้เรียน
อ่านและเสนอคำศัพท์ท่ีผู้เรียนไม่รู้ความหมาย รวมทั้งสอนเทคนิคและวิธีการอ่าน 
             8.  แนวคิดการสอนภาษาด้านการเขียน 
               ธูปทอง กว้างสวาสด์ิ (2544) ได้กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่ อ 
การส่ือสารด้านการพูดนั้น ผู้สอนควรออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยต้องคำนึงว่ากิจกรรมนั้น
เริ่มจากง่ายไปหายาก โดยครูผู้สอนควรมีท้ังตัวอย่างและรูปแบบในการพูดให้กับผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอนจะ
คอยเป็นผู้ควบคุมและผู้ช้ีแนะ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้  เรียกว่า กิจกรรมภายใต้การควบคุมและช้ีแนะ 
เช่น  ในช่วงการจัดการเรียนรู้ Intake-Using It ก่อนท่ีครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูด ครูผู้สอน
จะต้องมีตัวอย่างหรือรูปแบบภาษา (Conversation Matrix) หรือ Dialogue ให้ผู้เรียน จากนั้นจึงจะให้
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ียากขึ้น เช่น การเลียนแบบการอภิปราย บทบาทสมมุติ ในช่วงการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ Intake-Using It การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเริ่มจากง่ายไปหายากจะช่วยคลาย
ความวิตกกังวล (Anxiety) ของผู้เรียน  
              จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารด้านการพูด 
ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้คอยสร้างประสบการณ์ กำหนดสถานการณ์หรือบริบทใหม่ ๆ คอยอำนวย  
ความสะดวกให้แก่ผู้เรียน จะต้องเริ่มจากส่ิงท่ีง่ายไปหายาก และมีตัวอย่างหรือรูปแบบในการใช้ภาษา
ท่ีให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการพูดมีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะในด้านการพูดได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง รวมทั้งท้ังมีเทคนิคใน
การสอนอย่างหลากหลาย  
            9.  ขั้นตอนในการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร   
            ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องภาษาเพื่อการส่ือสารนั้น ผู้เรียนจะได้มีโอกาสได้ใช้
ภาษาในการส่ือสารท่ีใช้ในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะสนทนาแล้วผิดหลักไวยากรณ์ เพื่อฝึก
ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารนั้นเพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจส่ิงท่ี
ผู้เรียนกำลังพูด พูดเพื่อให้ได้มาในข้อมูลท่ีตนต้องการ ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อ  
การส่ือสารท่ีหลากหลาย จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
            กรมวิชาการ (2545) ได้เสนอขั้นตอนในการการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
                  1.  ขั้นช้ีแจ้งวัตถุประสงค์ (purpose) เป็นขั้นท่ีครูผู้สอนแจ้งรายละเอียดให้ผู้เรียนได้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละช่ัวโมง จำทำให้ผู้เรียนได้ทราบส่ิงท่ีจะเรียนและปฏิบัติ
กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
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                  2.  ขั้นนำเสนอเนื้อหา (presentation) เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนท่ีครูผู้สอนใช้เทคนิค
หรือวิธีการสอนในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียน (content) โดยมีเทคนิคหรือวิธีการสอนอย่าง
หลากหลาย ห ลักความรู้ทางไวยากรณ์ของภาษา (grammar) และสมรรถนะเชิงกลยุทธ์                       
(Strategic competence) ให้กับผู้เรียน เทคนิคหรือวิธีการสอนท่ีผู้สอนสามารถนำมาใช้ เช่น             
การแสดงบทบาทสมมุติ การอธิบาย การใชส่ือวีดิทัศน การสรางสถานการณจําลอง การสาธิต เป็นต้น 
                  3.  ขั้นการฝึกปฏิบัติ (practice) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนจะได้ลงมือฝึกปฏิบัติในการใช้
ภาษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร โดยท่ีครูผู้สอนสามารถจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อท่ีจะให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติใช้ภาษาผ่านกิจกรรม เช่น การโตวาที การเล่า
ประสบการณ์ท่ีกำหนด เกม เป็นต้น  

กองวิจัยทางการศึกษา (2546) ได้เสนอขั้นตอนในการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ซึ่งมี  
3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
                  1.  ขั้นการนำเสนอ (presentation) เป็นขั้นตอนท่ีท่ีครูผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนผ่าน 
การทำกิจกรรม (warm up) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีทบทวนความรู้เดิมหรือส่ิงได้เรียนมาแล้ว  ในขั้น             
การนำเสนอนี้ครูผู้สอนจะต้องบอกผู้เรียนถึงวัตถุประสงค์ของการเรียน และนำเสนอเนื้อหาใหม่ 
คำศัพท์ ประโยคท่ีจะเรียนรู้ ในขั้นตอนการนำเสนอจะให้ความสำคัญของความถูกต้องในการใช้ภาษา 
(accuracy) 
                  2.  ขั้นฝึกปฏิบัติ (practice) ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติใช้ภาษาโดยครูจะคอยเป็น
ผู้ควบคุมดูแล เมื่อผู้เรียนเข้าใจการสนทนาแล้ว จากนั้นจะให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ใช้ภาษาเอง (free 
controlled practice) ซึ่งครูผู้สอนจะไม่ขัดการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
เสร็จแล้วครูผู้สอนจึงจะบอกข้อบกพร่องในการใช้ภาษาของผู้เรียน 
                  3.  ขั้นการผลิต (production) ขั้นตอนนี้ ผู้เรียนจะได้จะได้นำภาษาไปประยุกต์กับ
สถานการณ์ท่ีกำหนด เช่น การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมติ การร้องเพลง โดยในการสอนนั้นจะมี
การบูรณาการท้ังทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน 
            สรุปสำหรับการนำเสนอขั้นตอนในการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ผู้วิจัยสามารถสรุปข้ันตอน
การสอนได้ ดังนี้ 1) ขั้นการนำเสนอเนื้อหา (presentation) ขั้นนี้ผู้เรียนจะได้รู้วัตถุประสงค์ของส่ิงท่ี
จะเรียน โดยเริ่มต้นโดยการใช้กิจกรรม 2) ขั้นการฝึกปฏิบัติ (practice) ขั้นนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติใช้
ภาษา 3) ขั้นการผลิต (production) ขั้นนี้ผู้เรียนจะได้ประยุกต์ใช้ภาษากับบริบทท่ีใกล้เคียงหรือ
สถานการณ์ใหม่ ๆ  
            10.  การวัดผลและประเมินผลการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
            ในการวัดและประเมินผลในเรื่องของการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารคือการวัดทักษะ  
การส่ือสารท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง  ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน โดยท่ี
ผู้เรียนสามารถเข้าใจในส่ิงท่ีตนได้ฟังหรืออ่าน ตลอดจนใช้ภาษาในการพูดหรือเขียนในการส่ือสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ การวัดและประเมินผลตามการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารจะเน้น
การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้มากกว่าการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน โดยได้มี
บุคคลและองค์กรได้กล่าวถึงวิธีการวัดและประเมินผลการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารดังนี้ 
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            กรมวิชาการ (2542) ได้เสนอแนวทางในการวัดและประเมินผลของการสอนภาษาเพื่อ 
การส่ือสาร ดังต่อไปนี้ 
                  1.  การวัดและประเมินผลการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร แบบประเมินองค์ประกอบ
ย่อย ๆ (discrete point tests) โดยจะมีการประเมินทักษะทางภาษาโดยการวัดองค์ประกอบย่อย ๆ 
แต่ละจุดประสงค์ โดยการวัดและประเมินแยกเป็นส่วนท่ีต้องการจะวัด เช่น หลักไวยากรณ์ ประโยค 
คำศัพท์ เสียง เป็นต้น 
                  2.  การวัดและประเมินผลการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  โดยเป็นการวัดและ
ประเมินผลในแบบลักษณะองค์รวม (holistic tests) เป็นการวัดและประเมินความสามารถในการใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีมากกว่าหนึ่งทักษะ จะใช้เวลาในการทดสอบภายใต้เวลาท่ีจำกัด ซึ่งในการวัด
และประเมินผลในลักษณะเช่นนี้ ผู้สอนจำนวนมากนิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น การสัมภาษณ์ (interview)  
การเขียนตามคำบอก (dictation) เป็นต้น 
              ฉลวย พร้อมมูล (2542)  ได้กล่าวถึงการวัดและประเมินผลการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
ว่า เป็นการวัดความสามรถในการส่ือสารภาษาอังกฤษท้ังในด้านการใช้ภาษาเพื่อเข้าสังคมและ
วัฒนธรรม จะวัดท้ังความสามารถในการส่ือสารและความรู้ทางภาษา ผลของการวัดจะถูกนำไปใช้ใน
การพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระดับเตรียมความพร้อมจะวัดประเมินผลโดยเน้นการประเมิน
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรม และความสามารถในการใช้ภาษาในด้าน
ความเข้าใจ การฟัง พูด อ่าน เขียนรวมท้ังการสะกดคำ โดยการประเมินผลจะมีการประเมินผลใน             
3 ลักษณะ คือการประเมินผลก่อนเรียน การประเมินผลระหว่างเรียนการประเมินผลหลังเรียน             
มีการประเมินท้ังการปฏิบัติ ภาคความรู้ และเจตคติ โดยมีเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลาย มีการวัดระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐานของนักเรียน โดยใช้ข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้
ความสามารถ (Proficiency test) สำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษา 
                   10.1  การวัดและประเมินผลทักษะการฟังและการพูด 
                    โกลเดน (Goulden, 1995) ได้เสนอแบบวัดและประเมินผลการส่ือสารสำหรับทักษะ
ด้านการฟั งและทักษะด้านการพูด   Kansas speech communication association (KSCA)  
ไว้สำหรับผู้เรียน ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.3  แบบวัดและประเมินผลทักษะด้านการฟังและทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของ  
                Kansas Speech Communication Association (KSCA) 
 
                 พฤติกรรม                                                     ระดับความสามารถ 
1.  ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม                                                  1    2   3   4   5 
     1.1  ตรงจุด ชัดเจน และถูกต้อง 
     1.2  ไม่มีข้อผิดพลาด 
     1.3  ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมหรือสังคมท่ีเหมาะสมกับผู้ฟัง 
     1.4  แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและบุคลิกภาพของผู้พูด 
 2.  เสนอรูปแบบการนำเสนอได้อยา่งเหมาะสม                            1    2   3   4   5 
      2.1  ใช้น้ำเสียงได้อย่างชัดเจนไม่ติดขัด 
      2.2  แสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
      2.3  แสดงพฤติกรรมได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
      2.4  สนทนากับผู้ฟังได้อย่างดี 
  3.  เสนอเนือ้หาที่มีคุณภาพ                                                   1    2   3   4   5  
      3.1  เสนอข้อมูลท่ีคิดขึ้นเอง หรือข้อมูลใหม่ 
      3.2  เสนอข้อมูลท่ีน่าสนใจ 
      3.3  เสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างถูกต้อง 
      3.4  เสนอข้อมูลท่ีน่าเช่ือถืออ้างอิงได้ 
      3.5  เสนอข้อมูลท่ีกระชับ รัดกุม มีลำดับ และมีเหตุผล 
  4.  ปรับใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้ฟัง                                       1    2   3   4   5 
      4.1  ใช้ภาษามีระดับความยากง่ายเหมาะสม 
      4.2  พูดโดยคำนึงถึงพื้นฐานของผู้ฟังเป็นหลัก 
      4.3  พูดอ้างอิงข้อมูลได้อย่างชัดเจน 
      4.4  สะท้อนความคิด สังเกต และปรับปรุง 
  5.  ใช้คำตอบที่เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพต่อ                     1    2   3   4   5 
       คำถามหลังการพูด  
 
            เกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดทักษะด้านการฟังและทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของ Kansas 
Speech Communication Association (KSCA) 
             5   หมายถึง   ดีเย่ียม 
             4   หมายถึง   ดี 
             3   หมายถึง   ปานกลาง 
             2   หมายถึง   พอใช้ 
             1   หมายถึง   ปรับปรุง 
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ฮีตัน (Heaton, 1997 อ้างถึงใน ปิยภัทร พลับพลา, 2559) ได้เสนอเกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมินผลท่ีเป็นองค์รวมทักษะด้านการฟังและทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สอน 
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.4  เกณฑ์ท่ีใช้วัดและประเมินผลแบบองค์รวมทักษะด้านการฟังและทักษะด้านการพูด 
                  ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สอนของ ฮีตัน (Heaton, 1997) 
 

6 ยอดเยี่ยม สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างมั่นใจและคล่องแคล่ว รวมท้ังส่ือสาร
ได้เหมือนเจ้าของภาษา 

5 ดีมาก สามารถส่ือสารได้อย่างชัดเจน อาจจะจะไม่เหมือนเจ้าของภาษาบ้างหรือไม่
เข้าใจภาษาอังกฤษบ้าง  แต่โดยรวมไม่เป็นปัญหาสำหรับการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

4 ค่อนข้างดี การใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมถึงการออกเสียงยังผิดอยู่บ้าง การส่ือสารใน
บางครั้งทำให้เจ้าของภาษาไม่เข้าใจ แต่ยังสามารถส่ือสารได้คล่องแคล่วในหัวข้อท่ัว ๆ 
ไป อาจต้องมีการปรับปรุงการส่ือสารซ้ำ ๆ ท่ีสนทนาผิด 

3 พอใช ้สามารถส่ือสารได้ค่อนข้างดี แต่บางครั้งเจ้าของภาษาท่ีพูดภาอังกฤษไม่สามารถ
เข้าใจในบางครั้ง โดยต้องการส่ือสารซ้ำ ๆ และอาจยากท่ีเจ้าของภาษาจะเข้าใจ 

2 ปรับปรุง ผู้พูดส่ือสารแล้วเจ้าของภาษาไม่สามารถท่ีจะเข้าใจได้ ผู้พูดยังไม่ค่อยเข้าใจ
เรื่องท่ีสนทนาแต่ถ้าการสนทนาเกี่ยวกับส่ิงรอบตัว หรือเรื่องท่ีเกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจำวันสามารถท่ีจะเข้าใจได้บ้าง มีการใช้ศัพท์ การออกเสียงผิด และการใช้ไม่
ถูกต้องหลักไวยากรณ์จำนวนมาก 

1 ไม่ผ่าน ไม่สามารถส่ือสารไม่ว่าจะเป็นจะเป็นเรื่องต่าง ๆ ไม่เข้าใจเรื่องท่ีกำลังสนทนา 
 

เคมิงเกียว (Khaminkieo, 2007 อ้างถึงใน ปิยภัทร พลับพลา, 2559) ได้ดำเนินการแบบวัด
และประเมินผลทักษะด้านการฟังและทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดของแบบวัด 
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.5  แบบวัดและประเมินผลทักษะด้านการฟังและทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของ 
                Khaminkieo (2007) 
                
                       
                                                                                                                                                                                                            

คุณสมบัติ 
                4     3     2     1     0 

1.  ความพยายาม 
2.  จำนวนครั้งของการส่ือสาร 
3.  ส่ือสารได้เข้าใจ 
4.  ความคล่องแคล่ว 
5.  คุณภาพในการส่ือสาร   

 

 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดทักษะด้านการฟังและทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของ Khaminkieo 

(2007) 
             ความพยายาม 

             4   หมายถึง   พยายามส่ือสารอย่างมาก 
             3   หมายถึง   พยายามส่ือสาร 
             2   หมายถึง   พยายามส่ือสารบ้าง 
             1   หมายถึง   พยายามส่ือสารเล็กน้อย 

                          0   หมายถึง   ไม่พยายามส่ือสารเลย 
             จำนวนครั้งของการส่ือสาร 

             4   หมายถึง   ส่ือสารเกี่ยวข้องกับหัวข้อท้ังหมด 
             3   หมายถึง   ส่ือสารเกี่ยวข้องกับหัวข้อเกือบท้ังหมด 
             2   หมายถึง   ส่ือสารเกี่ยวข้องกับหัวข้อบ้าง 
             1   หมายถึง   ส่ือสารเกี่ยวข้องกับหัวข้อเล็กน้อย 

                          0   หมายถึง   ส่ือสารไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 
ส่ือสารได้เข้าใจ 
             4   หมายถึง   ส่ือสารได้เป็นท่ีเข้าใจได้ท้ังหมด 
             3   หมายถึง   ส่ือสารได้เกือบจะเข้าใจได้ท้ังหมด 
             2   หมายถึง   ส่ือสารเป็นวลีส้ันได้เข้าใจ 
             1   หมายถึง   ส่ือสารเข้าใจบ้างเป็นคำ ๆ 
             0   หมายถึง   ส่ือสารไม่เข้าใจเลย 
ความคล่องแคล่ว                 
             4   หมายถึง   ส่ือสารได้อย่างไม่ติดขัดและไม่หยุดระหว่างพูด 
             3   หมายถึง   ไม่ค่อยหยุดระหว่างพูด 
             2   หมายถึง   หยุดระหว่างพูดบางครั้ง 

  เกณฑ์ 
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             1   หมายถึง   หยุดระหว่างพูดเล็กน้อยและพูดติดขัดบ้าง 
             0   หมายถึง   หยุดระหว่างพูดบ่อยและคำพูดติดขัด       
คุณภาพในการส่ือสาร 
             4   หมายถึง   ส่ือสารได้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างทางภาษา    
             3   หมายถึง   ส่ือสารได้เกือบถูกต้องตามหลักโครงสร้างทางภาษา    
             2   หมายถึง   ส่ือสารมีปัญหาบ้างในเรื่องของความไม่แม่นยำโครงสร้างทาง 

ภาษาบ้าง 
             1   หมายถึง   ส่ือสารได้ถูกต้องเพียงเล็กน้อย 

                          0   หมายถึง   ส่ือสารไม่ถูกต้องเลย  
 

สปชเบิรก (Spitzberg, 2003 อ้างถึงใน อ้างถึงใน ปิยภัทร พลับพลา, 2559) ได้สร้างแบบวัด
ทักษะในการส่ือสาร (The convesational skills rating scale) โดยแบบวัดมีลักษณเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า โดยใช้แบบวัดทักษะในการส่ือสารในการวัดทักษะการส่ือสารของผู้เรียน ซึ่งมีรายละเอียด
ของแบบวัด ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่  2 .6   แบบวัด ทักษะในการส่ือสาร (The convesational skills rating scale) ของ 
                  Spitzberg (2003) 
 

แบบวัดทักษะในการสื่อสาร (แบบฟอร์มการจัดลำดับกับคู่สนทนา) 
 

ช่ือของคุณ: ช่ือคู่สนทนา: 
เลขประจำตัวคุณ: เลขประจำตัวคู่สนทนา: 
วันท่ี: ห้องเรียน: กิจกรรม: 
    จัดลำดับคู่สนทนาของคุณว่าแสดงพฤติกรรมในการส่ือสารด้วยทักษะการส่ือสารดังต่อไปนี้
หรือไม ่
5 = ดีมาก การส่ือสารมีความราบรื่น ส่งผลต่อความประทับใจในเชิงบวกของ

การวัดทักษะการส่ือสารอย่างชัดเจน 
4 = ดี การส่ือสารอยู่ในระดับดีแต่ยังไม่ถึงกับดีมาก 
3 = เหมาะสม การส่ือสารพอเพียงเหมาะสม แต่ไม่ส่งผลต่อความประทับใจเชิงลบ

อย่างชัดเจน 
2 = ปานกลาง การส่ือสารติดขัดขาดตอนตามช่วง และเหมาะสมในบางครั้ง 
1 = ไม่เหมาะสม การส่ือสารติดขัดขาดตอนอย่างมาก ส่งผลต่อความประทับใจเชิงลบ

ของการวัดทักษะการส่ือสารอย่างชัดเจน 
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ตารางที่ 2.6 (ต่อ) 
 

โปรดวงคำตอบท่ีตรงกับพฤติกรรมในการส่ือสารมากท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
5 4 3 2 1 = (1) ความเร็วในการส่ือสาร (ไม่พูดช้าหรือเร็วเกินไป) 
5 4 3 2 1 = (2) ความคล่องแคล่วในการส่ือสาร (การหยุดในระหว่างพูด การเว้น

วรรค) 
5 4 3 2 1 = (3) การส่ือสารด้วยความมั่นใจ 
5 4 3 2 1 = (4) ความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับหัวข้อ (การแสดงออกและ          

ความชัดเจนในการออกเสียง) 
5 4 3 2 1 = (5) ระดับของน้ำเสียงท่ีใช้ (ไม่หวือหวาหรือราบเรียบเกินไป) 
5 4 3 2 1 = (6) ความดังของน้ำเสียง (ไม่เบาหรือดังเกินไป) 
5 4 3 2 1 = (7) ลักษณะท่าทาง (เป็นทางการ) 
5 4 3 2 1 = (8) การโน้มตัวส่ือสารกับคู่สนทนา (ไม่ถอยหลังหรือล้ำหน้าเกินไป) 
5 4 3 2 1 = (9) ไม่แสดงการส่ันออกมาระหว่างการส่ือสาร 
5 4 3 2 1 = (10) การขยับตัวทำอย่างอื่น (การแตะมือ เท้า หรือใช้มือม้วนผม เป็น

ต้น) 
5 4 3 2 1 = (11) การใช้สีหน้าแสดงออกถึงความรู้สึกกับส่ิงท่ีพูด 
5 4 3 2 1 = (12) การพยักหน้าตอบรับส่ิงท่ีคู่สนทนากำลังพูด 
5 4 3 2 1 = (13) การเน้นย้ำส่ิงท่ีพูดโดยใช้ท่าทาง 
5 4 3 2 1 = (14) ในระหว่างการส่ือสารโดยใช้อารมณ์ขัน  
5 4 3 2 1 = (15) การหัวเราะหรือยิ้ม ต่อเรื่องท่ีพูด 
5 4 3 2 1 = (16) การใช้สายตาในระหว่างส่ือสาร 
5 4 3 2 1 = (17) การถามคำถาม 
5 4 3 2 1 = (18) การเปิดโอกาสให้คู่สนทนาได้แสดงความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 = (19) การพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง (ไม่น้อยหรือมากเกินไป) 
5 4 3 2 1 = (20) การพูดแสดงความคิดเห็นหรือพูดให้กำลังใจคู่สนทนา 
5 4 3 2 1 = (21) การแสดงความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่น้อยหรือมากเกินไป) 
5 4 3 2 1 = (22) การพูดเปิดประเด็นใหม่ ๆ 
5 4 3 2 1 = (23) การคงไว้ซึง่หัวข้อเดิม และการแสดงความคิดเห็นเพื่อติดตามหัวข้อ

นั้น 
5 4 3 2 1 = (24) ไม่ขัดจังหวะคู่สนทนาในระหว่างพูด 
5 4 3 2 1 = (25) การใช้เวลาในการพูดอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคู่สนทนา 
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ตารางที่ 2.6 (ต่อ) 
  
ให้จัดอันดับในภาพรวมของการแสดงออกสำหรับการส่ือสารในอีก 5 ข้อถัดไป คู่สนทนาของฉันเป็น.. 
 

ผู้ส่ือสารท่ีไม่ดี 1 2 3 4 5 6 7 ผู้ส่ือสารท่ีดี 
ผู้ไม่มีทักษะทาง
สังคม 

1 2 3 4 5 6 7 ผู้มีทักษะทางด้าน
สังคม 

ผู้ส่ือสารไม่ขีด
ความสามรถ 

1 2 3 4 5 6 7 ผู้ส่ือสารมีขีด
ความสามารถ 

ผู้ส่ือสารได้อย่าง
ไม่เหมาะสม 

1 2 3 4 5 6 7 ผู้ส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม 

ผู้ส่ือสารไม่มี
ประสิทธิภาพ 

1 2 3 4 5 6 7 ผู้ส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 
 

เกณฑ์ในการประเมินผลโดยภาพรวมของการส่ือสาร 
              1   หมายถึง   ไม่มีทักษะในการส่ือสารอย่างมาก 
              2   หมายถึง   ค่อนข้างไม่มีทักษะในการส่ือสาร 
              3   หมายถึง   ขาดทักษะในการส่ือสารเล็กน้อย 
              4   หมายถึง   ปานกลาง ประมาณว่ามีทักษะหรือไม่มีเลย 
              5   หมายถึง   มีทักษะในการส่ือสารเล็กน้อย 
              6   หมายถึง   ค่อนข้างมีทักษะในการส่ือสาร 
              7   หมายถึง   ทักษะในการส่ือสารอยู่ในระดับสูง 

                  10.2  การวัดและประเมินผลทักษะการอ่าน 
                  การวัดและประเมินผลทักษะการเขียน สุมิตรา อังวัฒนกุล (2553) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของการอ่านท่ีจะทําการวัดได้อย่างน่าเช่ือถือดังนี้  
                          1.  ความรู้เกี่ยวกับคําโดยท่ัว ๆ ไป หมายถึงความรู้เกี่ยวกับคำ ได้แก่ความกว้าง 
ความลึกและขอบเขตของคําศัพท์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับคําอย่างกว้างขวางหรือ             
ความชํานาญในการใช้คํา เป็นส่ิงสําคัญประการแรกท่ีจะนําไปสู่การบรรลุถึงความสามารถระดับสูง
ของทักษะการอ่านทุกชนิด 
                          2.  ความเข้าใจเรื่องราวท่ีปรากฏอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงทักษะอื่น ๆ ด้วย เช่น 
การรูตําแหน่งของข้อความท่ีกล่าวถึงอย่างเจาะจง การเข้ าใจความหมายตามตัวอักษรและ
ความสามารถในการติดตามเรื่องท่ีอ่านตามลําดับ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า แบบสอบอ่านท่ียอมรับกัน              
เป็นจํานวนมาก มักจะวัดความสามารถในการอา่นมากกว่าด้านอื่น ๆ 
                          3.  ความเข้าใจความหมายท่ีแฝงอยู รวมถึงความมี เห ตุผลในการอ่ าน
ความสามารถในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน ตลอดจนสามารถเดาเหตุการณ์เกี่ยวกับผลท่ี
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ตามมาการเข้าใจ ความหมายของคําจากเนื้อเรื่อง เข้าใจการจัดลําดับของเรื่องท่ีอาน ทราบถึง
ความคิดสําคัญและ การจัดลําดับความคิดเข้าใจความหมายท่ีแฝงอยู่ของข้อความท่ีอ่านโดยการได           
ข้อสรุปหรือหลักเกณฑ์จากเรื่องท่ีอาน  
                          4.  ความซาบซึ้ ง หมายถึงความสามารถในการทราบถึงความต้ั งใจหรือ
จุดมุ่งหมายของผูเขียน การทราบถึงอารมณหรือแนวรสของเรื่อง ความสามารถในการเข้าใจกลไกทาง
วรรณคดีท่ีทําให้ผู้เขียนบรรลุจุดมุ่งหมาย 
                 อัจฉรา วงศโสธร (2544) ได้กล่าวถึงการประเมินทักษะการอ่านว่า การประเมินทักษะ
การอ่านสามารถใช้เกณฑ์ท่ีกําหนดตามส่วนประกอบของภาษาแบบแยกย่อยและเกณฑ์ท่ีกําหนดตาม
ความสามารถในการรับสาร หรืออาจใช้เกณฑ์ท้ังสองแบบประยุกต์เข้าด้วยกัน โดยใช้น้ำหนักเกณฑ์
แบบรวมมากกว่าเกณฑ์แบบย่อย 
                1.  เกณฑ์กําหนดความสามารถทางการอา่นท่ีเป็นเกณฑ์แบบย่อยจะเป็นดังนี้  
                    1.1  ความรู้ศัพท์ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าใจคําศัพท์ สํานวนท่ีใช้ในระดับใด  
                    1.2  ความรู้ไวยากรณ์ ผู้สอบสามารถใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ในการทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับคําสรรพนาม ความเช่ือมโยงของเนื้อความ เช่น การใช้คําสันธาน คําบุพบท ท่ีกําหนดหน้าท่ี ของ
ภาษาว่าเปน็การขอรอ้ง เช้ือเชิญ ขออนุญาต ฯลฯ ได้มากนอยเพียงใด   
               2.  เกณฑ์กําหนดความสามารถทางการอ่านแบบรวมจะเป็นดังนี้ 
                    2.1  ความสามารถเรียบเรียงความ ได้แก่ การอ่านแล้วเข้าใจความได้ สามารถแสดง 
ความเข้าใจโดยการตอบคำถามท่ีให้เรียบเรียงถอยคําใหม่โดยใหได้ใจความเดิมหรือสามารถตอบ
คําถามแบบเลือกตอบและแบบเรียงลำดับข้อความเป็น 1 , 2 , 3 …..ได้  
                    2.2  ความสามารถอ่านข้อมูลท่ีเปน็รายละเอียด ผู้เข้าสอบสามารถโยงรายละเอียดท่ี         
เกีย่วข้องกับใจความสําคัญของเรื่องได้ว่าเปนรายละเอียดสนับสนุนหรือเป็นรายละเอียดเพื่อให้ข้อมูล
ตรงกันข้าม ตลอดท้ังเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดด้วยกัน  
                    2.3  ความสามารถอ่านจับใจความสําคัญ ผู้เข้าสอบสามารถระบุแก่นเรื่องหัวเรื่อง 
และใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานได้ 
                    2.4   ความสามารถวิ เคราะห์ และประเมินความสัมพันธ์ของเนื้ อความและ
สุนทรียศาสตร์ของการใช้ภาษา ผู้เข้าสอบสามารถใช้ความรู้ด้านศัพท์ ไวยากรณ์ ความเข้าใจส่ิงท่ีอา่น
และความรู้เกีย่วกับรูปแบบลีลาภาษาท่ีใช้ในบทอ่าน ท่ีเป็นตัวกระตุ้น วิเคราะห์ ประเมิน และ สรุปได้
ว่าสารท่ีอ่านนั้นเป็นสารประเภทใด ลีลาภาษาท่ีใช้เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เจตนา ทัศนคติ
ของผู้เขียนท่ีแฝงอยสามารถวิพากษวิจารณถึงเหตุและผลท่ีเกิดขึ้น ถึงความมั่นคงน่าเช่ือถือ ของ
สมมุติฐานท่ีผูเขียนต้ังไว้ ความเป็นไปได้ของข้อสรุป ตลอดจนสามารถประเมินประสิทธิผลของ           
บทอ่านนั้นได้ว่ามีความชัดเจนเข้าสู่ประเด็นอย่างไม่ออ้มค้อมและใช้ภาษาได้อยางกระชับ ไม่เย่ินเย้อ 
ความสามารถในระดับนี้เป็นระดับสูงซึ่งต้องอาศัยความรู้ในระดับต้น ๆ เปน็พื้นฐาน 
                การกําหนดระดับความสามารถข้างต้นเป็นลําดับขั้นตอนท่ีขึ้นต่อกัน และการกําหนด
ความสามารถตามเกณฑ์ อาจใช้มาตราส่วนประเมินค่าเป็นระดับ ดังนี้  
               1 = ไม่มีความสามารถ  
               2 = มีความสามารถน้อย  
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               3 = มีความสามารถพอประมาณ  
               4 = มีความสามารถดีมาก  
               5 = มีความสามารถยอดเยี่ยม 

 10.3.  การวัดและประเมินผลทักษะการเขียน 
              การวัดและประเมินผลการเขียนเป็นการช้ีถึงความสามารถทางภาษาของผู้เขียนและ 
คุณภาพของงานเขียนว่าอยูในระดับใด ได้มีนักการศึกษาและผู้เช่ียวชาญในการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษหลายท่านท่ีพิจารณาถึงการวัดและประเมินผลทักษะการเขียนแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
ดายเดอริช (Diederich, 1968, cited in William McColly, 1970) ได้กําหนดองค์ประกอบใน           
การตัดสินความสามารถในการเขียนไว้ดังนี้  
                       1.  ความคิดและจินตนาการ พิจารณาถึงความชัดเจนความ ต่อเนื่อง และ 
ความสมเหตุสมผล  
                       2.  รูปแบบของเรียงความ พิจารณาถึงการเรียบเรียงเรื่องและการลําดับความคิด  
                       3.  อรรถรสในการเขียน พิจารณาลีลาการเขียนท่ีนา่สนใจและเช่ือถือได้  
                       4.  กลไกในการเขียน พิจารณาการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและไวยากรณ์    
                       5.  การใช้คําพิจารณาเลือกใช้คําและเรียบเรียงคํา 
              อัจฉรา วงศ์โสธร (2538) กล่าวถึงหลักสําคัญในการประเมินการเขียนว่าต้องพิจารณา
องค์ประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการของการส่ือสารได้แก ่ 
                       1.  จุดเน้นของการเขียนหรือหัวใจของเรื่องท่ีเป็นกุญแจสําคัญของการเข้าสู่แก่น
เรื่องตามหัวข้อหรือประเด็นท่ีกําหนด  
                       2.  ความสอดคลองสัมพันธกัน  
                       3.  ความต่อเนื่อง  
                       4.  การดําเนินเรื่องซึ่งรวมถึงการตั้งต้นเขียน การสานต่อเนื่องและการสรุป 
              ฐิติรัตน์ สุวรรณสม (2544) กล่าวถึงหลักสําคัญในการวัดและประเมินผลทักษะการเขียน
นั้นควรคํานึงถึงองค์ประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการได้แก ่ 
                       1.  ทักษะด้านไวยากรณ์และลีลาภาษา  
                       2.  การเรียบเรียงเนื้อหา  
                       3.  การใช้กลไกในการเขียน  
                       4.  การดําเนินเรื่องได้อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กัน  
              จากท่ีกล่าวมาในข้างต้นท้ังหมดในเรื่องของการวัดและประเมินในการสอนภาษาเพื่อ              
การส่ือสาร ผู้สอนสามารถนำแนวคิดในการวัดและการประเมินผลการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารไม่ว่า  
ของ Kansas Speech Communication Association (KSCA) ฮีตัน (Heaton, 1997) เคมิงเกียว 
(Khaminkieo, 2007) สปิชเบิร์ก (Spitzberg, 2003)  กรมวิชาการ (2545)  สุมิตรา อังวัฒนกุล 
(2553) อัจฉรา วงศโสธร (2544)  McColly (1970) และ ฐิติรัตน สุวรรณสม (2544)  มาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ในการออกแบบการวัดทักษะด้านการฟัง ทักษะด้าน การพูด ทักษะ            
การอ่าน และทักษะการเขียน เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ผู้สอนควรวัดทักษะท้ัง  4 ด้านควบคู่
กันเพราะทักษะท้ัง 4 มีความสัมพันธ์กัน ในการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ  
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ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบวัดโดยเป็นแบบวัดและประเมินการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพท้ังด้านทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน โดยได้
มีการนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 5 ท่าน ตรวจสอบในเรื่องของความถูกต้องและสำนวนภาษาท่ีใช้ 

จากภาพท่ี 2.5 เป็นการสังเคราะห์หลักการของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริม
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จากหลักการ แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน 
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ภาพที่ 2.5  การสังเคราะห์หลักการของรูปแบบการสอนจากทฤษฎี หลักการ แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานใน 
               การพัฒนารูปแบบการสอน 
 
 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
-  เน้นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และความสำคัญของความรู้เดิม เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ การเรียนรู้ต้อง
ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 
จนค้นพบความรู้และรู้จักส่ิงท่ีค้นพบ 
 

ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ 
-  การลองผิดลองถูกจะนำไปสู่การเช่ือมโยง
ระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนอง และ                   
การเรียนรู้  ก็คือการท่ีมีการเช่ือมโยง  
(Connection) ระหว่าง ส่ิงเร้า (Stimuli) และ 
การตอบสนอง (Responses)  
 

การสอนภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ 
(ภาษาอังกฤษเพือ่อาชพี) 
-  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนอง               
ความต้องการของผู้เรียนเฉพาะ โดยเน้นท่ี 
ความสำคัญของผู้เรียนและความต้องการใน         
การนำไปใช้ในได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

การแนวคิดสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
-  การสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นในเรื่องการส่ือสาร
ตามสถานการณ์ในการใช้ภาษาจริง ๆ มากกว่าการ
เน้นสอนการสอนเรื่องรูปแบบหรือโครงสร้างของ
ภาษาเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ท่ีมี
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

หลักการของรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่อาชพีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
      เป็นรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
เฉพาะในเรื่องของอาชีพ ผู้เรียนได้
ค้นคว้าหาความรู้และสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง  จากการลงมือฝึกปฏิบัติการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพจริง มีการสร้าง
ส่ิงเร้าโดยการจัดสถานการณ์ รวมถึง
การวางเงื่อนไขการเรียนรู้ท่ีใกล้เคียง
กับสถานการณ์ในชีวิตจริง ผู้เรียน
ตอบสนองโดยใช้ภาษาได้ถูกต้องและ
เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ทำให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะ ท่ีประกอบด้วย ความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะ สามารถนำ
สมรรถนะมาใช้ปฏิบัติงานให้ประสบ
ความสำเร็จในชีวิตประจำวันและใน
อนาคตได้ 
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จากทฤษฎี หลักการ แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อนำมากำหนด 
เป็นหลักการของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ดังนี้ 
             เป็นรูปแบบการสอนภาษาอั งกฤษเพื่ ออาชีพ ท่ี เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญตอบสนอง                    
ความต้องการของผู้เรียนเฉพาะในเรื่องของอาชีพ ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้และสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง  จากการลงมือฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพจริง มีการสร้างส่ิงเร้าโดยการจัด
สถานการณ์ รวมถึงการวางเงื่อนไขการเรียนรู้ท่ีใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ผู้เรียนตอบสนอง
โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเฉพาะของผู้
ท่ีประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ทำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ท่ีประกอบด้วย 
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ สามารถนำสมรรถนะมาใช้ปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จใน
ชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ 
 
2.7  รูปแบบการสอนที่เก่ียวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ      
            2.7.1  การสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach) 
                     1.  ความหมายการสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach) 
                     กู๊ดแมน (Goodman, 1986) ได้อธิบายว่า แนวการสอนภาษาแบบองค์รวมเป็น
วิธีการเรียนท่ีมุ่งเน้นการเรียนโดยใช้ความคิดรวบยอดไปสู่องค์ประกอบย่อย (Top-to-Bottom) 
กล่าวคือเป็นการเรียนรู้ ภาษาท่ีไม่แบ่งแยกภาษาออกเป็นหน่วย ๆ ภาษาถูกสอนในบริบทท่ีเป็นจริง
และเป็นธรรมชาติ ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาจึงง่าย น่าสนใจและมีส่วนสัมพันธ์กับผู้เรียน แนวการสอน
ภาษาแบบองค์รวมเป็นแนวการสอนท่ีเกิดจากข้อสันนิษฐานว่า นักเรียนจะเรียนรู้ได้อย่างไร กู๊ดแมน
ยังได้เขียนหนังสือช่ือ Whole Language Catalog เพื่อนำเสนอแนวคิด และแนวทางการเรียนรู้ของ
แนวการสอนภาษาแบบ องค์รวมไว้ดังนี้ 
                        1.  เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยได้รับการแนะนำ ช่วยเหลือจากครูแต่ไม่ใช่ถูก
ควบคุมและครูเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกันไปพร้อมกับผู้เรียน  
                        2.  การเรียนรู้ด้านสติปัญญาเกิดขึ้นควบคู่ไปกับทักษะทางสังคม  
                        3.  ทุกส่ิงเป็นการเรียนรู้แม้ว่า จะเป็นเพียงส่ิงเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีอยู่ภายใต้องค์รวม
ท่ีมีความหมายต่อผู้เรียนท้ังหมด โดยผู้เรียนจะซึมซับประสบการณ์นั้น ๆ ไว้  
                        4.  การเรียนรู้เป็นผลของกระบวนการทางสติปัญญา ท่ีน่าจะได้รับการช่วยเหลือ 
สนับสนุนจาก ครูและเพื่อน ๆ ร่วมกัน  
                        5.  การกล้าทดลอง กล้าเส่ียงอาจทำ ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นบ้างแต่ให้ถือว่าเป็นส่ิง
สำคัญ ต่อการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นใจและกำลงใจ  
                        6.  ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ในการเรียนรู้และมีระดับการพัฒนา         
ได้ไม่เท่ากัน แต่ละคนมีวิถีทางของตนเอง ดังนั้นจึงไม่มีคำว่า ความล้มเหลว เกิดขึน้  
                        7.  ความสามารถท่ีจะเข้าใจประยุกต์นำความรู้ไปใช้ และสามารถคิดได้อย่างผู้รู้
เป็นรากฐานในการเรียนรู้ เช่นเดียวกับความสามารถในการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการทำงานหรือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
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                   ธาริณี อุณาพรหม (2554) ได้ให้ความหมายของการสอนภาษาแบบองค์รวม คือ                   
การสอนภาษาท่ีเป็นไปตามธรรมชาติเน้นส่ือท่ีมีความหมายผู้เรียนสามารถใช้ประสบการณ์เดิมช่วยทำ 
ให้เข้าใจส่ือท่ีอ่านได้รวดเร็วขึ้น การสอนจะไม่แยกสอนส่วนย่อยของภาษาทีละส่วนแต่เน้นให้เข้าใจใน
ภาพรวมก่อน แล้วจึงเรียนรู้ด้านโครงสร้างภาษาภายหลัง ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ภาษาของตนเอง
อย่างอิสระการสอนภาษาแบบองค์รวมจะเน้น  การรวบรวมวรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีดีมาเป็นส่ือการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ภาษาท่ีหลากหลาย สามารถนำไปเป็นแบบอย่างการใช้ภาษาของ
ตนเองและใช้ได้ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  การจัดการเรียนการสอนภาษา แบบองค์รวมจึง
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                    สรุปความหมายการสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach) เป็น
การสอนภาษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเนื้อหาสภาพบริบทจริงก่อน แล้วจึงนำไปสู่การเรียนในส่วน
ขององค์ประกอบและโครงสร้างของประโยค คำ ตามลำดับ 
                   2.  ทฤษฎีของแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 
                   แนวการสอนภาษาแบบองค์รวม เป็นแนวการสอนท่ีมีพื้นฐานจากทฤษฎีหลายทฤษฎี
รวมกัน คือ ทฤษฎีจิตวิทยาภาษาศาสตร์ ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้และ
ทฤษฎี ภาษาศาสตร์สังคม ในส่วนของทฤษฎีจิตวิทยาภาษาศาสตร์ได้กล่าวถึงแนวการสอนภาษาแบบ
องค์รวมว่า เป็นแนวการสอนท่ีมีองค์ประกอบจากการนำ ความรู้และประสบการณ์เดิมมาเช่ือมโยงกับ 
เนื้อหาบทเรียน ดังนั้น การเรียนจะมีความหมายต่อผู้เรียน ในขอบเขตของประสบการณ์เดิมและ
ภาษาท่ีผู้เรียนรู้จักทางด้านทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้อธิบายว่า ทักษะ
เกิดจากการเรียนรู้ต้ังแต่เด็กและจะมีพัฒนาการเป็นลำดับขั้นตอน ท้ังทางกาย สังคม อารมณ์และ
สติปัญญา ผู้สอนต้องตระหนักว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท้ังรูปแบบพัฒนาการ     
ความสนใจ ความสามารถท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบุคคลอื่น และการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ดังนั้น ผู้สอนท่ี ใช้แนวการสอนภาษาแบบองค์รวมจึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
วางแผนการสอน ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับด้านทฤษฎีภาษาศาสตร์สังคมมี
แนวคิดว่า ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กัน ก็ต่อเมื่อได้อยู่ในสังคมแวดล้อมเดียวกัน การพูดคุย และการเล่น
บทบาทสมมติเป็นส่ิงแวดล้อมทางสังคม ท่ีช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนรูปแบบของการติดต่อส่ือสารกับผู้อื่น 
สังคมแวดล้อมนี้ จะส่งเสริมให้การติดต่อส่ือสารมีความหมายต่อตัวผู้เรียน นอกจากนี้การเรียนรู้จะ
เกิดขึน้ได้ดีท่ีสุด เมื่อผู้เรียนได้รับการกระตุ้น ให้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์สถานการณ์ทางสังคม หรือเป็น
ส่วนหนึ่งของช้ันเรียน หรือกลุ่มย่อยในสถานการณ์การเรียนในช้ันเรียน (ณิชภัทร ภู่พุกก์, 2557) 
                  วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2544) กล่าวว่าทฤษฎีท่ีว่าด้วยการเรียนการสอนภาษาแบบ องค์รวม
มี 3 กลุ่มทฤษฎีดังนี้  
                       1.  ทฤษฎีว่าด้วยระบบของภาษาประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบความหมาย 
ระบบไวยากรณ์ และระบบเสียง ซึ่งใช้ในการสอนฟัง พูด อ่าน เขียน ควรให้ความสำคัญ ต่อส่วนท่ี
จำเป็นต่อการส่ือความหมาย  
                       2.  ทฤษฎีว่าด้วยระบบของภาษา ความคิด และสัญลักษณ์ทางการส่ือสาร เช่ือว่า
ภาษาเป็น สัญลักษณ์ทางการส่ือสารท่ีไม่สามารถถ่ายทอดความคิดทุกเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเด็ก ไม่สามารถส่ือความคิดออกมาโดยตรง เด็กจึงคิดสัญลักษณ์ขึ้นเพื่อส่ือความหมายแบบ
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ผสมผสานกัน ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมจึงได้รวมเอาศิลปะ ดนตรีและ
ละคร เป็นส่วน สำคัญของการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้เด็กได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นได้รับรู้อย่าง
ลึกซึ้ง  
                       3.  ทฤษฎีว่าด้วยธรรมชาติการเรียนการอ่านเขียนในระบบภาษา โดยปกติมนุษย์
ทุกคนสะสม ประสบการณ์ทางภาษาไว้เป็นขอ้มูลสำหรับใช้ต่อไป เด็กท่ีมีประสบการณ์โดยพ่อแม่อ่าน
หนังสือให้ฟังเป็นประจำ จะสามารถอ่านหนังสือได้เอง แม้ว่ายงัไม่เคยเข้าเรียนในโรงเรียนก็ตาม โดย
ธรรมชาติเด็กจะเริ่มพูดและพูดไม่ชัด ไม่ถูกตอ้งแต่ถา้เด็กได้ส่ือความหมายกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่พยายามรับ
ฟังและให้การช่วยเหลือเด็กก็จะสามารถพูดและพูด ได้ชัดเจนภายหลัง 
                  ทฤษฎีของแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม มีพื้นฐานมากจากทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องหลาย
ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจากการนำ ความรู้และประสบการณ์เดิมมาเช่ือมโยงกับ เนื้อหา
บทเรียน รวมถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องระบบภาษา ความคิด ธรรมชาติการเรียนการอ่านเขียนในระบบ
ภาษา ท่ีมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนภาษา 
                   3.  ขั้นตอนการสอนภาษาแบบองค์รวม 
                  กู๊ดแมน (Goodman, 1986) ได้เสนอขั้นตอนการสอนภาษาแบบองค์รวม ดังต่อไปนี้ 
                        1.  ครูอ่านนิยาย บทความ เพลง หรือเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้ส่ือจริงประกอบ และ
หลังการอ่านครูซักถามและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงสิงท่ีได้เรียนรู้จากเนื้อเรื่องท่ีได้อ่าน 
                        2.  หลังจากนั้นครูและนักเรียนคิดร่วมกันและเขียนผลงานลงบทกระดาน ขณะท่ี
เขียนงานร่วมกันครูจะช่วยแนะนำนักเรียนและสอนโครงสร้างทางภาษา คำศัพท์ หรือแม้แต่การสะกด
คำไปด้วย หลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอ่านผลงานเขียน 
                        3.  นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติหลังจากการเรียนรู้ร่วมกับครู โดยครูให้นักเรียน
เขียนผลงาน ส่วนตัวหรือเป็นกลุ่มกับเพื่อน ๆ ครูคอยสังเกตและอ่านงานเขียนของนักเรียนโดยให้
คำแนะนำและให้กำลังใจ 
                        4.  ขั้นตอนสุดท้าย นักเรียนเสนอผลงานตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเองหน้าช้ันเรียนบ้าง ภายในกลุ่มบ้าง หรือกับครูเป็นส่วนตัว 
                 เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2531) กล่าวถึงขั้นตอนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาแบบองค์รวม 5 ขัน้ตอน ดังนี้  
                       1.  ครูเล่าเรื่องให้นกัเรียนฟัง  
                        2.  ให้นักเรียนเล่าเรื่องย้อนกลับ ลำดับเรื่อง สนทนาหรืออภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง  
อ่านออกเสียง และเล่นบทบาทสมมติ  
                       3.  เขียนเรื่องร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน  
                       4.  ทำหนังสือเล่มใหญ่  
                       5.  เล่นเกมและกิจกรรมเสริมทางภาษาอื่น ๆ 
                สรุปขั้นตอนการสอนภาษาแบบองค์รวม ครูเป็นผู้เริ่มต้นเร้าความสนใจโดยเข้าสู้เนื้อหา  
การเรียน หลังจากนั้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน หลังจากนั้นมีการนำเสนอร่วมกันและอภิปรายร่วมกัน
ระหว่างนักเรียนและครู 
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                4.  การประเมินพัฒนาการทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม 
                การประเมินพัฒนาการทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวมสามารถสรุปได้
ดังนี้ (นฤมล เนียมหอม, 2561) 
                     1.  การประเมินต้องเป็นไปตามธรรมชาติการรู้หนังสือของเด็ก ครูต้องศึกษา
พัฒนาการด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของเด็กแล้วนำหัวข้อเหล่านี้มาสร้างเป็นตัวบ่งช้ี 
(Indicators) ในการประเมิน  
                     2.  การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน และต้องประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่ งจะทำให้ครูทราบพัฒนาการของเด็ก เข้าใจเด็ก และรู้ว่าจะพัฒนาเด็กอย่างไร  
                     3.  การประเมินพัฒนาการทางภาษาควรเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการเพื่อให้
ได้ผลการประเมินท่ีแท้จริง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสม คือ การใช้พอร์ทโฟลิโอ (Portfolio) 
ซึ่งจะต้องมีท้ังการสังเกตแล้วบันทึกอย่างเป็นระบบ และการเก็บตัวอย่างงาน โดยครูจะต้องแปลผล 
(Interpret) ข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้ผลการประเมินมีความตรงและความเท่ียง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการสอนภาษาแบบองค์รวม เพื่อนำมาออกแบบกระบวนการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบการสอนท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                       
            2.7.2  การสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Situation Based Learning) 
                      1.  ความหมายของการสอนโดยใช้สถานการณ์ เป็นฐาน (Situation Based 
Learning) 
                      สเตอร์ทริดจ์  (Sturtridge, 1987) กล่าวว่ากิจกรรมสถานการณ์  คือ  การจัด               
การเรียนการสอนให้มีสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยผู้เรียน
ซึ่งเรียกว่าผู้ร่วมสถานการณ์ (Participants) จะมีปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์และบุคคลต่าง ๆ ผู้เรียนจะ
ใช้ภาษาในการส่ือสารของตัวเองในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นสามารถตัดสินใจได้โดยอิสระอย่างเหมาะสม
กับบทบาทของตัวเอง และบทบาทของผู้ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ด้วย 
                      สุมิตรา อังวัฒนกุล (2553) อธิบายว่าการเรียนโดยใช้สถานการณ์เป็นการสอน โดย
การจำลองสถานการณ์ขึ้นให้เหมือนจริงหรือใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด และให้ผู้เรียนเข้าไปสู่
สถานการณ์นั้น ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสถานการณ์นั้นและให้ข้อมูลท่ีคล้ายกับข้อมูล
จริงในสถานการณ์นั้นในการตัดสิน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยการตัดสินใจนั้นจะส่งผลถึงผู้แสดง
ในลักษณะเดียวกันกับส่ิงท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์จริง 
                      ทิศนา แขมมณี (2552) ได้ให้ความหมายว่า วิธีสอนโดยการใช้สถานการณ์ คือ 
กระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด โดยให้ผู้เรียนลง
ไปเล่นในสถานการณ์ท่ีมีบทบาท ข้อมูลและกติกาการเล่นท่ีสะท้อนความเป็นจริง และมีปฏิสัมพันธ์กบ
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ โดยใช้ข้อมูลท่ีมีสภาพคล้ายกับข้อมูลในความเป็น 
จริง ในการตดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันท่ี
เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 
             จากความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน หมายถึง การจัดการ
เรียนเรียนรู้ ท่ีจำลองสภาพบรรยากาศในช้ันเรียนให้ เทียบเคียงกับสถานการณ์จริงมากท่ีสุด  
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ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีจำลองขึ้น นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และสามารถ
นำไปใช้เผชิญกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน 
                   2.  ลักษณะของการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
                   ออกฟอร์ด และครูเคิล (Oxford & Crookall, 1989) ได้กล่าวถึงลักษณะของ            
การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน ดังนี้ 
                        1.  การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสริมสร้างแรงจูงใจและให้ความสนุกสนาน 
                        2.  เหมาะสมและเข้ากันได้กับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการเรียนแบบครูเป็น
ศูนย์กลาง 
                        3.  เหมือนชีวิตจริงมากกว่าการเรียนแบบเก่าท่ีมีอยู่แต่ในหอ้ง 
                        4.  ให้ผลลัพธ์ในแง่บวก เช่น ผู้เรียนมีส่วนร่วม การแสดงออกดีขึ้น จำได้แม่น 
และ เข้าใจความซับซ้อนได้ดี 
                   เยาวลักษณ์ ลอยลิบ (2547) ได้สรุปลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ท่ีใช้ใน
การฝึกทักษะภาษาไว้ดังนี้ 
              1.  สถานการณ์ท่ีทำให้ผู้เรียนสนใจและอยากสวมบทบาท 
                       2.  สถานการณ์ท่ีเน้นการใช้ภาษาสาหรับผู้เรียน 
                       3.  สถานการณ์ท่ีมีความหลากหลายท่ีให้ผู้เรียนเลือกใช้วิธีการดำเนินการ 
                       4.  สถานการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกใช้ภาษาในการแก้ไขปัญหา และหา
ข้อสรุปในการแสดงสถานการณ์ด้วยตนเอง 
                   สรุปจากลักษณะการสอนแบบใช้สถานการณ์เป็นฐาน เป็นการสอนท่ีมีจุดเด่น คือ 
เป็นกิจกรรมท่ีมีความสนุกสนานและเกิดแรงจูงใจในการเรียน และการจำลองสถานการณ์ท่ีเสมือน
จริง ซึ่งผู้เรียนอาจจะได้พบในชีวิตประจำวันจริง 

 3.  ขั้นตอนการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
             ทิศนา แขมมณี (2552) ได้นำเสนอขั้นตอนการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน ดังต่อไปนี้ 
                  1.  การเตรียมการ 
                  ผู้สอนเตรียมสถานการณ์จำลองท่ีจะใช้สอน โดยอาจสร้างขึ้นเองหรืออาจเลือก
สถานการณ์จำลองท่ีมีผู้สร้างไว้แล้ว ท้ังนี้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด เมื่อมีสถานการณ์
จำลองแล้ว  ผู้สอนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในสถานการณ์จำลองนั้นและควรลงเล่นด้วยตนเอง 
เพื่อจะได้ทราบถึงอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการเล่น จะได้จัดเตรียมการป้องกันหรือแก้ไขไว้ให้
พร้อม 
                  2.  การนำเสนอสถานการณ์จำลอง    
                  เนื่องจากสถานการณ์จำลองส่วนใหญ่ จะมีความซับซ้อนพอสมควรไปถึงระดับมาก           
การนำเสนอสถานการณ์ บทบาท และกติกา จำเป็นต้องมีการเตรียมการอย่างดี ควรนำเสนออย่าง
เป็นไปตามลำดับขั้นตอน ไม่สับสน และควรจัดข้อมูลทุกอย่างไว้ให้พร้อม ควรเริ่มด้วยการบอกเหตุผล
และวัตถุประสงค์กว้าง ๆ แก่ผู้เรียนว่า การเล่นในสถานการณ์จำลองนี้จะให้อะไรและเหตุใดจึงมาเล่น
กัน ต่อไปจึงค่อยให้ภาพรวมของสถานการณ์จำลองท้ังหมด แล้วจึงให้รายละเอียดท่ีจำเป็น เช่น กติกา 
บทบาท เมื่อทุกคนเข้าใจพอสมควรแล้ว จึงให้เล่นได้ 
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        3.  การเลือกบทบาท  
                  เมื่อผู้เรียนเข้าใจภาพรวมและกติกาแล้ว ผู้เรียนทุกคนควรได้รับบทบาทในการเล่น ซึ่ง
ผู้เรียนอาจเป็นผู้เลือกเอง หรือในบางกรณีผู้สอนอาจกำหนดบทบาทให้ผู้เรียน  

        4.  การเล่นในสถานการณ์จำลอง  
                  ในขณะท่ีผู้เรียนกำลังเล่นในสถานการณ์จำลองนั้นผู้สอนควรติดตามอย่างใกล้ชิด  
เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนและจดบันทึกข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการการเรียนเรียนรู้
ของผู้เรียน ให้คำปรึกษาตามความจำเป็น รวมทั้งแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 
                  5.  การอภิปราย  
                  การอภิปรายควรมุ่ งประเด็นไปท่ีการเรียนรู้ความเป็นจริงว่า ในความเป็นจริง 
สถานการณ์เป็นอย่างไรและอะไรเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งผู้เรียนมักได้เรียนรู้จาก
การเล่นของตนในสถานการณ์นั้น จึงทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เมื่อได้เรียนรู้ความเป็นจริงแล้ว 
การอภิปรายขยายต่อไปว่า เราควรจะให้สถานการณ์นั้นคงอยู่ หรือ เปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างไร และ
จะทำอย่างไรจึงทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นได้  
               กรมวิชาการ (2545) ได้เสนอแนะขั้นตอนการสอนโดยใช้สถานการณ์ดังนี้ 
                  1.  ครูพบนักเรียนเพื่ออธิบายถึงการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือสำหรับการค้นคว้า 
หนังสือพิมพ์ บทความจากวารสาร เอกสารต่าง ๆ ซึ่งควรเป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์ ครูช้ีแจง
แนะนำแหล่งข้อมูล เช่น ห้องสมุด ครูบอกรายช่ือหนังสือท่ีใช้ในการอ้างอิง ภาพยนตร์ หรือบุคคลท่ี 
เช่ียวชาญในเรื่องต่าง ๆ 
                  2.  ใหน้ักเรียนศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีครูแนะนำ 
                  3.  ครูแนะนำวิธีการเรียน โดยใช้สถานการณ์จำลองโดยเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่าง
ส้ัน ๆ และมอบบทบาทซึ่งจะบอกบทบาทเพียง 3-4 ประโยคส้ัน ๆ เกี่ยวกบเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง ๆ 
เลียนแบบใคร มีจุดมุ่งหมายอะไร และบอกถึงประวัติ อุปนิสัยของบุคคลท่ีเลียนแบบในเรื่องพอสังเขป 
                  4.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม และให้ผู้ท่ีรับอาสาแสดงบทบาทเลือกบทบาทแล้วแยกย้ายไป
ฝึกซอม เพื่อให้การแสดงเป็นไปอย่างสมจริง 
                  5.  ให้นักเรียนดูการแสดงบทบาท และสมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายให้      
ข้อคิดเห็นโดยนําเอาความรู้ท่ีได้จากการศึกษาข้อมูล มาประกอบการตัดสินใจและร่วมกันทำข้อสรุป 
                  6.  ครูและนักเรียนท้ังหมดร่วมกันสรุปปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุในสถานการณ์
จำลองเพื่อนำมาอภิปรายอันจะทำใหน้ักเรียนเข้าใจสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในสังคมยิ่งขึ้น 
               ครูเคิล และออกฟอร์ด (Oxford  & Crookall, 1989) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเรียนรู้
โดยใช้สถานการณ์ดังนี้ 
                 1.  ใช้สถานการณ์สถานการณ์ เสริมสร้างแรงจูงใจและให้ความสนุกสนาน 
                 2.  เหมาะสมและเข้ากันได้กับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการเรียนแบบครูเป็น 
ศูนย์กลาง 
                 3.  เหมือนชีวิตจริงมากกว่าการเรียนแบบเก่าท่ีมีอยู่แต่ในห้องห้อง 
                   4.  ให้ผลลัพธ์ในแง่บวก เช่น ผู้เรียนมี ส่วนร่วม การแสดงออกดีขึ้น จำได้แม่น และ 
เข้าใจความซับซ้อนได้ดี 
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               จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการสอนโดยใช้สถานการณ์นั้น ครูผู้สอนตองเตรียมการก่อน        
การสอนเป็นอย่างดี ต้องมีการวางแผนกิจกรรมและเลือกสถานการณ์ท่ีมีความสอดคลองกับเนื้อหาใน
แต่ละระดับช้ัน 
               4.  ประโยชน์การสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
               สมบูรณ เสนียวงศ์ ณ อยุธยา (2534) แสดงถึงประโยชน์ของการจัดการสอนแบบใช้
สถานการณเป็นฐานท่ีมีต่อการเรียนการสอน ดังนี้ 
                    1.  สร้างทัศนคติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
                    2.  ครอบคลุมถึงพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงความสามารถของนักเรียนและความจําไว้ดวย
กัน คือ นักเรียนได้พัฒนาความจําและขีดความสามารถ  
                    3.  จูงใจให้นักเรียนประกอบกิจกรรมได้นาน ๆ  
                    4.  นักเรียนสามารถเลือกสนองต่อสภาวการณ์ทางสังคม จากสถานการณ์จําลองได  
                    5.  ช่วยปรับความแตกต่างระหวางบุคคลของนักเรียนให้เขากันไดเปนอยางดีและ      
เป็นไปตามความต้องการ  
                    6.  สามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้ ท้ังในการทําแบบฝึกหัด และการเรียน          
เนื้อหาหลายอย่าง  
                    7.  สามารถชักจูงนักเรียนให้เข้าสู่พฤติกรรมท่ีต้องการได้ 
               สุนทร จันทรตรี (2548) แสดงถึงประโยชน์ของการสอนแบบสถานการณ์เป็นฐานใน         
การเรียนการสอน ดังนี้  
                    1.  ช่วยให้นักเรียนเผชิญปัญหามากมายในระยะเวลาอันจำกดั  
                    2.  ช่วยให้นักเรียนต่ืนตัวและให้ความร่วมมือกล้าแสดงความคิดเห็น  
                    3.  เปล่ียนบทบาทของครูผู้สอนจากสอนมาเป็นการแนะนํา  
                    4.  เป็นประโยชนต่์อแนวทางในการแก้ปัญหาตาง ๆ  
                    5.  ถ่ายทอดความรู้อยา่งเป็นระบบ  
                    6.  การตัดสินปัญหาแมผิ้ดพลาดก็ไมทําใหผ้ลเสียหายเกิดขึน้  
                    7.  ทําใหนักเรียนทุกคนมีส่วนรวมในการเรียน แม้แต่นักเรียนคนท่ีไม่กระตือรือร้น   
                    8.  ช่วยใหปัญหาท่ียุ่งยากเป็นปัญหาท่ีงายข้ึน  
                    9.  ช่วยทําใหเ้กิดการร่วมมือโดยไมใช่แข่งขันในกลุ่ม  
                  10.  ทําให้นักเรียนได้พบกบัสภาพการณ์กอ่นจะพบในชีวิตจริง 
               สรุป ประโยชน์การสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน สามารถทำให้ผู้เรียนแสดงออก
ความสามารถในการใช้ภาษาตามบทบาทท่ีนักเรียนได้รับ การเรียนการสอนเกิดความสนุกสนาน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดแก้ปัญหาตัดสินใจ ส่งเสริมจินตนาการของผู้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมกับ  
การพบเจอสถานการณ์จริงในอนาคต โดยผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน
เพื่อนำมาสังเคราะห์ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอนท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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            2.7.3  วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation Technique) 
            หากจะกล่าวถึงว่า วิธีสอนใดท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด แน่นอนนั่นคือ
การสอนท่ีให้ผู้เรียนได้สัมผัสการของจริงหรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริง เพราะการท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
นั้น จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ียาวนานและเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ แต่ถ้าหากไม่สามารถปฏิบัติใน
สถานการณ์ท่ีเป็นจริงได้  การเรียนการสอนท่ีใช้สถานการณ์จำลองก็เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีให้ผู้เรียนได้
สัมผัสกับการเรียนท่ีสะท้อนความเป็นจริง ตามจุดมุ่งหมายท่ีผู้สอนได้กำหนดไว้  

        1.  ความหมายวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง  
                     นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง            
ไว้คล้ายคลึงกัน ดังนี้      
                     ทิศนา  แขมมณี  (2550ข) กล่าวว่า วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง คือ
กระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด โดยให้ผู้เรียนลง
ไปเล่นในสถานการณ์ท่ีมีบทบาท ข้อมูล และกติกาการเล่น ท่ีสะท้อนความเป็นจริง และมีปฏิสัมพันธ์
กับส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสถานการณ์นั้น โดยใช้ข้อมูลท่ีมีสภาพคล้ายกับข้อมูลในความเป็นจริงในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับท่ีเกิดขึ้นใน
สถานการณ์จริง  
                      เสริมศรี  ลักษณศิริ (2540) อธิบายว่า การใช้สถานการณ์จำลอง เป็นวิธีสอนท่ี
ผู้สอนสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เพื่อฝึกให้ผู้เรียนตัดสินในแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดอย่างอิสระ 
และมีส่วนร่วมหรือบทบาทในสถานการณ์นั้น ๆ ราวกับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับตัวเขาเอง ซึ่งนับว่าเป็นวิธี
สอนท่ีผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  
                      ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์ (2530) กล่าวว่า การสร้างสถานการณ์จำลอง คือ การจัด
สภาพแวดล้อมเลียนแบบของจริง ให้ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด และให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ท่ีเขากำลังเผชิญอยู่นั้น   
                      จากความหมายของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองท้ังหมดท่ีนักวิชาการได้กล่าว
มา สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง หมายถึง กระบวนการท่ีผู้สอนใช้ช่วยให้ผู้เรียนเกิด        
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด โดยผู้สอนจัดสถานการณ์ขึ้นเลียนแบบของจริง โดยกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการแก้ปัญหา ได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจจากสถานการณ์  
นั้น ๆ  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทบาทหรือในสถานการณ์นั้น ๆ ให้มากท่ีสุด 

         2.  ความมุ่งหมายของวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง 
                      สถานการณ์จำลองเป็นเหตุการณ์ท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบสถานการณ์
จริง ท้ังนี้ เพื่อให้ ผู้เรียนได้ฝึกฝนให้เกิดความรู้และ ทักษะท่ีเกิดจากการได้ปฏิบัติหรือเผชิญใน
สถานการณ์จำลองนั้น ๆ ดังรายละเอียดท่ีนักการศึกษาท่านให้ข้อคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
                      ชาญชัย  ยมดิษฐ์ (2548) ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการใช้วิธีสอนนี้คือ มุ่งฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักการใช้ทักษะต่าง ๆ ท่ีได้เรียนภาคทฤษฎีไปแล้วก่อนเข้าสู่สถานการณ์จริง เพราะใน
สถานการณ์จริงอาจมีปัญหาด้านผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในกรณีท่ีเกิดผิดพลาด นอกจากนี้ยัง
เป็นการฝึกการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากสถานการณ์ การกล้าแสดงออกอันจะเป็น                
การเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่สถานการณ์จริงต่อไป 
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                      ทิศนา  แขมมณี (2550) กล่าวว่า  วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง เป็นวิธีการท่ี
มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงและเกิดความเข้าใจในสถานการณ์หรือเรื่องท่ีมีตัวแปร
จำนวนมากทีมีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน  
                   เสริมศรี   ลักษณ ศิริ  (2540) ก ล่าวว่ า  การสอนแบบสถานการณ์ จำลอง                         
มีจุดมุ่งหมาย คือ 
                          1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้พบและรู้จักแก้ปัญหาในปัจจุบันและท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                          2.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักหัดคิดสามารถนำเหตุผลมาอภิปราย เพื่อใช้ประกอบ 
การตัดสินแก้ปัญหา 
                          3.  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาในการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักวิพากษ์วิจารณ์ อดทนต่อ 
การถูกวิจารณ์ มีวินัยในตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สำนึกในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
                          4.  เพื่อเป็นการเปล่ียนกิจกรรมการสอนจากการสอนจากการยึดผู้สอนเป็น
ศูนย์กลางมาเป็นการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
                     และ อินทิรา  บุณยาทร  (2542) อธิบายว่า ความมุ่งหมายของการสอนโดยใช้
สถานการณ์จำลอง ประกอบด้วย 
                          1.  เพื่อฝึกการคิดวินิจฉัยแก้ปัญหา การควบคุมสถานการณ์ การตัดสินใจใน                     
สถานการณ์ท่ีผู้เรียนอาจต้องพบในชีวิตจริง 
                        2 .  เพื่ อ ฝึกการทำงานเป็นก ลุ่ม สร้างความ สัมพันธ์กับสมาชิกในก ลุ่ม                
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การมีวินัยในตนเอง 
                          3.  เพื่อฝึกความกล้าของผู้เรียน ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เพื่อนำไปสู่       
การตัดสินใจท่ีดีในการแก้ปัญหาต่อไปในอนาคต 
                          สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง เป็นการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากสภาพคล้ายความเป็นจริง มีจุดมุ่งหมายท่ีสำคัญดังนี้ คือ 
                        1.  ให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ทักษะต่าง ๆ ท่ีได้เรียนภาคทฤษฎีไปแล้วก่อนเข้าสู่
สถานการณ์จริง 
                        2.  มุ่งฝึกการคิดวินิจฉัยแก้ปัญหา การควบคุมสถานการณ์ การตัดสินใจใน
สถานการณ์ท่ีผู้เรียนอาจต้องพบในชีวิตจริง 
                         3.  มุ่งฝึกการใช้ทักษะด้านต่าง ๆ ท่ีสำคัญ เช่น กระบวนการคิด การมีส่วนร่วม
ในการเรียน เป็นต้น 
                         4.  มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์คล้ายความเป็นจริง 
                         5.  มุ่งให้ผู้เรียนได้พบและรู้จักแก้ปัญหาในปัจจุบันและท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                         6.  มุ่งให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ กล้าคิดกล้าทำมากยิ่งขึ้น และเตรียม          
ความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สถานการณ์จริง 
                         7.  มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ และฝึก               
ความอดทน 
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      3.  องค์ประกอบสำคัญของวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง 
                    ทิศนา  แขมมณี (2550) กล่าวถึงการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง มีองค์ประกอบท่ี
สำคัญดังนี้ 
                          1.  มีผู้สอนและผู้เรียน 
                          2.  มีสถานการณ์ ข้อมูล บทบาทและกติกา ท่ีสะท้อนความเป็นจริง 
                         3.  ผู้เล่นในสถานการณ์มีปฏิสัมพันธ์กันหรือมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ใน
สถานการณ์นั้น 
                          4.  ผู้เล่นหรือผู้สวมบทบาทมีการใช้ข้อมูลท่ีให้ในการตัดสินใจ 
                          5.  การตัดสินใจส่งผลต่อผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 
                          6.  มีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ ข้อมูล และกติกาของสถานการณ์ 
วิธีการเล่น พฤติกรรมการเล่น และผลการเล่น เพื่อการเรียนรู้ 
                          7.  มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

       4.  กระบวนการในการสร้างสถานการณ์จำลอง 
                   ไสว ฟักขาว (2544) กล่าวถึงกระบวนการสร้างสถานการณ์จำลอง จะต้องประกอบไป
ด้วย 
                         1.  กำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
                         2.  คัดเลือกสถานการณ์ท่ีจะนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียน 
                         3.  กำหนดโครงสร้างของสถานการณ์ซึ่งประกอบด้วย 
การจัดสถานการณ์ให้เหมือนจริง บทบาทของผู้ร่วมกิจกรรม ลำดับข้ันตอนของสถานการณ์และปัญหา
จากสถานการณ์ การอภิปรายและสรุปหลังการใช้สถานการณ์จำลอง 
                    นอกจากนี้ วิธีการเสนอสถานการณ์จำลอง  การเสนอสถานการณ์จำลองอาจทำได้
ดังต่อไปนี้ (เสริมศรี  ลักษณศิริ, 2540) 
                         1.  เล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
                         2.  ให้ดูวีดีโอหรือภาพยนตร์เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
                         3.  ให้ดูภาพซึ่งลำดับตามเหตุการณ์หรือดูภาพแล้วเล่าประกอบ 
                         4.  ให้ดูจากสถานท่ีท่ีตกแต่งให้เหมือนสถานท่ีจริงและมีผู้แสดงบทบาทด้วย 
                         5.  ให้ดูจากเกมจำลองสถานการณ์ หรือให้ดูจากการแสดงบทบาทสมมุติหรือ
จากการแสดงนาฏการ 

       5.  ขั้นตอนของวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง 
                   เจเฟอรี่ (Jefferies, 2005) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ดังนี้                
                        1.  ขั้นนำ (Pre–briefing) เป็นขั้นตอนการเตรียมการผู้เรียนก่อนเข้าสู่สถานการณ์
จำลอง ขั้นตอนนี้ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที 
                        2.  ขั้นปฏิบั ติตามสถานการณ์  (Scenario) โดยปกติในขั้นตอนนี้ จะใช้เวลาใน  
การปฏิบัติสถานการณ์จำลองประมาณ 20 – 30 นาทีและในกรณีท่ีนักเรียนทำไม่ถูกต้อง ผู้สอนสามารถ
หยุด การดำเนินสถานการณ์ และช้ีประเด็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนิน
สถานการณ์ต่อได้อย่างเหมาะสม ก่อนการดำเนินสถานการณ์จำลอง ผู้สอนอาจแบ่งผู้เรียนออกเป็น   



 

97 
 

2 กลุ่ม โดยให้กลุ่มท่ี 1 ปฏิบัติทักษะ ตามสถานการณ์จำลองก่อน ส่วนกลุ่มท่ี 2 ทำหน้าท่ีสังเกตการณ์ 
จากนั้นจึงสลับกัน และนำผลการสังเกตท่ี ได้มาสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน  
                        3.  ขั้นสรุปการเรียนรู้ (Debriefing) ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาประมาณ 40 นาทีหรือ
มากกว่า เป็นขั้นตอน ท่ีให้ผู้เรียนสะท้อนคิด (reflective thinking) ในส่ิงท่ีผู้เรียนทำได้ดีก่อน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ เช่น มี การดูแลแบบเอื้ออาทร เข้าไปซักถามความรู้สึก สัมผัสตัว เป็นต้น แล้ว
จึงประเมินจุดท่ีบกพร่อง บอกเหตุผล และบอกแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองและ
ตระหนักถึงความสำคัญของวิธีการ ปฏิบัติผู้สอนไม่ควรกล่าวคำว่า “mistake” (ข้อผิดพลาด) หรือ
กล่าวส่ิงท่ีทำให้ผู้เรียนเสียกำลังใจ 
                    ทิศนา  แขมมณี (2550) ได้แนะนำไว้ว่า ขั้นตอนของวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์
จำลอง มี 1) การเตรียมการ 2) การนำเสนอสถานการณ์จำลอง 3) การเลือกบทบาท 4) การเล่นใน
สถานการณ์จำลอง  และ 5) การอภิปราย  
                     ไสว ฟักขาว (2544) ได้เสนอขั้นตอนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองไว้    
4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 
                    ขั้นที ่1   ขั้นปฐมนิเทศ 
                    ขั้นที ่2   ขั้นแสดงบทบาทตามสถานการณ์ 
                    ขั้นที ่3   ขั้นอภิปราย 
                    ขั้นที ่4   ขั้นสรุปและประเมินผล 
                    ชาญชัย  ยมดิษฐ์ (2548) กล่าวว่า ขั้นตอนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง  
มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 
                     1. ข้ันเตรียม 
                      2. ข้ันสอน 
                      3. ข้ันสรุปอภิปรายผล 
                      อินทิรา  บุณยาทร (2542) กล่าวว่า ขั้นตอนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง 
ต้องประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
                      1.  ขั้นเตรียมการสอน 
                           1.1  กำหนดจุดประสงค์      
                           1.2  กำหนดสถานการณ์จำลอง  
                      2.  ขั้นตอนดำเนินการสอน 
                           2.1  ผู้สอนเสนอสถานการณ์จำลองโดยอาจใช้วิธีต่อไปนี้ 
                           2.2  ผู้เรียนศึกษาปัญหาและหาแนวทางท่ีจะแก้ปัญหา อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อย
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
                           2.3  ผู้เรียนเสนอแนวทางแก้ปัญหา 
                     3.  ขั้นตอนอภิปรายและสรุปผล 
                     เสริมศรี  ลักษณศิริ (2540) อธิบายขั้นตอนของการสอนแบบใช้สถานการณ์จำลอง 
จะต้องประกอบไปด้วย ขั้นตอนดังนี้ 
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                        1.  ขั้นนำ 
                         2.  ขั้นการเข้าร่วม        
                         3.  ขั้นแสดง  
                         4.  ขั้นอภิปราย  
                         5. ข้ันสรุปและประเมินผล 
                     จากท่ีนักวิชาการได้กำหนดขั้นตอนของวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง สรุปได้ว่ามี
ขั้นตอนท่ีสำคัญ คือ ขั้นเตรียมการสอน  โดยผู้สอนกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดสถานการณ์  เตรียม
อุปกรณ์สำหรับผู้เรียน รวมถึงกำหนดกฎเกณฑ์และกติกาให้พร้อม  ขั้นดำเนินการสอน  เป็นขั้นท่ี
ผู้สอนเริ่มเสนอสถานการณ์ให้กับผู้เรียน โดยผู้สอนจะต้องให้คำแนะนำแก่ ผู้เรียนให้เข้าใจถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้มากท่ีสุดและขั้นอภิปรายและสรุปผล  ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปและ
อภิปรายบทเรียน หลังจากจบการจำลองสถานการณ์ 

      6.  จุดเด่นของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง 
                   มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนะถึงจุดเด่นของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง 
ไว้ดังนี้ 
                   อินทิรา  บุณยาทร (2542) กล่าวว่า การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองมีจุดเด่น ดังนี้           
                      1. เป็นวิธีท่ีดึงดูดความสนใจ จูงในให้เกิดความพยายาม และเกิดความสนุกสนาน                      
ในการเรียน 
                      2.  ฝึกผู้เรียนให้เคารพในกฎ กติกา การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การทำงานเป็นกลุ่ม 
                     3.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เรียนรู้การตัดสินใจ เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา 
นับเป็นวิธีเรียนท่ีได้ความรู้แบบคงทน 
                      4.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างจริงจัง 
                      5.  เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้เรียนท่ีมีแรงจูงใจต่ำ 
                  เสริมศรี  ลักษณศิริ (2540) กล่าวว่า จุดเด่นของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง 
ประกอบด้วย 
                      1.  เป็นการถ่ายทอดความรู้อย่างมีระบบ 
                      2.  เปล่ียนบทบาทของครูจากผู้สอนมาเป็นเพียงผู้แนะแนวทาง 
                      3.  เป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นแนวทางในการตัดสินปัญหาอื่น ๆ ต่อไป 
                      4.  ช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหามากมายในระยะเวลาอันจำกัด 
                      5.  ส่งเสริมการแสดงออกทางท่าทางประกอบการแสดงและการพูด 
                      6.  ช่วยพัฒนาความรู้สึกและทัศนคติของผู้เรียนท่ีมีต่อผู้อื่น 
                      7.  ช่วยพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
                      8.  ช่วยให้ปัญหาท่ียุ่งยากเป็นปัญหาท่ีง่ายข้ึน การตัดสินปัญหาแม้จะผิดพลาดก็ไม่
ทำให้เกิดผลเสียหาย 
                      9.  ช่วยให้ผู้เรียนได้พบกับสภาพการณ์ก่อนท่ีจะเกิดในชีวิตจริง และทุกคนมีส่วน
ร่วมในการเรียน 
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                  10.  ช่วยให้ผู้เรียนต่ืนตัว ให้ความร่วมมือโดยไม่คิดถึงการแข่งขัน และกล้าแสดง                   
ความคิดเห็น 
                   11.  ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ทำให้เกิดความสนุกสนานร่าเริง 
                 ชาญชัย  ยมดิษฐ์ (2548) อธิบายว่า จุดเด่นของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง            
มีดังนี้ 
                      1.  ทำให้เข้าใจสถานการณ์จริงได้ก่อนปฏิบัติงานจริง 
                      2.  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการกล้าแสดงออกของผู้เรียน 
                      3.  ฝึกการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน 
                      4.  ช่วยนำสถานการณ์ท่ีมีข้อจำกัดในการปฏิบัติจริงมาฝึกได้ก่อนใช้ทักษะขั้นสูงใน
สถานการณ์จริงต่อไป 
                 ทิศนา  แขมมณี (2550ก) กล่าวว่า จุดเด่นของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง มีดังนี้ 
                      1.  เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องท่ีมีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้อย่างเข้าใจ         
เกิดความเข้าใจ เนื่องจากได้มีประสบการณ์ท่ีเห็นประจักษ์ชัดด้วยตนเอง 
                      2.  เป็นวิธีสอนท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูงมาก ผู้เรียนได้เรี ยนอย่าง
สนุกสนาน การเรียนรู้มีความหมายต่อตัวผู้เรียน 
                      3.  เป็นวิธีสอนท่ีผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น 
กระบวนการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กระบวนการส่ือสาร กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแก้ปัญหา 
และกระบวนการคิด เป็นต้น 
                  จากการท่ีนักวิชาการ สรุปจุดเด่นของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ได้ดังนี้ 
                      1.  เป็นการสอนท่ีดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เกิดความสนุกสนาน 
                      2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานกลุ่ม ซึ่งต้องเคารพในกติกาการเรียน 
                      3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
                      4.  ส่งเสริมการแสดงออก และท่าทางการพูด 
                      5.  พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ 
                      6.  เป็นการเรียนท่ีทำให้ผู้เรียนต่ืนตัว กล้าแสดงความคิดเห็น 
                      7.  ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่าย ประจักษ์ด้วยตนเอง 
                 7.  ข้อจำกัดของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง 
                 ทิศนา  แขมมณี (2550ข) กล่าวถึง ข้อจำกัดของวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง  
ไว้ ดังนี้ 
                      1.  เป็นวิธีสอนท่ีต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลสำหรับ         
ผู้เล่นทุกคน และสถานการณ์จำลองบางเรื่องมีราคาแพง 
                     2.  เป็ นวิ ธี สอน ท่ี ใช้ เวลามาก เพราะต้องให้ เวลาแก่ ผู้ เล่ นในการเล่นและ                 
การอภิปราย 
                      3.  เป็นวิธีสอนท่ีต้องใช้เวลาในการเตรียมการมาก ผู้สอนต้องศึกษารายละเอียด 
และลองเล่นด้วยตนเอง และในกรณีท่ีต้องสร้างสถานการณ์เอง ยิ่งต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น 
                      4.  เป็นวิธีสอนท่ีต้องพึ่งสถานการณ์จำลอง ถ้าไม่มีสถานการณ์จำลองท่ีตรงกับ 



 

100 
 

วัตถุประสงค์หรือความต้องการ ผู้สอนต้องสร้างขึ้นเอง ถ้าผู้สอนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
สถานการณ์เพียงพอ ก็จะไม่สามารถสร้างได้ 
                      5.  เป็นวิธีสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เล่นและแสดงออกอย่างหลากหลาย จึงเป็น 
การยากสำหรับผู้สอนในการนำการอภิปรายให้ไปสู่การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
                  อินทิรา  บุณยาทร (2542) กล่าวว่า การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองมี ข้อจำกัด 
ดังนี้ 
                      1.  สถานการณ์จำลองไม่ใช่สถานการณ์จริง จึงเป็นสถานการณ์ ท่ีง่ายกว่า
สถานการณ์จริง 
                     2.  ผู้สอนต้องใช้เวลาในการเตรียมสร้างสถานการณ์ และมักจะได้ผลไม่คุ้มทุน 
ผู้สอนจึงไม่นิยมทำ 
                     3.  ถ้ามีความซับซ้อนผู้เรียนจะสับสน ถ้าง่ายไปผู้เรียนก็เบ่ือหน่าย 
                     4.  ไม่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล 
                  จากการท่ีนักวิชาการได้กล่าวถึงข้อจำกัดของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองไว้  
สรุปประเด็นท่ีน่าสนใจได้ ดังนี้ 
                     1.  ค่าใช้จ่าย ต้องใช้เวลาในการสร้างสถานการณ์ จึงมักได้ผลไม่คุ้มทุน 
                     2.  ถ้าเป็นสถานการณ์ท่ีซับซ้อนจะทำให้ผู้เรียนสับสน แต่ถ้าง่ายเกิดไปผู้เรียนก็เบื่อ
หน่าย 
                     3.  ถ้าผู้สอนไม่สามารถคุ้มสถานการณ์ได้จะทำให้ไม่ได้ผลตามต้องการ 
                     4.  ผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวมาก 
                     5.  เป็นการสอนท่ียากสำหรับผู้สอนท่ีจะนำการอภิปรายไปสู่การเรียนได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
                 การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง หมายถึง กระบวนการท่ีผู้สอนใช้ช่วยให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด โดยผู้สอนจัดสถานการณ์ขึ้นเลียนแบบของจริง โดยกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการแก้ปัญหา ได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจจากสถานการณ์  
นั้น ๆ  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทบาทหรือในสถานการณ์นั้น ๆ ให้มากท่ีสุด 
                การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง เป็นการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพคล้าย
ความเป็นจริง มีจุดมุ่งหมายท่ีสำคัญดังนี้ คือ 1) ให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ทักษะต่าง ๆ ท่ีได้เรียนภาคทฤษฎี
ไปแล้วก่อนเข้าสู่สถานการณ์จริง  2) มุ่งฝึกการคิดวินิจฉัยแก้ปัญหา การควบคุมสถานการณ์               
การตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีผู้เรียนอาจต้องพบในชีวิตจริง 3) มุ่งฝึกการใช้ทักษะด้านต่าง ๆ  ท่ีสำคัญ 
เช่น กระบวนการคิด การมีส่วนร่วมในการเรียน เป็นต้น 4) มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์คล้าย
ความเป็นจริง  5) มุ่งให้ผู้เรียนได้พบและรู้จักแก้ปัญหาในปัจจุบันและท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 6) มุ่งให้ ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ กล้าคิดกล้าทำมากยิ่งขึ้น และเตรียม               
ความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สถานการณ์จริง และ 7) มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม ยอมรับ                
การวิพากษ์วิจารณ์ และฝึกความอดทน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง 
เพื่อนำมาสังเคราะห์ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอนท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อ
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ส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
             2.7.4  วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
             การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจได้ด้วยตนเอง โดย 
เน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ 
เป็นอีกวิธีสอนหนึ่งท่ีจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออก ท้ังทางด้านความคิด
และท่าทางการแสดง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
             ระวีวรรณ วุฒิ ประสิทธิ์  (2530) กล่าวถึ งการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ               
ว่าเป็นการสอนท่ีกำหนดให้ ผู้เรียนแสดงบทบทตามท่ีสมมติขึ้นเทียบเคียงกับสภาพท่ีเป็นจริง                     
ตามลักษณะท่ีผู้แสดงบทบาทเข้าใจ  เพื่อให้ผู้ดูเกิดความรู้  ความเข้าใจในส่ิงท่ีเกิดขึ้น หลักสำคัญของ
การสอนแบบนี้คือ ผู้สอนจะสร้างปัญหาให้ผู้เรียนได้คิดและให้ผู้เรียนแก้ปัญหานั้น ๆ  ให้ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยการแสดงท่ีทำให้ได้ด้วยตัวเอง ด้วยการแสดงท่ีทำให้ผู้ดูเห็นจริง วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาท
สมมติจึงนับว่าเป็นวิธีการฝึกการแก้ปัญหาและการตัดสินใจวิธีหนึ่ง  เพราะในสถานการณ์ท่ีสมมติ
ขึ้นมาและบทบาทท่ีสมมติขึ้นมาให้คล้ายคลึงกับส่ิงท่ีเป็นจริงนั้น  มักจะมีปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ  
แฝงมาด้วยการท่ีให้ผู้เรียนได้เลือกท่ีจะแสดงบทบาทต่าง ๆ  โดยไม่ต้องใดหรือเตรียมตัวมาก่อนนั้น     
ผู้แสดงจะต้องแสดงไปตามธรรมชาติโดยท่ีไม่รู้ว่าผู้แสดงคนอื่นจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไรนั้น  นับว่า
เป็นการช่วยฝึกให้ผู้แสดงได้เรียนรู้ท่ีจะปรับพฤติกรรมและหาทางแก้ปัญหาตัดสินใจอย่างธรรมชาติ 
                    1.  ความหมายของวิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ   
                     อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550) อธิบายถึง วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมติ  หมายถึง                    
วิธีสอนท่ีผู้สอนสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติขึ้นจากความเป็นจริง  มาให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ตามท่ีผู้เรียนคิดว่าควรจะเป็น  ผู้สอนจะใช้การแสดงออกท้ังทางด้านความรู้ความคิด  และพฤติกรรม
ของผู้แสดงมาเป็นพื้นฐานในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียน  อันจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาสาระของบทเรียนอย่างลึกซึ้ง  และรู้จักปรับเปล่ียนพฤติกรรม  และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
                     บุญชม  ศรีสะอาด (2541) กล่าวถึงการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ (Role  
Playing)  คือ  เทคนิคการสอนท่ีให้ผู้เรียนแสดงบทบาทในสถานการณ์ท่ีสมมติขึ้น  นั่นคือ แสดง
บทบาทท่ีกำหนดให้  
                      อินทิรา  บุณยาทร (2542)  อธิบายการสอนด้วยบทบาทสมมติ  หมายถึง  วิธีสอน
ท่ีผู้สอนสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามท่ีตนคิดว่าควรจะเป็น  
โดยแสดงออกทั้งทางด้านความรู้  ความคิด  และพฤติกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  
             สรุปได้ว่า วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ หมายถึง การสอนท่ีผู้สอนสร้าง
สถานการณ์และบทบาทสมมติขึ้นมาท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงบทบาท
สมมตินั้น ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้สอนได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านความรู้  
ความคิด ท่ีคิดว่าตนควรจะเป็น 
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                    2.  จุดมุ่งหมายของการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ 
                    สิริวรรณ ศรีพหล และพันทิพา อุทัยสุข (2540) กล่าวถึงเป้าหมายการสอนโดย        
การแสดงบทบาทสมมติว่า การแสดงบทบาทสมมติเป็นการนำเอาตัวอย่างพฤติกรรมของมนุษย์ท่ี
เกิดขึ้นในสังคมมาให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ซึ่งผลท่ีจะได้รับจากการศึกษาโดยวิธีการดังกล่าวจะทำให้ 
                         1.  ผู้เรียนได้มีโอกาสสำรวจความรู้สึกของบุคคลอื่น ๆ  และเมื่อสำรวจแล้วก็จะ
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นในเชิงเจตคติ 
                         2.  ผู้เรียนได้มีโอกาสในการศึกษาความสัมพันธ์และความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างกลุ่ม 
                         3.  ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกลุ่ม  ในบุคคล  หรือ
ระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                         4.  ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาค่านิยมในเรื่องความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น 
                         5.  ผู้เรียนสามารถสำรวจเจตคติของตนเอง  รวมท้ังแก้ไขข้อบกพร่องโดย            
การเรียนรู้จากเจตคติของผู้อื่นท่ีมีต่อตนเอง 
                    อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการแสดงบทบาทสมมติไว้ว่า 
                         1.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมและความรู้สึกของผู้อื่น 
                         2.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม 
                         3.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ความรู้ความคิดในการแก้ปัญหา  และการตัดสินใจ 
                         4.  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออก  ได้เรียนด้วยความเพลิดเพลิน 
                         5.  เพื่อให้การเรียนการสอนมีความใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้น 
                    อินทิรา  บุณยาทร (2542) อธิบายถึงความมุ่งหมายของการสอน ดังนี้ 
                         1.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมและความรู้สึกของผู้อื่น 
                         2.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ความรู้  ความคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ 
                         3.  เพื่อให้การเรียนการสอนมีความใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 
                         4.  เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความกล้าท่ีจะแสดงออก 
                   สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ มีจุดมุ่งหมายท่ีสำคัญ คือ มุ่งฝึก               
การทำงานร่วมกัน กล้าคิด กล้าแสดงออกในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
ในเนื้อมากยิ่งขึ้น ลดความตึงเครียด เพราะเป็นการสอนท่ีใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 
                   3.  ลักษณะสำคัญของการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ 
                   ลักษณะของบทบาทสมมติ (อาภรณ์  ใจเท่ียง , 2550) บทบาทสมมติท่ี ผู้เรียน
แสดงออกแบ่งได้เป็น 2  ลักษณะ  คือ 
                       1.  การแสดงบทบาทสมมติแบบละคร  เป็นการแสดงบทบาทตามเรื่องราวท่ีมีอยู่
แล้วผู้แสดงจะได้ทราบเรื่องราวท้ังหมด  แต่จะไม่ได้รับบทท่ีกำหนดให้แสดงตามอย่างละเอียด                
ผู้แสดงจะต้องแสดงออกตามความคิดของตน  และดำเนินเรื่องไปตามท้องเรื่องท่ีกำหนดไว้แล้วซึ่งมี
ลักษณะเหมือนละคร 
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                       2.  การแสดงบทบาทสมมติแบบแก้ปัญหา  เป็นการแสดงบทบาทสมมติท่ีผู้เรียน
ได้รับทราบสถานการณ์หรือเรื่องราวแต่เพียงเล็กน้อยเท่าท่ีจำเป็น  ซึ่งมักเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา
หรือมีความขัดแย้งแฝงอยู่  ผู้แสดงบทบาทจะใช้ความคิดของตนในการแสดงออกและแก้ปัญหาต่าง ๆ  
อย่างเสรี 
                   บุญชม  ศรีสะอาด (2541) กล่าวถึง การแสดงบทบาทสมมติว่า แตกต่างจากเกม
จำลองสถานการณ์ตรงท่ีไม่มีกฎเกณฑ์และการแข่งขัน  กล่าวคือ  เป็นการสอนท่ีหยิบยกเอาเหตุการณ์ 
ประเด็นหรือปัญหาขึ้นมาให้ผู้เรียนศึกษา  โดยวิธีการให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
เข้าใจถึงปัญหาในเหตุการณ์นั้น ๆ  ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้น เข้าใจถึงปัญหา
ในเหตุการณ์นั้น ๆ  ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยนั้น  
                  สิริวรรณ ศรีพหล และพันทิพา อุทัยสุข (2540) ได้กล่าวว่าการแสดงบทบาทสมมติจะ
ส่งเสริมผู้เรียนให้แสดงพฤติกรรมหรือบทบาทต่าง ๆ กันไปตามบทบาทท่ีกำหนดไว้ในเหตุการณ์  
พฤติกรรมท่ีผู้เรียนซึ่งเป็นผู้แสดงบทบาทแสดงออกมานั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึก  อารมณ์   
เจตคติของผู้แสดงท่ีมีต่อบทบาทหรือพฤติกรรมท่ีผู้แสดงสวมบทบาทนั้นอยู่   รวมท้ังเข้าใจถึง
พฤติกรรมของผู้อื่นท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือปัญหานั้นด้วย  
                  นอกจากนี้  เสริมศรี  ลักษณศิริ (2540) กล่าวว่าการใช้บทบาทสมมติในการเรียน          
การสอนบทบาทสมมติเป็นเครื่องมือและวิธีการอย่างหนึ่ง ท่ีใช้ในการสอนเพื่อให้ ผู้เรียนได้มี            
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องท่ีเรียน  โดยท่ีผู้สอนสร้างสถานการณ์สมมติและบทบาทสมมติขึ้น             
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกมาตามท่ีตนคิดว่าควรจะเป็น  และถือเอาการแสดงออกท้ังทางความรู้และ
พฤติกรรมของผู้แสดงมาเป็นข้ออภิปรายเพื่อการเรียนรู้  
                  การแสดงบทบาทสมติเป็นการฝึกให้ผู้แสดงได้ประสบการณ์จริงในสภาพของการสมมติ
ขึ้นมา ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองและเรียนรู้ท่ีจะปรับพฤติกรรมของตนอย่างมีประสิทธิภาพใน
สภาวะต่าง ๆ ได้ 

     4.  ประเภทของการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ  
                  อินทิรา  บุณยาทร (2542) กล่าวว่าการสอนแบบบทบาทสมมติ แบ่งออกเป็น               
2  ประเภท  คือ 
                      1.  ผู้แสดงจะต้องแสดงบทบาทของคนอื่นตามท่ีถูกกำหนด  โดยละท้ิงแบบแผน
พฤติกรรมของตนเอง  เช่น  แสดงบทบาทของผู้มี ช่ือเสียงในประวั ติศาสตร์  หรือบุคคลอื่น ๆ   
ท่ีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นบุคคลสมมติ  เช่น  สมมติว่าเป็นชาวนา  เป็นครู  เป็นนายอำเภอ  
เป็นพ่อค้า  ฯลฯ  ผู้แสดงจะต้องพูด  คิด  ประพฤติ  มีความรู้สึกเหมือนกับบุคคลท่ีสวมบทบาทนั้น ๆ 
                      2.  ผู้แสดงจะยังคงรักษาบทบาทและแบบแผนพฤติกรรมของตนเอง แต่กำหนด
สถานการณ์ ท่ีอาจพบในอนาคต  เช่น  การสมัครงาน  การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การเป็น               
ผู้แนะแนวให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน  ฯลฯ  บทบาทสมมติประเภทนี้เป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนทักษะ
เฉพาะอย่าง  เช่น  การแนะแนว  การสัมภาษณ์  การสอน  การจูงใจ 
                  บุญชม  ศรีสะอาด (2541) กล่าวถึง การแสดงบทบาทสมมติมี  2  ประเภท  
                  ประเภทแรก  ผู้แสดงบทบาทสมมติจะต้องแสดงบทบาทของคนอื่นโดยละท้ิงแบบแผน
พฤติกรรมของตนเอง  บทบาทของบุคคลอื่นอาจเป็นบุคคลจริง  เช่น  คนท่ีมีช่ือเสียงในประวัติศาสตร์  
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เพื่อนร่วมห้อง  หรือการเปล่ียนบทบาทซึ่งกันและกันกับเพื่อน  หรือเป็นบุคคลสมมติ  เช่น  สมมติว่า
เป็นครูใหญ่  สมมติว่าเป็นชาวนา  เป็นต้น  ผู้แสดงบทบาทสมมติจะพูด คิด ประพฤติหรือมีความรู้สึก
เหมือนกับบุคคลท่ีตนสวมบทบาท  
                  ประเภทท่ีสอง  ผู้แสดงบทบาทจะยังคงรักษาบทบาทและแบบแผน  พฤติกรรมของ
ตนเอง  แต่ปฏิบัติอยู่ในสถานการณ์ท่ีอาจพบในอนาคต  เช่น  การสมัครงาน  สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  
ผู้แนะแนวให้คำปรึกษาแก่นักเรียน  บทบาทสมมติประเภทนี้เป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนทักษะเฉพาะ 
เช่น การแนะแนว การสัมภาษณ์ การจูงใจ  การควบคุมความขัดแย้ง  เป็นต้น 
                  สิริวรรณ ศรีพหล และพันทิพา อุทัยสุข (2540) กล่าวว่าการแสดงบทบาทสมตินั้น 
เป็นวิธีการสอนท่ีครูใช้สอนกันมากในปัจจุบัน  เพราะขั้นตอนของการสอนไม่ยากหรือซับซ้อนมาก
เท่าใดนัก  โดยท่ัวไปการแสดงบทบาทสมมติเพื่อนำมาปฏิบัติในห้องเรียนนั้นอาจแยกได้เป็น                  
2  ประเภท  คือ 
                     1.  การแสดงบทบาทสมมติท่ีมีการเตรียมมาล่วงหน้า ผู้สอนจะผูกเรื่องหรือประเด็น
เสียก่อน  แล้วนำมาเล่าให้ผู้เรียนฟัง  พร้อมกันนั้นก็จะกำหนดตัวผู้แสดงและบทละครอย่างคร่าว ๆ  
โดยอาจเพิ่มเติมรายละเอียดตามความเหมาะสมและตามความเห็นของผู้แสดงเอง 
                     2.  การแสดงบทบาทท่ีไม่มีการเตรียมมาก่อน  วิธีการนี้อาจใช้ระหว่างบทเรียนหรือ
เริ่มต้นบทเรียนเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียนเป็นต้นว่า  ระหว่างผู้ท่ีสอนกำลังสอนเรื่องหน้าท่ีพลเมือง
ของบุคคลในอาชีพต่าง ๆ  และความสำคัญของหน้าท่ีท่ีมีต่อสังคม  ผู้สอนอาจเรียกผู้เรียน  4-5  คน  
ออกไปแสดงบทบาทของบุคคลในอาชีพต่าง ๆ  กัน  หลังจากนั้นก็จะให้ผู้เรียนในช้ันวิจารณ์บทบาทท่ี
แสดงไปแล้ว  วิธีการสอนเช่นนี้ก็นับว่าเป็นวิธีการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติเช่นกัน 
                  จากประเภทของการสอนโดยใช้การแสดงละครท่ีกล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า 
นักวิชาการได้แบ่งประเภทของการสอนไว้แตกต่างกัน ซึ่งพอจะสรุปได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
                       1.  ผู้แสดงเป็นจะต้องเป็นผู้แสดงบทบาทตามท่ีถูกกำหนดไว้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ความรู้สึกส่วนตัว 
                       2.  ผู้แสดงจะต้องแสดบทบาทตามแบบแผนพฤติกรรมของตนเอง 
                       3.  การแสดงบทบาทท่ีผู้แสดงจะต้องเตรียมตัวก่อนการแสดงละคร 
                       4.  การแสดงบทบาทท่ีผู้แสดงต้องแสดงบทบาทโดยทันที ไม่มีการเตรียมตัว
ล่วงหน้า 
                  5.  องค์ประกอบของการสอนแบบบทบาทสมมติ 
                  ทิศนา  แขมมณี (2550ก) กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญ (ท่ีขาดไม่ได้) ของวิธีสอนแบบ
บทบาทสมมติ ไว้ดังนี้  
                       1.  มีผู้สอนและผู้เรียน 
                       2.  มีสถานการณ์สมมติและบทบาทสมมติ 
                       3.  มีการแสดงบทบาทสมติ 
                       4.  มีการอภิปรายเกี่ยวกับความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  และพฤติกรรมท่ี
แสดงออกของผู้แสดง  และสรุปการเรียนรู้ท่ีได้รับ 
                       5.  มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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                  สิริวรรณ ศรีพหล และพัน ทิพา อุ ทัย สุข (2540) ก ล่าวถึ งองค์ประกอบของ                
การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ มีดังนี้  
                       1.  ผู้แสดงและผู้สังเกตการณ์  การแสดงบทบาทสมติ  เมื่อนำมาปฏิบัติใน
ห้องเรียนแล้วจะแยกกลุ่มผู้เรียนออกเป็น  2 กลุ่ม  คือ กลุ่มผู้แสดงเป็นกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายบทบาท
จากครูผู้สอนแล้ว  จากการวางแผนการเรียนการสอนของผู้เรียนท้ังช้ันให้แสดงบทบาทต่าง ๆ  กัน  
กับกลุ่มผู้ชมซึ่งจะเป็นกลุ่มสังเกตการณ์  โดยจะนำผลจากการสังเกตไปอภิปรายภายหลัง 
                       2.  เหตุการณ์  ประเด็น  หรือปัญหา  ซึ่งอาจจะหยิบยกจากในแบบเรียน  หรือ
ผู้สอนสร้างขึ้นใหม่เองตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ว่าจะให้ผู้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้น  โดยท่ัวไป  
ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดเหตุการณ์เอง  และนำเหตุการณ์นั้น ๆ  มาเสนอแก่ผู้เรียนเพื่อการแสดงต่อไป 
                       3.  ฉากและส่ือการสอน  ฉากมีเพียงท่ีจำเป็นเท่านั้น  หรืออาจไม่ใช้เลยก็ได้          
ส่วนส่ือการสอนก็เช่นกัน จำเป็นไม่มากนัก  ท้ังนี้เพราะความสำคัญของการเรียนการสอนด้วยการ
แสดงบทบาทสมมติขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้แสดงมากกว่าส่ิงใด 

     6.  ขั้นตอนของการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ 
                 ลาเดาซ์ (Ladousse, 1987) ได้อธิบายถึงแนวการจัดกิจกรรมท่ีใช้บทบาทสมมติว่าควร
จัดกิจกรรมท่ีเน้นความสนุกสนาน โดยให้ผู้เรียนได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในระหว่าง
กิจกรรม โดยลาเดาซ์ ได้กำหนดกิจกรรมบทบาทสมมติไว้ 11 กิจกรรม ได้แก่ 
                       1.  Famouse people  

     2.  Roll-a-role 
                       3.  Where am I? Who am I? 
                       4.  What do I look like? 

          5.  What would you say? 
          6.  Both sides of the question 

     7.  Reading the part 
          8.  Listening in role 
          9.  Guided role plays 

                      10.  Picture role plays 
         11.  Eye-withness accounts 

                 โดยกิจกรรมท่ี 1-4 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยการนำเข้าสู้
รูปแบบของบทบาทสมมติในรูปแบบของเกมท่ีผู้เรียนจะได้ตอบโต้กัน และในกิจกรรมท่ี 4 ผู้เรียนจะได้
พูดสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน ส่วนกิจกรรมท่ี 5-8 นั้นมีจุดมุ่งหมายในด้านบุคลิกท่าทาง         
การแสดงออกระหว่างการทำกิจกรรมบทบาทสมมติในห้องเรียน และ 3 กิจกรรมสุดท้ายเป็นบทบาท
สมมติอย่างเป็นรูปแบบซึ่งผู้เรียนสามารถท่ีจะปฏิบัติได้อย่างง่ายซึ่งเกิดจากการท่ีผู้เรียนได้เตรียม 
ความพร้อมมาในกิจกรรมก่อนหรืออาจเพราะผู้เรียนได้รับการช้ีแนะมาอย่างมาอย่างเข้มข้นแล้ว 
กิจกรรมบทบาทสมมตินี้ ผู้เรียนจะได้ทดลองใช้ภาษาอังกฤษอย่างอิสระโดยปราศจากความกดดันผ่าน
การสมมติตามสถานการณ์ท่ีกำหนดขึ้นมา  
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                 ทิศนา  แขมมณี  (2550ข) อธิบายข้ันตอนสำคัญของการสอนไว้ดังนี้  
                       1.  ผู้สอน / ผู้เรียน  นำเสนอสถานการณ์สมมติและบทบาทสมมติ 
                       2.  ผู้สอน / ผู้เรียนเลือกผู้แสดงบทบาท 
                       3.  ผู้สอนเตรียมผู้สังเกตการณ์ 
                       4.  ผู้เรียนแสดงบทบาท  และสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
                       5.  ผู้สอนและผู้เรียน  อภิปรายเกี่ยวกับความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  และ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู้แสดง 
                       6.  ผู้สอนและผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ท่ีได้รับ 
                       7.  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                 อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550) ได้เสนอขั้นตอนท่ีสำคัญของการสอนโดยใช้บทบาทสมมติมี  
5  ขั้นตอน  ในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการสอน ดังนี้  
                       1.  ขั้นเตรียมการสอน  เป็นการเตรียมใน  2  หัวข้อใหญ่ ได้แก่ 
                            1.1  เตรียม จุดประสงค์ขอ งก ารแสดงบทบ าทสมม ติ ให้ แน่ ชั ดและ
เฉพาะเจาะจงว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างจากการแสดง 
                            1.2  เตรียมสถานการณ์สมมติ  เพื่ อให้ ผู้ เรียนฟั งโดยให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้  การเตรียมสถานการณ์และบทบาทสมมตินี้อาจเตรียมเขียนไว้อย่างละเอียด
เพื่อมอบให้แก่ผู้เรียน  หรือเตรียมเฉพาะสถานการณ์เพื่อเล่าให้ผู้เรียนฟัง  ส่วนรายละเอียดผู้เรียนต้อง
คิดเอง 
                       2.  ขั้นดำเนินการสอน  จัดแบ่งย่อยได้  7   ขั้นตอน  ดังนี้ 
                            2.1  ขั้นนำเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมติ  เป็นการกระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิด             
ความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม  โดยผู้สอนอาจใช้วิธีโยงประสบการณ์ใกล้ตัวผู้เรียน 
เล่าเรื่องราว  หรือสถานการณ์สมมติ  ช้ีแจงประโยชน์ของการแสดงบทบาทสมมติ  และการร่วมกัน
ช่วยกันแก้ปัญหา 
                            2.2  เลือกผู้แสดง เมื่อผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
ผู้สอนจะจัดตัวผู้แสดงในบทบาทต่าง ๆ  ในการเลือกตัวผู้แสดงนั้นอาจใช้วิธีดังนี้ 
                                  2.2.1  เลือกอย่างเจาะจง  เช่น  เลือกผู้ท่ีมีปัญหาออกมาแสดง  เขาได้
รู้สึกในปัญหาและเห็นวิธีแก้ปัญหา 
                                  2.2.2  เลือกผู้ท่ีมีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติ  มีความสามารถเหมาะสมกับ
บทบาทท่ีกำหนดให้ 
                                  2.2.3  เลือกผู้แสดงโดยให้อาสาสมัคร เพื่อให้ เสรีภาพแก่ ผู้เรียนใน 
การเรียนการตัดสินใจ 
                            2.3  การเตรียมความพร้อมของผู้แสดง  เมื่อเลือกผู้แสดงได้แล้ว ผู้สอนควรให้
เวลาผู้แสดงได้เตรียมตัวและตกลงกันก่อนการแสดง  ผู้สอนควรช่วยให้กำลังใจ ช่วยขจัด          
ความต่ืนเต้นประหม่า และความวิตกกังวลต่าง ๆ  เพื่อผู้แสดงได้แสดงอย่างเป็นธรรมชาติ 
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                            2.4  การจัดฉากการแสดง  การจัดฉากการแสดงอาจจะจัดแบบง่าย ๆ  
คำนึงถึงความประหยัดท้ังเวลาและทรัพยากร  เช่น  อาจสมมติโดยการเล่ือนโต๊ะเพียงตัวเดียว  เพราะ
การจัดฉากนี้เป็นเพียงส่วนประกอบย่อยของการแสดง  
                            2.5  การเตรียมผู้สังเกตการณ์  ในขณะท่ีผู้แสดงเตรียมตัว ผู้สอนควรได้ใช้
เวลานั้นเตรียมผู้ชมด้วย  โดยควรทำความเข้าใจกับผู้ชมว่าควรสังเกตอะไรจึงจะเป็นประโยชน์ต่อ            
การวิเคราะห์และอภิปรายในภายหลัง  ผู้สอนอาจเตรียมหัวข้อการสังเกต  หรือจัดทำแบบ
สังเกตการณ์เตรียมไว้ให้พร้อม  แล้วเลือกผู้สังเกตการณ์ช่วยกันดู และบันทึกพฤติกรรมและเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึ้นเป็นเรื่อย ๆ  ไป 
                            2.6  การแสดง  เมื่อทุกฝ่ายพร้อมแล้วจึงเริ่มแสดง การแสดงนี้ควรปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติ ผู้สอนและผู้ชมไม่ควรเข้าขัดกลางคัน  นอกจากในกรณีท่ีผู้แสดงต้องการ          
ความช่วยเหลือ  ในขณะท่ีแสดงผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมของผู้แสดงและผู้ชมอย่างใกล้ชิด 
                            2.7  การตัดบท  ผู้สอนหรือ ผู้กำกับควรตัดบทหรือหยุดการแสดงเมื่ อ           
การแสดงผ่านไปเป็นเวลาพอสมควร ไม่ควรปล่อยให้การแสดงเยิ่นเย้อเกินไปจะทำให้เสียเวลาและ
ผู้ชมเกิด ความเบื่อหน่าย  การตัดบทควรจะทำเมื่อ 
                                 2.7.1  การแสดงได้ให้ข้อมูลแก่กลุ่มเพียงพอท่ีจะนำมาวิเคราะห์และ
อภิปรายได้ 
                                 2.7.2   ผู้ชมและผู้แสดงพอจะเล่าได้ว่า  เรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้ามี    
การแสดงต่อไป 
                                 2.7.3   ผู้แสดงไม่สามารถแสดงต่อไปได้  เพราะเกิดความเข้าใจผิดบาง
ประการหรือเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากเกินไป 
                                    2.7.4   การแสดงยืดเยื้อไม่ยอมจบหรือจบไม่ลง  และผู้ชมหมดความสนใจท่ี
จะชมการแสดงจนจบเรื่อง 
                        3.  ขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดง  (ขั้นประเมินผล)  ขั้นนี้ถือเป็นขั้นท่ี
สำคัญยิ่งในการสอน  เพราะเป็นขั้นท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ท่ี ได้สังเกตเห็นและ
นำมาวิเคราะห์อภิปรายจนเกิดเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายสำหรับตนเอง  ในขั้นนี้ครูควรจะเตรียม
คำถามต่าง ๆ  ไว้เป็นแนวทางสำหรับตนเอง  ท่ีจะใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และอภิปราย
ร่วมกัน  โดยท่ัว ๆ  ไปวิธีการท่ีใช้ในการดำเนินการในขั้นนี้  มีดังนี้ 
                           3.1  ช้ีแจงให้ท้ังผู้แสดงและผู้ชมเข้าใจว่า การอภิปรายจะเน้นท่ีเหตุผลและ
พฤติกรรมท่ีผู้แสดงได้แสดงออกมาไม่ใช่เน้นท่ีใครแสดงดีไม่ดีอย่างไร 
                           3.2  สัมภาษณ์ความรู้สึกและความคิดผู้แสดง 
                           3.3  สัมภาษณ์ความรู้สึกและความคิดของผู้สังเกตการณ์หรือผู้ชม 
                           3.4  ให้กลุ่มผู้แสดงและผู้ชมวิเคราะห์เหตุการณ์  เสนอความคิดเห็นและ
อภิปรายร่วมกัน  โดยครูอาจใช้คำถามต่าง ๆ  กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด 
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                        ข้อสำคัญข้อหนึ่งท่ีครูพึงระวังในการดำเนินการอภิปรายก็คือ  ครูควรแสดง 
ความเป็นประชาธิปไตย ให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนอย่างเต็มท่ีในการคิด ตัดสินใจ ไม่ประเมินค่าตัดสิน 
ความคิดเห็นของผู้เรียน  อันอาจทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกท่ี
แท้จริง 
                        4.  ขั้นแสดงเพิ่มเติม หลังจากการวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดงแล้ว   
กลุ่มอาจจะเสนอแนวทางใหม่ ๆ  ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ  ครูอาจจะให้มีการแสดงเพิ่มเติม
ก็ได้  แต่ถ้าการแสดงเพิ่มเติมนี้ไม่จำเป็น  ครูสามารถข้ามข้ันไปถึงขั้นที่  5  เลยก็ได้ 
                        5.  ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์และสรุป  หลังจากอภิปรายเกี่ยวกับการแสดง
แล้วครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีมีส่วนสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีได้
ศึกษาแก่กันและกัน  การแลกเปล่ียนประสบการณ์นี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวความคิดกว้างขวางขึ้น  
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นว่าส่ิงท่ีเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับความจริง  จะทำให้ผู้เรียนสามารถท่ีจะหา
ข้อสรุป  หรือได้แนวความคิดรวบยอดท่ีตนสามารถเข้าใจได้อย่างดี 

      7.  การนำการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติไปใช้  
                   สิริวรรณ ศรีพหล และพันทิพา อุทัยสุข (2540)  กล่าวถึงการนำการสอนโดย              
การแสดงบทบาทสมมติไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องคำนึงถึง  ส่ิงต่อไปนี้ 
                        1.  วัตถุประสงค์  การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติจะมีประสิทธิภาพและ
ได้ผลดีต่อผู้เรียน ถ้าผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านเจตคติ  เช่น  เป็นบุคคลท่ีมีความเห็นใจ
ผู้อื่น มีความเมตากรุณา ฯลฯ บทเรียนท่ีเหมาะสมกับการสอนดังกล่าวจะเป็นบทเรียนท่ีเกี่ยวกับ
ปัญหาสังคม  พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ฯลฯ  ดังนั้น  การวิเคราะห์วัตถุประสงค์  และเนื้อหาท่ีจะ
สอนในตอนแรกของผู้สอนจึงเป็นส่ิงจำเป็น เพราะถ้าวัตถุประสงค์และเนื้อหาเอื้อต่อธรรมชาติของการ
สอนโดยการแสดงบทบาทสมมติแล้ว การเรียนการสอนในบทเรียนจะมีความหมายต่อผู้เรียนมาก 
                        2.  การเลือกเหตุการณ์หรือปัญหา ความสำเร็จของวิธีการสอนโดยการแสดง
บทบาทสมมติขึ้นอยู่กับการเลือกเหตุการณ์หรือปัญหาท่ีจะนำมาศึกษา การเลือกเหตุการณ์หรือปัญหา
นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  เป็นต้นว่า 
                            2.1  อายุของผู้เรียน  ผู้เรียนอายุต่าง ๆ  กันย่อมมีระดับความเข้าใจและ
วิธีการแสดงบทบาทต่าง ๆ  กันด้วย เช่น กลุ่มผู้เรียน  อายุ  8 – 10  ปี  ย่อมมีความเข้าใจไม่มากนัก
ในบทบาทหรือพฤติกรรมของบุคคลประเภทท่ีเขาไม่มีประสบการณ์มาก่อน 
                            2.2  วัฒนธรรมและความเคยชิน  เหตุการณ์ท่ีเลือกมาศึกษาควรเป็นเหตุการณ์ท่ี
ผู้เรียนจะเข้าใจดีและมีความคุ้นเคย  เช่น  เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเมืองหลวง หรือพฤติกรรมของกลุ่มคนใน
เมืองหลวงย่อมเป็นท่ีเข้าใจยากของผู้เรียนท่ีอยู่ในชนบท ความเหมาะสมข้อนี้อยู่ท่ีวิจารณญาณของผู้สอน 
                            2.3  ความยากง่ายของเหตุการณ์ ท้ังนี้พิจารณาความเหมาะสมของวัยและ
ประสบการณ์ของผู้เรียน 
                            2.4  คุณค่าเชิงเจตคติ เหตุการณ์ท่ีเลือกมาศึกษานั้นต้องเป็นเหตุการณ์ท่ีให้
ข้อคิดหรือพัฒนาเจตคติของผู้เรียนมากพอสมควร  ถ้าเหตุการณ์ท่ีเสนอไปอย่างไม่มีคุณค่าในด้าน  
เจตคติเลย  การเรียนการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติย่อมไม่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน 
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                            2.5  ประสบการณ์ของผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ           
ถ้าเป็นกลุ่มผู้เรียนท่ีไม่เคยได้รับการสอนแบบนี้มาก่อน ก็ควรเลือกเหตุการณ์ท่ีไม่ซับซ้อนหรือเข้าใจ
ยากมาศึกษาก่อน  เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น เหตุการณ์ท่ีนำมาเสนออาจเพิ่มความยากหรือท้าทาย
ให้คิดมากกว่าเดิมได้ 
                   ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการเลือกเหตุการณ์หรือปัญหาท่ีนำมาศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 
                   สำหรับเหตุการณ์ท่ีนำมาศึกษานั้น ดังได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าเป็นเหตุการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคม พฤติกรรมของบุคคลในสังคม นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์หรือปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อต่อไปนี้ที่ควรนำมาพิจารณาเพื่อจะสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติอีกด้วย กล่าวคือ 
                     1.  ความขัดแย้งระหว่างบุคคล การแสดงบทบาทสมมติจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้
เกี่ยวกับความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคล เข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคลนั้น เข้าใจถึงผลประโยชน์ท่ี
บุคคลพิทักษ์และหวงแหนจนเกิดความขัดแย้งขึ้น  และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคของการขจัด           
ความขัดแย้งนั้น ๆ  ด้วย 
                     2.  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่ม
ใหญ่  กลุ่มชาติพันธุ์นานา  ท่ีปรากฏในประเทศ  ความสัมพันธ์ของกลุ่มชนอาจมีท้ังทางบวกและทาง
ลบ  การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มต่าง ๆ  ในสังคมโดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติจะเป็น
วิธีการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
                 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550) กล่าวถึงการนำวิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติไปใช้  
ผู้สอนควรคำนึงถึงข้อต่อไปนี้ 
                     1.  จุดประสงค์การสอนเป็นการสอนท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านเจตคติ เช่น การเห็น
ใจผู้อื่น  การมีความเมตตากรุณา  ฯลฯ  บทเรียนท่ีเหมาะสมเป็นบทเรียนท่ีเกี่ยวกับพัฒนาสังคม  
พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม  ดังนั้น  ผู้สอนจึงต้องวิเคราะห์จุดประสงค์และเนื้อหา  ถ้าเข้าเกณฑ์นี้  
การสอนโดยให้แสดงบทบาทสมมติจะมีความหมายต่อผู้เรียนมาก 
                     2.  ผู้สอน  ผู้สอนต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างกับขั้นตอนการสอน  เพื่อให้การสอน
มีคุณค่าต่อผู้เรียน เช่น  การเลือกปัญหาหรือเหตุการณ์มาศึกษา  การเตรียมสถานการณ์  การเขียน
บทบาทสมมติ  และการวิเคราะห์อภิปราย  ถ้าผู้สอนขาดความเข้าใจท่ีถูกต้อง  การสอนจะไม่
บรรลุผลดังประสงค์ 
                     3.  เวลา  การสอนแบบนี้ต้องใช้เวลามาก ผู้สอนต้องวางแผนโดยอาจให้ผู้เรียน
ศึกษาเนื้อหามาก่อนจากบ้าน จะช่วยลดเวลาได้บ้าง 
                     4.  วิชา  วิชาท่ีเหมาะสมกับการสอนแบบนี้  ได้แก่  กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยใน
ระดับประถมศึกษา  วิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา หรือวิชาท่ีต้องการพัฒนาเจตคติ
ให้แก่ผู้เรียน  โดยผู้สอนอาจเลือกเพียงบางบทเรียนท่ีเหมาะสมกับการใช้วิธีการนี้ 
                     5.  วิธีสอนแบบนี้ใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
             จึงเห็นได้ว่า การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมตินี้ ผู้สอนจะต้องมีบทบาทในการเตรียม
ความพร้อมพอสมควร ต้ังแต่การกำหนดปัญหา เตรียมความพร้อมด้านผู้แสดง ผู้สังเกตการณ์ ต้อง
คอยช่วยเหลือผู้เรียนในขณะปฏิบัติ ยอมรับพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นของผู้เรียน และช่วยสรุปบทเรียนและ
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เลือกทางออกเพื่อเสริมกำลังใจในการเรียน การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติจึงมีท้ังข้อดีและ
ข้อจำกัด ซึ่งในส่วนของข้อดี คือ ส่งเสริมให้บทเรียนมีความน่าสนใจ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึก
อารมณ์ และเจตคติของผู้เรียน ช่วยฝึกฝนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทำให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการเรียน และผู้เรียนยังได้เข้าใจรายละเอียดเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้น 
             โดยผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติเพื่อนำมาสังเคราะห์
ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอนท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อ ส่งเสริมสมรรถนะ 
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี              
            2.7.5  การสอนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) 
                     1.  ความหมายของภาระงาน 
                     นั ก วิ ช าก ารห ล าย ท่ าน ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ค ว าม ห ม าย ข อ งภ าระ งาน ไว้ ดั งนี้  
                     วิลลิส และวิลลิซ (Willis and Willis, 1996) ได้กล่าวถึงความหมายของภาระงานไว้
ว่า ภาระงานคือกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อบรรลุผลท่ีแท้จริง หรือกล่าวอีก
อย่างหนึ่งว่าผู้เรียนจะใช้ทรัพยากรของภาษาเป้าหมายอะไรก็ตามท่ีพวกเขามีอยู่เพื่อท่ีจะใช้แก้ปัญหา 
ไขปริศนา เล่นเกม หรือแบ่งปันและเปรียบเทียบประสบการณ์ ภาระงานมีจุดเริ่มต้นท่ีหลากหลาย 
โดยอาจจะมาจากข้อมูลท่ีผู้เรียนมี อย่างเช่น ประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้ท่ัวไป ภาระงานอาจจะมา
จากงานเขียน บันทึกข้อมูลเสียง หรือบันทึกข้อมูลภาพ และอาจจะเป็นกิจกรรมอย่างเช่น เกมต่าง ๆ 
การสาธิต หรือการสัมภาษณ์ 
                     แบรนเดน (Branden, 2006) ได้กล่าวถึงความหมายของภาระงานไว้ว่า ภาระงาน 
คือ กิจกรรมท่ีมีคนมีส่วนร่วมเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายซึ่งต้องมีการใช้ภาษา การใช้ภาษาในท่ีนี้คือ  
การบรรลุเป้าหมายโดยการเข้าใจภาษาท่ีป้อนและการสร้างผลผลิตทางภาษา ตัวอย่างเช่น การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสถานการณ์จริงผ่านการใช้ภาษา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้มาก
ขึ้น 
                     สรุปภาระงานหมายถึง กิจกรรมท่ีต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมาย
หรือส่ิงท่ีกำหนดไว้โดยการใช้ภาษา เช่น ผู้เรียนต้องใช้ภาษาเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือเพื่อ
แก้ปัญหา ปริศนา เกม เป็นต้น 
                    2.  การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
                     ได้มีนักวิชาการเสนอหลักในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ดังนี้ 
                     วิลลิส (Willis, 1996) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนกิจกรรมแบบเน้นภาระงานสําหรับ
นักเรียนว่า ผู้สอนต้องเตรียมภาษาสําหรับนักเรียนเป็นพิเศษ และหาวิธีช่วยให้นักเรียนมี โอกาสและ
ความมั่นใจในการใช้คำหรือวลีท่ีเรียนด้วย ดังนั้นหลักการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานสาหรับ
นักเรียนตองครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้  
                          1.  ใช้ภาษาเป้าหมายในห้องเรียนเท่าท่ีเป็นไปได้โดยเริ่มต้นจากคำและวลีท่ี
นักเรียนมีจากประสบการณ์เดิมหรือสามารถคาดเดาได้  
                          2.  สร้างกิจกรรมท่ีมุ่งหวังใหันักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จ  
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                          3.  สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ เป็นกั น เองและเกิดความร่วมมือใน 
การทำงานเพื่อใหน้ักเรียนรู้สึกเป็นอิสระในการทำงานหรือกล้าซักถามเม่ือมีปัญหา  
                          4.  มั่น ใจว่าทุกกิจกรรมของภาระงานนั้ นสร้างความมั่น ใจแก่นั ก เรียน 
ด้านความสามารถการใช้ภาษาของนักเรียน  
                          5.  ต้องยอมรับว่าภาระงานในขั้นตอนแรกอาจไม่สมบูรณ์แบบ  
                            6.  ควรให้การเสนอแนะนักเรียนในส่ิงท่ีผิดพลาดและส่งเสริมให้นักเรียนฝึกหรือ
ปฏิบัติอีกครั้งโดยไม่ควรช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดมากเกินไป  
                          7.  ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาแม่ได้ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนให้ใช้  
ภาษาเป้าหมายในภาระงานให้มากท่ีสุด 
                          8.  มั่นใจว่านักเรียนมีความเข้าใจคำส่ังในขั้นตอนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
และตระหนักว่านักเรียนต้องมีโอกาสในการฝึกรูปแบบโครงสร้างของประโยคท่ี ถูกต้องในขั้นตอนท้าย
ของภาระงาน  
                          9.  ช่วยให้นักเรียนเข้าใจประโยชน์ขององค์ประกอบในภาระงานและสามารถ
ช่วยให้นักเรียนย้อนคิดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     นอกจากนี้ เอลลิส (Ellis, 2003) ได้ให้หลักการจัดการเรยีนรู้แบบเน้นภาระงานดังนี้  
                          1.  ความยากง่ายของภาระงานต้องเหมาะสมกับระดับนักเรียน  
                          2.  ผู้สอนควรต้ังเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของแต่ละภาระงานให้ชัดเจน  
                          3.  นักเรียนจำเป็นต้องตระหนักถึงความสําคัญของภาระงานซึ่งนักเรียนต้อง
ปฏิบติังานอย่างจริงจังมิใช่ทำเพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น 
                            4.  นักเรียนสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับบทบาทกิจรรมในบทเรียนของภาระงาน 
นั้น ๆ พร้อมท้ังแก้ไขปญัหาการใช้ภาษาท่ีเกิดขึน้ได้อย่างราบรืน่โดยทำงานรว่มกันเป็นงานคู่ หรืองานกลุ่ม  
                          5.  ภาระงานส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาของตนเองในการปฏิบัติงานและเป็น
การสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มปีระสิทธิภาพ 
                          6.  ภาระงานเบื้องต้นสำหรับนักเรียน คือ การใช้ภาษาเพื่อมุ่งเน้นการส่ือ
ความหมาย ส่ิงหนึ่งท่ีจะทำให้นักเรียนประสบผลสําเร็จในการใช้ภาษา คือ การจดภาระงานให้
หลากหลายซึ่ง รวมทัง้โครงสร้างของภาษาท่ีใช้ด้วย  
                          7.  ภาระงานท่ีดีควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบภาษาท่ีถูกตองท้ังนี้
ควรสอดคลองกับหลักการในข้อท่ี 6  
                          8.  ภาระงานท่ีดีควรให้นักเรียนประเมินผลในการดำเนินงานและความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน 
                     สรุปการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานนั้นต้องคำถึงวัย ความยากงายของเนื้อหา
เป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความกล้าในการใช้ภาษาเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นทำให้บรรยากาศ             
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในขั้นตอนการดำเนินการต้องเน้นการให้นักเรียนใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสารมากกว่ารูปแบบทางภาษา รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานมีการประเมินผล
เพื่อปรับปรุงรวมทั้งพัฒนางานในครั้งถัดไป  
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                    3.  รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
                     วิล ลิส (Willis, 2007) ได้เสนอรูปแบบกิจกรรมภาระงานจำนวน 7 รูปแบบ 
ดังต่อไปนี้  
                         1.  การจัดทำรายการ (Listing) คือ รูปแบบกิจกรรมท่ีมุ่งหวงให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นของตน โดยมีวิธีการท่ีเกีย่วข้องกับการรวบรวมความคิดและการค้นหาความจริง  
                         2.  การเรียงลำดับและการแยกประเภท  (Ordering and sorting) คือ รูปแบบ
กิจกรรมท่ีนกัเรียนฝึกใช้ภาษาในการเรียงลำดับข้อมูลและจดแยกประเภทตามหัวข้อตา่ง ๆ ได้ถูกตอ้ง  
                         3.  การจับคู่ (Matching) คือ รูปแบบกิจกรรมท่ีนักเรียนฝึกจับคู่ส่ิงท่ีได้ฟ้งได้
อ่านกับรูปภาพ คำ วลีอนุประโยคและประโยค หรือจับคู่ทิศทางกับแผนท่ี 
                         4.  การเปรียบ เที ยบ  (Comparing) คื อ  รูปแบบกิ จก รรม ท่ี ให้ นั ก เรียน
เปรียบเทียบข้อมูลท่ีมีลักษณะเดียวกัน แต่แหล่งท่ีมาหรือเนื้อหาต่างกันเพื่อท่ีจะรวบรวมส่วนท่ี
เหมือนกันหรือ คล้ายคลึงกันและแยกแยะส่วนท่ีแตกต่างกันได้ 
                         5.  การแก้ปัญหา (Problem solving) คือ รูปแบบกิจกรรมท่ีให้นักเรียนแสดง            
ความคิดเห็นและเหตุผลพร้อมท้ังท้าทายใหน้ักเรียนพยายามแก้ไขปัญหาให้บรรลุผล  
                            6.  งานท่ีสร้างสรรค์ (Creative task) หรืออีกช่ือหนึ่งท่ีเรียกกันท่ัวไปว่าโครงงาน 
คือรูปแบบกิจกรรมท่ีให้นักเรียนทำงานเปน็คู่หรือกลุ่มงานประเภทนี้มีข้ันตอนการทำงานมากกว่า ประเภท
อื่นและเป็นงานท่ีรวมกิจกรรมหลายประเภทเข้าด้วยกัน ซึ่งบางครั้งนักเรียนอาจตองออกไป ทำกิจกรรม
นอกช้ันเรียนส่ิงท่ีสำคัญท่ีทำใหง้านเสร็จสมบูรณ์นั้นขึน้อยูก่ับทักษะการจัดการและการทำงานร่วมกัน 
                         7.  การแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Sharing personal experience) คือ รูปแบบ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ ภาษาพูดเกี่ยวกับตนเองและแลกเปล่ียนข้อมูลกับบุคคลอื่นผลท่ีได้จาก
การปฏิสัมพันธ์นั้นใกล้เคียงกับบทสนทนาในชีวิตประจำวัน 
                  เอลลิส (Ellis, 2003) ได้เสนอรูปแบบกิจกรรมท่ีเน้นภาระงานจำนวน  3 รูปแบบ 
ประกอบด้วย  
                         1. กิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ล ก เป ล่ี ย น ข้ อ มู ล  ( Information-gap activity) คื อ  
การแลกเปล่ียน ข้อมลูจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือจากสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่งเพื่อให้ได
ข้อมลูท่ีสมบูรณ์  
                         2.  กิจกรรมการแลกเปล่ียนเหตุผล (Reasoning-gap activity) คือ ข้อมูลใหม่ท่ี
ได้  จากขอ้มูลได้ผ่านการลงความเห็นการสรุปความให้เหตุผลของนักเรียนมาแล้ว 
                         3.  กิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Opinion-gap activity) คือ การระบุและ
ใช้ ภาษาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของตัวบุคคลความรู้สึกทัศนคติในการโต้ตอบกับสถานการณท่ี
กำหนดให้ได้ 
                  จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานนั้น เป็นการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงท่ีหรือเทียบเคียงได้กับชีวิตจริง โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง โดยท่ีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีกล่าวมาอย่างหลากหลายในข้างต้นนี้จะสามารถพัฒนาการใช้
ภาษาและกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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                 4.  ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
                 ได้มีนักวิชาหลายท่านได้เสนอข้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ดังต่อไปนี้ 
                 วิลลิส (Willis, 1996) กล่าวว่า ขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงานและขั้นปฏิบัติภาระงานจะ
เกิดการเปล่ียนแปลงจากการส่ือสารกันในกลุ่มเล็ก ๆ ไปสู่การส่ือสารกับผู้อื่นได้อย่างล่ืนไหลและเป็น
ธรรมชาติ ขั้นตอนการปฏิบัติภาระงานท่ีสมบูรณ์นั้นมีเป้าหมายเพื่อสร้างปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ใน 
การเรียนภาษาให้เกิดข้ึนในห้องเรียน มีข้ันตอนดังนี้  
                   1.  ขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) 
                        1.1  ครูผู้สอนแนะนำบทเรียน รูปแบบ จุดประสงค์ของภาระงานต่าง ๆ 
                        1.2  ผู้สอนกำหนดภาระงานพูดจากเนื้อหา 
                        1.3  ครูผู้สอนเตรียมความพร้อมและความเข้าใจของผู้เรียนในขั้นตอนของ 
การปฏิบัติภาระงาน 
                    2.  ขั้นดำเนินงานตามตามวงจรของการปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) เป็นขั้นตอน
การปฏิบัติภาระงานตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
                        2.1  ภาระงาน (Task) ผู้ เรียนมีการอภิปราย ปฏิบั ติภาระงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายในรูปแบบของกิจกรรมเด่ียว จับคู่ และกลุ่ม 
                        2.2  วางแผน (Planning) ผู้ เรียนเตรียมตัวนำเสนอภาระงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยมีการใช้ภาษาด้วยตนเองซึ่งครูผู้สอนจะให้ความช่วยเหลือหากมีความติดขัดทางการใช้
ภาษา  
                        2.3  ขั้นรายงาน (Report) ผู้เรียนสรุปผลและรายงานผลจากภาระงานท่ีตน
ปฏิบัติ ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้คำแนะนำและประเมินผลงานนั้น ๆ 
                   3.  ขั้นฝึกฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language focus) ผู้เรียนจะสามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงานของตนและเปรียบเทียบผลจากการปฏิบัติภาระงานของผู้อื่น  
มีข้ันตอนสำคัญ  2 ขั้นตอน 
                        3.1  ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) ผู้เรียนตรวจสอบการใช้ภาษาในการปฏิบัติภาระ
งานของตนเอง และสามารถสร้าง คำ วลี ขึ้นใหม่เองได้จากการวิเคราะห์คำท่ีใช้ส่ือสารความหมาย
จากการปฏิบัติภาระงานท่ีผ่านมา 
                        3.2  ขั้นปฏิบัติ (Practice) ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ภาษาโดยเรียนรู้คำ วลี และ
รูปแบบโครงสร้างตามเนื้อหาท่ีเรียน 
                  เอลลิส (Ellis, 2003) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการเรียนแบบเน้นภาระงาน ดังต่อไปนี้  
                      1.  ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนท่ีมุ่งเน้นการเตรียมนักเรียนให้  
สามารถปฏิบัติงานได้ 
                          1.1  สนับสนุนนักเรียนใหป้ฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเหมือนกับภาระงาน (Task)  
                          1.2  ใหน้ักเรียนสังเกตรูปแบบของการทำภาระงาน (Task)  
                          1.3  กระตุ้นนักเรียนให้ทำกจิกรรมท่ีไม่ใช่ภาระงานแต่เป็นการส่งเสริม             
ความพร้อมท่ีปฏิบติังานในขั้นต่อไป  
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                           1.4  วางแผนอย่างเป็นระบบสําหรับภาระงานหลักได้แก่การวางแผนการ
ปฏิบติังานสำหรับนักเรียน การวางแผนท่ีช้ีแนะรูปแบบภาษาและการวางแผนแบบเน้นเนื้อหา 
                      2.  ขั้นระหว่างการปฏิบัติ (During-task หรือท่ี วิลลิส ใช้ว่า Task cycle) มีวิธีการ 
ทำภาระงาน 2 วิธีในการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้  
                          2.1  คุณลักษณะของภาระงาน (Task performance options) คือคุณลักษณะต่าง 
ๆ ของภาระงานท่ีส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้สอน สามารถวาง
แผนการสอนล่วงหน้า 
                          2.2  คุณลักษณะทางด้านกระบวนการ  (Process options) คือ ขั้นตอนของ
ภาระงานท่ีกำหนดใหน้ักเรียนทำตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายใหส้มบูรณ์ 
                     3.  ขั้นหลังการปฏิบัติ (Post-task หรือท่ี วิวลิส ใช้ว่า Language focus) เป็น         
ขัน้ตอนท่ีนักเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมท้ังประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนเองระบุ
สาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการส่ือสารรวมท้ังภาษาท่ีใช้ในภาระงานหลังจากนั้นผู้สอน
เลือกปัญหาทางภาษาท่ีซึ่งนักเรียนใช้ไม่ถูกต้องขณะปฏิบัติงานมาวิเคราะห์แก้ไขภาษาให้ถูกต้อง
ร่วมกันและท้ายสุดให้นักเรียนได้ทำภาระงานซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โอกาสนักเรียนได้ปรับปรุงช้ินงาน
ของตนเอง 
                จากขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน การเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งานเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน อีกท้ังนักเรียนยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย
ตนเองท้ังยังสามารถวางแผนไก้ไขการทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน โดยใน แต่ละ
ขั้นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระ โดยครูผู้สอนจะเป็น
ผู้คอยช้ีแนะและอำนวยความสะดวกเท่านั้น  
                 5.  การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
                  การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เป็นวิธีการประเมินผลการเรียน           
การสอนท่ีสามารถวัดตรวจสอบหรือประเมินผลการเรียนจากการให้นั กเรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถท่ีได้รับว่านักเรียนมีความเขา้ใจมากน้อยเพียงใดใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ลักษณะ
การประเมินจะประเมิน ผ่านการพูด การแสดงท่าทางการสาธิต การทดลองการแสดงบทบาทสมมติ
และอื่น ๆ ซึ่งทำให้ผู้ประเมินสามารถใช้การสังเกตเพื่อตรวจสอบส่ิงท่ีนักเรียนแสดงออกมาว่ามี
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามท่ีกำหนดไว้ในเป้าหมายผู้สอนสามารถบูรณาการ                  
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning Assessment) ใน
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างประสบการณ์ทางการเรียน นอกจากนี้การประเมินผลรูปแบบนี้
จะประเมินโดยใช้เกณฑ์รูบิกส์ (Rubics) นั้นเราสามารถศึกษาเกณฑ์การประเมินโครงงานของนักเรียน 
ศึกษาวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความหลากหลายของผลงานในโครงงาน  เช่น              
การสาธิต การนาเสนอ การคิดวิเคราะห์และคุณภาพของแหล่งข้อมูล (ศักรินทร์ คนหมั่น, 2558) 
                  ขัน้ตอนในการวัดผลแบบเน้นภาระงาน Task-Based Learning Assessment  
                      1.  การระบุวัตถุประสงค์ของ Task-Based Learning Assessment ในการดำเนินการ
วัดผลท่ีดีควรมีการระบุวัตถุประสงค์ใหชั้ดเจนโดยควรศึกษาประเด็นดังต่อไปนี้  
                           1.1  ความคิดรวบยอด ทักษะ หรือความรู้ใดท่ีต้องการวัด  
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                           1.2  นักเรียนควรรู้ส่ิงใดบ้าง  
                           1.3  นักเรียนควรทำภาระงานในระดับใด   
                           1.4  ความรู้ชนิดใดท่ีควรวัดผล : การใหเ้หตุผล ความจำ หรือกระบวนการ  
                      2.  การเลือกกิจกรรม เราสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือก กิจกรรมต่าง ๆ ได้
โดยคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้  ได้แก่ ระยะเวลา แหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่ ข้อมูลท่ีจำเป็น ต่อการตัดสินใจ         
เกี่ยวกับคุณภาพของปฏิบัติงาน 
                      3.  การระบุเกณฑ์การวัดผล  เมื่อสามารถเลือกกิจกรรมและช้ินงานได้แล้วนั้นเรา
จําเป็นต้องระบุองค์ประกอบของโครงงานหรือช้ินงานท่ีตัดสินความสำเร็จของการปฏิบัติงานของ
นักเรียนบางครั้ง เราอาจจะสามารถหาเกณฑ์ในการประเมินโดยใช้หลักสูตรพื้นฐานหรือหลักสูตร
ท้องถิน่ หรือ เอกสารท่ีเผยแพร่ 
                      4.  การสร้าง Rubrics ของการปฏิบัติงาน Rubrics เป็นระบบจัดลำดับท่ีผู้สอน
สามารถตัดสินใจได้ว่าผู้เรียนจะสามารถแสดงช้ินงานและแสดงความคิดรวบยอดของความรู้ท่ีได้รบั ใน
การใช้Rubrics เราจำเป็นต้องแน่ว่าเกณฑ์ Rubrics ของเรานั้นง่ายและยุติธรรม เพื่อใหก้ารปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                      5.  การวัดผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน มีวิธี ท่ีจะบันทึกผลของ                
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning Assessment) ดังนี้  
                          5.1  Checklist Approach เมื่อใช้วิธีการนี้ เราเพียงแต่ระบุว่ามีองค์ประกอบ        
ใดบา้งท่ีมีอยู่ในการปฏิบัติงาน 
                          5.2  Narrative / Anecdotal Approach เขียนเป็นคาบรรยายว่านักเรียนทำ
อะไร  ในการปฏิบัติงาน จากรายงานนี้ 
                          5.3  Rating Scale Approach สามารถระบุระดับของมาตรฐาน โดยใช้เป็น
สเกล ตัวเลข  
                          5.4  Memory Approach สังเกตนักเรียนโดยมิไดจดบันทึกแต่ใช้การจดจำเพื่อ 
ตัดสินใจว่านักเรียนประสบผลสำเร็จหรือไม่ 
                          5.5  Open-ended or extended response exercises การต้ังคำถามหรือ
ระบุปัญหา ท่ีใหน้ักเรียนคิดหาคำตอบออกมาด้วยวาจา หรือเขียนตอบออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
                             5.6  Extended tasks ในการตรวจประเมินผลงานแต่ละงานอาจต้องใช้เวลาใน 
การพิจารณาในการตรวจสอบ แก้ไขหรือ พิจารณาความถูกต้องให้ตรงตามมาตรฐานท่ีต้ังไว้  
                          5.7  Portfolios เป็นการประเมินความหลากหลายของงาน โดย Portfolio จะ
เป็นการรวบรวมผลงานท่ีดีท่ี สุดของนักเรียนมาไว้รวมถึงกระบวนการขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ของ
นักเรียน 
                     สรุปในการวัดผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน จะประเมินโดยใช้เกณฑ์รบูิกส์ 
(Rubics) มีลำดับขั้นตอนต้ังแต่ 1) การระบุวัตถุประสงค์ของภาระงาน 2) การเลือกกิจกรรม  
3) การระบุเกณฑ์การวัดผล  4) การสร้างเกณฑ์ Rubrics ของการปฏิบัติงาน และ 5) การวัดผล 
การปฏบัิติงาน โดยมีวิธีการท่ีหลากหลาย  
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                     ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อนำมาสังเคราะห์ออกแบบ
กระบวนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอนท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
             2.7.6  การสอนการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-Based Learning)        

        1.  ความหมายของการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-Based Learning)  
                     คอสลีย์ (Costley, 2001 อ้างถึงใน เอื้ออารี จันทร, 2557) กล่าวว่า การเรียนรู้จาก
การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีมีลักษณะของความยืดหยุ่น การเรียน
เรียนรู้มีการเช่ือมโยงจากเชิงประจักษ์ ไปยังความรู้ในตัวบุคคล ในระดับบุคคลและการทำงานเป็น
กลุ่มโดยการพัฒนาความรู้อย่างเป็นพลวัต 
                      เรลิน (Raelin, 2008 อ้างถึงใน เอื้ออารี จันทร, 2557) ได้กล่าวว่าการเรียนรู้จาก
การทำงานแสดงออกถึงความสามารถท่ีสะท้อนจากทักษะ ความรู้และกระบวนการทำงาน  
                      สรุปความหมายของการเรียนรู้จากการทำงาน หมายถึง การเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญท่ีเช่ือมโยงการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางวิชาการในช้ันเรียน และสะท้อนการรู้จาก                   
การปฏิบัติงานด้วยภาระงานจริงในท่ีทำงาน   

      2.  องค์ประกอบการเรียนรู้จากการทำงาน 
                    นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้จากการทำงาน 
ดังต่อไปนี้ 
                    ดาเช่ และคนอื่น ๆ (Darche et al, 2009) ได้ระบุ 3 องค์ประกอบของการเรียนรู้
จากการทำงาน คือ  

             1.  ความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในการทำงาน 
             2.  มีชุมชนนักปฏิบัติ 
             3.  มีการหมุนงาน 

                    ลินดา (Linda, 2007) ได้ระบุ 6 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้จากการทำงาน 
คือ 

             1.  ผู้ประสานงาน 
             2.  สถานท่ีเรียนรู้ สถานท่ีทำงานของผู้เรียนเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
             3.  หัวหน้างานในท่ีทำงาน หรือ ผู้มีประสบการณ์ในท่ีทำงาน 
             4.  ข้อตกลงในการด้านการศึกษา 
             5.  แผนการศึกษา ร่างแผนการศึกษา 
             6.  การวัดและประเมินผล 

                    เบรนแนน (Brennan, 2005) ได้ระบุองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับงานและผู้เรียน ดังนี้  
             1.  เกี่ยวข้องกับภาระงาน (Task related ) 
             2.  เกิดนวัตกรรม (Innovation) เทคนิคใหม่และกระบวนการท่ีคิดขึ้นใหม่ 
             3.  ผู้เรียนการจัดการตนเอง (Autonomously) และการกำกับตนเอง 
             4.  เช่ือมโยงกับการเพิ่มศักยภาพส่วนบุคคลและการเพิ่มศักยภาพขององค์กร 
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                   สรุปองค์ประกอบของการเรียนรู้จากการทำงาน คือ งาน ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง สถานท่ี
การดำเนินกิจกรรมของงาน เทคโนโลยี และ การวัดและประเมินผล 

       3.  ขั้นตอนการสอนการเรียนรู้จากการทำงาน 
                   ทินดอล และคนอื่น ๆ (Tindal et  al., 2007) ระบุข้ันตอนการเรียนรู้จากการทำงาน  

            1.  ผู้เรียนพัฒนาแผนพัฒนาตนเอง 
            2.  ดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองระหว่างการทำงานในท่ีทำงาน 

                         3.  แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เช่ียวชาญในท่ีทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ดูผล
ป้อนกลับและ ประเมินปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้น 

            4.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
                        ขั้นตอนการเรียนรู้ตามวงจรการเรียนรู้ (Seufert, 2000) ระบุวงจรการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับแนวคิดในโมเดลการเรียนรู้จาการทำงานของ Raelin (2008) และ วงจร ทำ-เรียน-ทำ 
(The do-learn-do cycle) (Mumford, 2011) ซึ่งประกอบด้วยด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 
                              4.1  การลงมือปฏิบัติ โดยดำเนินงานตามประสบการณ์ (Experience)  
ท่ีได้รับใหม่ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ถือเป็นการเรียนรู้ตามแนวทางของการกร ะทำ  
(Action-oriented learning) ความก้ าวห น้ าใน ส่ วน นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ลั กษ ณ ะงาน ท่ี อยู่ ภ าย ใต้  
การควบคุมดูแลของพี่เล้ียง 
                              4.2  การสะท้อนคิด (Reflection) การเรียนรู้ตามแนวทางของการสะท้อน
คิด (Reflection- oriented learning) ผ่านการพูด (Dialogue) และการคิด (Conceptualization) 
นอกจากการสะท้อนคิดด้วยตนเองแล้ว การสร้างกระบวนการทางสังคม กิจกรรมทีมงานและ
เครือข่ายให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะช่วยในการเปรียบเทียบประสบการณ์ของตนเองและสะท้อน
ประสบการณ์ของ คนอื่น ๆ ในขั้นตอนนี้ให้จะผลป้อนกลับ ท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
                              4.3  สรุปแนวคิดหรือประเด็นสำคัญ  (Conclusion) ใน รูปแบบของ
ประสบการณ์ของผู้เรียนนำไปสู่ความรู้ใหม่ เป็น การถอดบทเรียน (Lesson learned) และการ
พัฒนารูปแบบ เพื่ออธิบายถึง ประสบการณ์ และงานท่ีได้ดำเนินการ ผ่านการสะท้อนคิดด้วยทฤษฎี 
หลักการ หรือคำอธิบายทางวิชาการ 
                              4.4  การนำแนวคิดใหม่ไปใช้ในทางปฏิบัติ เน้นการใช้ความรู้ใหม่โดยนำ
ความรู้ใหม่ไปใช้ โดยนำข้อสรุป หลักการ หรือส่ิงใหม่ท่ีได้ ไปใช้เพื่อปรับปรุงงาน เป็นการนำไปใช้ใน 
การปฏิบัติ 
                 สรุปขั้นตอนขั้นตอนการเรียนรู้จากการทำงาน  การจัดการเรียนรู้จากการการทำงาน           
มีการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริง มีการประเมินและอภิปรายผลของการทำงานเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไขการทำงาน รวมท้ังมีนำการแนวคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่ไปปรับปรุง          
การปฏิบัติงาน 

    4.  การประเมินผลของการสอนการเรียนรู้จากการทำงาน             
                 การประเมินผลของการเรียนรู้จากการทำงานเกิดขึ้น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเริ่มดำเนิน 
การ ระยะระหว่างดำเนินการ และระยะหลัง (Coll, Taylor, and Grainger, 2002) การประเมินผลมี 
หลายวิธีที่ต้องมีการทำแผนและกระตุ้นด้วยกระบวนการท่ีจำเป็นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ (Burton, and 
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Jackson, 2006) โดยเน้นการประเมินจากผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง ลักษณะของการประเมินได้แก่   
การประเมินโดย การอภิปราย การประเมินจากการสะท้อนคิดของผู้เรียนท้ังในระดับบุคคลและระดับ
กลุ่ม การประเมินจากบันทึกการสะท้อนคิด การประเมินจากการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน  
ณ สถานการณ์จริง  การประเมินตนเอง การประเมินจากผลป้อนกลับประเมินจากผลลัพธ์ท่ีได้จาก
การเรียนรู้ การประเมินข้อค้นพบท่ีได้จากการเรียนรู้ (Burton, and Jackson, 2006; Chisholm et 
al., 2009; Stenström, and Tynjälä, 2009) 
                 ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-Based Learning) เพื่อนำมา
ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอนท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ 
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  
                 ตารางท่ี 2.7 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบ
การสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จากรูปแบบการสอนท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 
ตารางที่ 2.7  การสังเคราะห์กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากรูปแบบการสอนท่ี  
                เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 
รูปแบบการสอน
ที่เก่ียวข้องกับ

การสอน
ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ / 
นักวิชาการ 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ขั้นสร้าง
ความ

ตระหนัก 

 
ขั้นเสนอ

สถานการณ์ 

 
ขั้น

ออกแบบ
สถานการณ์ 

 
ขั้น

ดำเนินการ
ตามบทบาท
และประสบ
ความสำเร็จ 

 
ขั้น

สรุปผล 
อภิปราย

ผล 

 
 

ความถ่ี 

การสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach)  

Goodman 
(1986) 

     5 

เสาวลักษณ์                
รัตนวิชช์ (2531) 

    - 4 

การสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Situation Based Learning)  
Oxford  & 
Crookall 
(1989) 

     5 
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ)  
 

รูปแบบการสอนที่
เก่ียวข้องกับการ
สอนภาษาอังกฤษ

เพื่ออาชีพ / 
นักวิชาการ 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ขั้นสร้าง
ความ

ตระหนัก 

 
ขั้นเสนอ

สถานการณ์ 

 
ขั้น

ออกแบบ
สถานการณ์ 

 
ขั้น

ดำเนินการ
ตาม

บทบาท
และประสบ
ความสำเร็จ 

 
ขั้น

สรุปผล 
อภิปราย

ผล 

 
 

ความถ่ี 
 

การสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Situation Based Learning) (ต่อ) 
ทิศนา แขมมณี 
(2552) 

     5 

กรมวิชาการ 
(2545) 

     5 

วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation Technique) 
Jefferies  (2005)      5 
ทิศนา  แขมมณี 
(2550ก) 

-     4 

ไสว ฟักขาว 
(2544) 

 - -   3 

เสริมศรี  ลักษณศิริ 
(2540) 

 - -   3 

อินทิรา   
บุณยาทร (2542) 

     5 

ชาญชัย ยมดิษฐ์ 
(2548) 

  - -  3 

วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
Ladousse (1987)     - 4 
ทิศนา  แขมมณี  
(2550ก) 

-  -   3 

อาภรณ์  ใจเท่ียง
(2550) 

  -   4 
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ)  
 

รูปแบบการสอน
ที่เก่ียวข้องกับ

การสอน
ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ / 
นักวิชาการ 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ขั้นสร้าง
ความ

ตระหนัก 

 
  ขั้นเสนอ
สถานการณ์ 

 
ขั้น

ออกแบบ
สถานการณ์ 

 
ขั้น

ดำเนินการ
ตามบทบาท
และประสบ
ความสำเร็จ 

 
ขั้น

สรุปผล 
อภิปราย

ผล 

 
 

ความถ่ี 
 

การสอนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning)  
Willis (1996)      5 

Ellis (2003) -   
 

 
 

 
 

4 

การสอนการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-Based Learning)        

Tindal et al. 
(2007) 

- -    3 

Seufert (2000) 
Raelin (2008) 
Mumford 
(2011) 

-     4 

 
            ตารางท่ี 2.7  การสังเคราะห์กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากรูปแบบ              
การสอนท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ ผลปรากฏว่ากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนของ         
การสอนของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ            
มีดังนี้ 1) ขั้นสร้างความตระหนัก 2) ขั้นเสนอสถานการณ์  3) ขั้นออกแบบสถานการณ์  4) ขั้น
ดำเนินการตามบทบาทและประสบความสำเร็จ 5) ขั้นสรุปผลอภิปรายผล โดยเลือกกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความถ่ีต้ังแต่ 3 ข้ึนไป 
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2.8  สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
2.8.1  สมรรถนะ 
        1.  ความหมายของสมรรถนะ 

                      ดาวิด แมคเคิลแลนด์ (David McClellandd, 1993) นักวิชาการท่ีมี ช่ือ เสียง        
ชาวอเมริกา ได้กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) บุคลิกท่ีซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ท่ีสามารถ
ผลักดันให้บุคคลนั้น มีผลการปฏิบั ติงานท่ีดี หรือตามเกณฑ์ท่ีกำหนดให้บุคคลนั้นรับผิดชอบ               
โดยสมรรถนะ (Competency) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบท้ังหมด 5 ส่วน ดังนี้ 
                         1.  ทักษะ (Skills) ส่ิงท่ีบุคคลสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยท่ีมีการฝึกฝนเป็น
ประจำจนเกิดความชำนาญ เช่น หมอฟันมีทักษะในการอุดฟันโดยท่ีคนไข้ไม่รู้สึกเจ็บหรือปวด 
                         2.  ความรู้ (Knowledge) ความรู้ท่ีแต่ละบุคคลมีโดยเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล 
เช่น ความรู้ด้านการบริหาร ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
                         3.  ค่านิยม ทัศนคติ และเกี่ยวกับภาพลักษณะของบุคคล หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่า 
ตัวเองเป็น  Self-Concept ตัวอย่างเช่น คนท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเองจะมีความเช่ือมั่นว่าตัวเอง
สามารถท่ีจะแก้ปัญหาส่ิงต่าง ๆ ได้ Self-Confidence เป็นต้น 
                         4.  บุคลิกลักษณะของแต่ละคน (Trait) คือส่ิงท่ีกล่าวถึงบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น 
เขาเป็นคนท่ีมีความเป็นผู้นำ หรือเขาเป็นคนท่ีมีความเช่ือถือน่าไว้วางใจ เป็นต้น 
                         5.  แรงจูงใจ (Motive) คือส่ิงท่ีทำให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมหรือกระทำให้ตัว
เขาไปสู่ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมาย เช่น บุคคลท่ีมุ่งประสบความสำเร็จ (Achievement orientation) จะเป็น
บุคคลท่ีชอบต้ังเป้าหมาย และทำส่ิงนั้นให้ประสบความสำเร็จ รวมท้ังพยายามปรับปรุงวิธีการทำงาน
ของตนเองอยู่เสมอ    
                         สก็อต (Scott, 1988) ได้ให้คำนิยามของสมรรถนะว่า สมรรถนะคือ กลุ่มของ
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ท่ีมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งมีผลต่อ
งานหนึ่ง ๆ โดยท่ีคือ กลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ท่ี
กล่าวนั้นมีความสัมพันธ์กับงานสามารถท่ีจะวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ ท่ีสามารถ
ส่งเสริมหรือสร้างขึ้นได้โยการพัฒนาหรือฝึกอบรม 
                         อานนท์  ศักด์ิวรวิชญ์ (2547) ได้สรุปนิยามของคำว่า สมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
สมรรถนะคือ คุณลักษณะของบุคคล ท่ีประกอบด้วย ทักษะ ความรู้และความสามารถ รวมถึง 
คุณสมบัติต่าง ๆ ได้แก่ บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ ค่านิยม จริยธรรม และอื่น ๆ ท่ีมี         
ความจำเป็นเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจำแนกผู้ท่ีประสบ
ความสำเร็จต้องมีคุณลักษณะ หรือลักษณะเด่น ๆ อะไรบ้าง หรือกล่าวได้ว่า สาเหตุท่ีบุคคลไม่ประสบ
ความสำเร็จมีอะไรบ้าง หรือเพราะขาดคุณลักษณะอะไร            
                         สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนากรอบ
สมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ร่วมกับคณะวิจัยและคณะทำงานวางแผนจัดทำ
กรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2562) 
ได้นิยามความหมายของคำว่า สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถของบุคคล
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ในการนำความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของตนมาประยุกต์ใช้ในงาน หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้จนประสบความสำเร็จ 
                         สรุป คำนิยาม ของคำว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการนำ 
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ โดยมีผลงานท่ีได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด   
                    2.  องค์ประกอบของสมรรถนะ 
                    ตามหลักแนวคิดแมคเคิลแลนด์มี 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
                          1.  ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้ในเรื่องท่ีต้องรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็นสาระท่ี
สำคัญ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น  
                          2.  ทักษะ (Skills) คือ  ส่ิงท่ีปฏิบัติได้และให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะท่ีเกิดได้นั้นจะต้องมีพื้นฐานทาง
ความรู้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว 
                3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – Concept) คือ  ค่านิยม เจตคติ รวมท้ัง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น  เช่น ความเช่ือมั่นในตนเอง
หรือ ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น 
                4.  บุคลิกลักษณะประจำตัวของบุคคล (Traits) เป็นส่ิงท่ีกล่าวถึงบุคคลนั้น เช่น 
มีคนท่ีลักษณะเป็นผู้นำ หรือ คนท่ีน่าเช่ือถือไว้วางใจได้  เป็นต้น 
                5.  แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / Attitude) เป็นแรงจูงใจ แรงผลักดัน แรงขับ
ภายใน  ซึ่งทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งประสบความสำเร็จ  เป็นต้น  

ท้ังส่วนประกอบ 5 องค์ประอบท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ในเชิงอธิบาย
เปรียบเทียบดังภาพ ต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.6  แสดงแบบจำลองภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) ของสมรรถนะ 
 
 
 

 
Skill 

Knowledge 

Self-concept 

Trait Motives / Attitude 
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     จากภาพแสดงแบบจำลองภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) ของสมรรถนะ จะเห็นได้ว่า  
ท้ัง ทักษะ (Skills)  และ ความรู้ (knowledge) นั้นอยู่ในส่วนบน  นั่นหมายถึง  ท้ัง ทักษะ (Skills)  
และ ความรู้ (knowledge) สามารถท่ีจะพัฒนาขึ้นได้ไม่ยาก จะโดยวิธีเรียนรู้ประสบการณ์ตรงหรือ               
วิธีการศึกษาค้นคว้า และมีการฝึกฝนจนเกิดความเช่ียวชาญ 
                  จากองค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์นั้น สกอตด์ บี พารี          
มีความเห็นว่าควรจะรวมส่วนประกอบท่ีเป็น คุณลักษณะ ความคิดเกี่ยวกับตนเอง และแรงจูงใจเข้า
เป็นกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มคุณลักษณะ (Attributes) 
         ดังนั้นบางครั้งเมื่อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนประกอบ ได้แก่  
ความรู้  ทักษะ  คุณลักษณะ  ซึ่งตามทัศนะของแมคเคิลแลนด์กล่าวถึงองค์ประกอบของสมรรถนะว่า 
สมรรถนะเป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากความรู้  ทักษะ  และเจตคติ / แรงจูงใจ  ท่ีก่อให้เกิดสมรรถนะ    
(สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ, 2548)  ดังภาพท่ี 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7  สมรรถนะเป็นส่วนประกอบท่ีเกิดขึ้นมาจากความรู้  ทักษะ  เจตคติ 
 
                 จากภาพสมรรถนะเป็นส่วนประกอบท่ีเกิดขึ้นมาจากความรู้  ทักษะ  เจตคติ  ความรู้  
เป็นส่วนหนึ่งท่ีทำให้เกิดสมรรถนะ 
                 ดังนั้นส่วนประกอบเด่ียว จะไม่ถือเป็นสมรรถนะ เช่น ความรู้ท่ีสามารถนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ประสบความสำเร็จถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ สมรรถนะในทีนี้หมายถึงพฤติกรรมท่ี
ก่อให้เกิดผลงานสูงสุดนั้น ตัวอย่างเช่น  ความรู้ในการขับรถ  ถือว่าเป็นความรู้  แต่ถ้านำความรู้มาทำ
หน้าท่ีเป็นผู้สอนขับรถ  และมีรายได้จากส่วนนี้  ถือว่าเป็นสมรรถนะ ในทำนองเดียวกันความสามารถ
ในการก่อสร้างบ้านถือว่าเป็น ทักษะแต่ความสามารถในการสร้างบ้านและนำเสนอให้ เกิด 
ความแตกต่างจากคู่แข่ง  ได้ถือว่าเป็นสมรรถนะ และกรณีเจตคติ / แรงจูงใจ ก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่
ส่ิงจูงใจให้เกิดพลังในการทำงานจนสำเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกว่ากำหนด ถือว่าเป็นสมรรถนะ 
                 การท่ีบุคคลจะสามารถทำงานใด ๆ ได้สำเร็จนั้นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายประการ 
ได้แก่ 
                      1.  มีความรู้และนำความรู้มาใช้ในสถานการณ์ได้ เช่น เด็กหญิงไม่รู้ว่าของเล่นมีช่ือ
เรียกว่าอะไร แต่เธอก็ใช้ความรู้จากคำท่ีเธอรู้ พยายามช้ีแจงจนคุณยายเข้าใจ 
                      2.  มีทักษะ เด็กหญิงมีทักษะการใช้ภาษาส่ือสารเป็นทุนเดิมและพยายามใช้ทักษะ 
การพูดของเธอช้ีแจงจนคุณยายเข้าใจ 

สมรรถนะ 

A            B 
ความรู ้ ทกัษะ  เจตคติ 

ท าใหบุ้คคลต่างกนั ขัน้พืน้ฐาน 
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                      3.  มีเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีส่งเสริมพฤติกรรม การกระทำให้บรรลุผล 
เช่น ความอยากได้ของเล่น เป็นแรงจูงใจท่ีทำให้เด็กหญิงพยายามอธิบายจนคุณยายเข้าใจ 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) 

     3.  การวัดสมรรถนะ 
         ในการวัดสมรรถนะ อาศัยวิธีการหรือใช้เครื่องมือบางชนิดเพื่อวัดสมรรถนะของบุคคล 
ดังต่อไปนี้ (ขจรศักดิ์ ศิริมัย, (2554) 
             1.  ประวัติการทำงานของบุคคล เคยมีประสบการณ์อะไรมาบ้าง มีความรู้  ทักษะ  
หรือความสามารถอะไร  จากประวัติการทำงานทำให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคลในการวัดสมรรถนะ 
             2.  ผลประเมินการทำงาน (Performance  Appraisal) โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ                
การทำงานใน  5 ลักษณะ คือ 
                  2.1  ผลการทำงานท่ีเป็นเนื้องาน (Task  Performance)  เป็นการทำงานท่ีได้
เนื้องานแท้ ๆ  
                  2.2  ผลงานการทำงานท่ีไม่ใช่เนื้องาน  แต่เป็นสภาพบริบทของเนื้องาน  
(Contextual Performance)  ได้แก่ คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของคนทำงาน เช่น เสียสละ
ช่วยเหลือคนอื่น การมีน้ำใจ เป็นต้น 
                  2.3  ผลการสัมภาษณ์ (Interview) ได้แก่   ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ท้ัง          
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือ สัมภาษณ์ตามท่ีกำหนดประเด็นไว้  กำหนดคำสัมภาษณ์ไว้ หรือ     
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือ  กระบวนการสนทนาให้ ผู้ถูกสัมภาษณ์อย่างเป็นกันเอง 
สอบถามตามสถานการณ์  คล้ายกับเป็นการพูดคุยกันธรรมดา ๆ โดยผู้สัมภาษณ์มีการจัดเตรียม
คำถามไว้ในใจ  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับสภาพจริงมากท่ีสุด 
                            2.4  ศูนย์ประเมิน (Assessment  Center) คือ ศูนย์รวมเทคนิคท่ีมีการวัด
หลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกันทางจิตวิทยา รวมทั้งการสนทนากลุ่มแบบไม่มีหัวหน้ากลุ่ม 
                            2.5  การประเมิน 360 องศา หมายถึง การประเมินรอบด้านเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ได้แก่ การประเมินจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เป็นต้น 
                  ในการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง สมรรถนะ ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมาย องค์ประกอบท่ี
สำคัญของสมรรถนะ รวมถึงการวัดสมรรถนะ เพื่อทราบและทำความเข้าใจ เพื่อพัฒนารูปแบบ          
การสอนภาษาอังกฤษท่ีส่งเสริมสมรรถนะการ ส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยท่ีตัวแปรตามของการวิจัย คือ สมรรถนะ
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กล่าวได้ว่า สมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพต้องประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ และวิธีการในการท่ีจะวัด
สมรรถนะท้ัง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 

   2.8.2  สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
                 ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการส่งสารและรับสาร มีวัฒนธรรมใน
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึกและทัศนคติของตนเอง ในการท่ีจะแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งประสบการณ์ในการท่ีจะพัฒนาตนเองและส่วนรวม การเจรจาเพื่อต่อรองและลด
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ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข่าวสารด้วยเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนใช้
การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท่ีคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) ตัวอย่างเช่น กระเป๋ารถสองแถวเห็นคนต่างชาติยืนงงอยู่ จึงถามเป็นภาษาอังกฤษแบบ
ชาวบ้านว่า จะไปไหน Where you go? ชาวต่างชาติเข้าใจและตอบกลับ จากนั้นกระเป๋ารถก็เชิญขึ้น
รถ บอกว่าคันนี้ไปยังท่ีเขาต้องการ กระเป๋ารถคนนี้ ถือว่า มีสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ           
การส่ือสาร ในระดับพื้นฐานใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน (สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) 
                         1.  สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนใน
ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ท่ีประกอบไปด้วย 
ทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาใน
การส่ือสารท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านการส่ือสารทางสังคม ความสามารถด้านไวยากรณ์หรือ
โครงสร้าง ความสามารถในการใช้กลวิธีในการส่ือความหมาย และ ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อ
ส่ือความหมายด้านการพูดและการเขียน เป็นความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาในการส่ือสาร
เพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในบริบทหรือเนื้อหาท่ีครูผู้สอนได้มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนมี         
การเน้นกระบวนการคิดและการริเริมกิจกรรมการส่ือสาร เพื่อท่ีจะให้นักเรียนสามารถท่ีจะนำกิจกรรม
ไปปฏิบัติได้จริง และเพื่อให้การส่ือสารประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถท่ีจะ
ประเมินตนเองในการส่ือสาร รวมท้ังสามารถท่ีจะสะท้อนการปฏิบัติการใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ 
ภายใต้ความนิยม ความเช่ือ และพฤติกรรม ต่อตนเองและผู้อื่น โดยเป้าหมายคือ นักเรียนจะต้องเป็น
พลเมืองสากลในการท่ีจะแลกเปล่ียนวัฒนธรรม (Intercultural and Citizenship Education) เพื่อ
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนท่ีมีความกระตือรือร้น มีกระบวนการคิดด้านภาษา มีความสามารถเป็นผู้
ปฏิบัติการทางภาษาในโลก (Action in the world) และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางภาษาในสังคม         
(ฐิติยา เรือนนะการ, 2560) 
                  คาน (Kohn, 2009) ได้กล่าวว่า สมรรถนะในการส่ือสารภาษาอังกฤษ  หมายถึง   
การให้ความสำคัญกับความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและเปล่ียนวัฒนธรรม ท่ีจะทำให้         
การส่ือสารกับผู้อื่นประสบความสำเร็จจากการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
                  จากแนวคิดของ ความหมายสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ สามารถสรุปได้ว่า  
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการส่ือภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร ได้แก่ ความสามารถด้านการส่ือสารทางสังคม ความสามารถด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง 
ความสามารถในการใช้กลวิธีในการส่ือความหมาย และ ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อส่ือ
ความหมายด้านการพูดและการเขียน โดย การนำความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ไปใช้กับ ทักษะ  
การฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารหรือ            
การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา     
                   2.  การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
                   การสอนภาษาอั งกฤษเพื่ อ ส่ือสาร (Communicative Language Teaching - 
CLT) คือแนวคิดซึ่งเช่ือมระหว่างความรู้ทางภาษา (Linguistic knowledge) ทักษะทางภาษา 
(Language skill) และความสามารถในการส่ือสาร (Communicative ability) เพื่ อ ให้ ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อส่ือสาร คเนลและสเวน (Canale & Swain, 1980) วิดโดซัน 
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(Widdowson, 1978)  และเซวิกนอน (Savignon, 1983) ได้แยกองค์ประกอบของความสามารถใน
การส่ือสารไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
                       1.  ด้านหลักหรือโครงสร้างภาษา (Grammatical competence) หมายถึง 
ความรู้ทางด้านภาษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้างของคำ ประโยค ตลอดจน การสะกด
และการออกเสียง 
                       2.  ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic competence) หรือ การใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับบริบท หมายถึง การใช้คำ และโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของ
สังคม เช่น การขอโทษ การขอบคุณ การถามทิศทางและข้อมูลต่าง ๆ และการใช้ประโยคคำส่ัง         
เป็นต้น 
                       3.  ด้านการใช้ภาษาให้เกิดความต่อเนื่องและความสัมพันธ์กันของข้อความ 
(Discourse competence) หมายถึง  ความสามารถในการเช่ือมระหว่ างโครงสร้ างภาษา 
(Grammatical form) กับความหมาย (meaning) ในการพูดและเขียนตามรูปแบบ และสถานการณ์
ท่ีแตกต่างกัน 
                       4.  ด้านการใช้กลวิธีเพื่อการส่ือความหมาย (Strategic competence) หมายถึง 
การใช้เทคนิคเพื่อให้การติดต่อส่ือสารประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการส่ือสารด้านการพูด ถ้าผู้พูดมี
กลวิธีในการท่ีจะไม่ทำให้การสนทนานั้นนั้นหยุดลงกลางคัน เช่นการใช้ภาษาท่าทาง (Body 
language) การขยายความโดยใช้คำศัพท์อื่นแทนคำท่ีผู้พูดนึกไม่ออก เป็นต้น 
                      นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบของความสามารถในการส่ือสารไว้อีก 1 องค์ประกอบ 
ดังนี้ จากการศึกษาค้นว้าเพิ่มเติม 
                      5 .  ด้ านทางเฉพาะ ท่ีน ำไป สู่ความสำเร็จ ในการ ส่ือสาร (Metacognitive 
Competence) หมายถึง การตระหนักรู้การควบคุมความคิด การประเมิน วางแผน และจัดระบบ 
การคิดของตน เป็นความสามารถในการตรวจสอบการคิดของตน (Gagne, 1985; Oxford, 1990)  
                      ไฮมส์ (Hymes, 1981) กล่าวถึงความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษว่า การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) เป็นส่วนสำคัญของความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อ        
การส่ือสาร เป็นความสามารถท่ีผู้เรียนต้องมีเกี่ยวกับการใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามกฎเกณฑ์
ทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น คนรู้ว่าควรพูดอย่างไรในสถานการณ์ใด จุดประสงค์ของการสนทนา 
ตลอดจนคำนึงถึงบทบาททางสังคมของตนเอง และผู้ร่วมสนทนาอันประกอบไปด้วยความรู้และ
ความสามารถท่ีจะรู้ว่าข้อความหนึ่ง ๆ นั้นถูกต้องตามกฎไวยากรณ์หรือไม่เป็นท่ียอมรับสำหรับ
เจ้าของภาษาหรือไม่ มีความเหมาะสมท่ีจะพูดกับใคร ในสถานการณ์ใด และส่ิงท่ีเจ้าของภาษาพูดใน
บริบทหนึ่ง ๆ หมายถึงอะไร ทำให้เราพูดหรือแสดงออกทางภาษาได้เหมือนเจ้าของภาษา 
                 กาเย่ (Gagné, 1985) กล่าวว่า ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ เป็นการศึกษา
ภาษาศาสตร์  เกี่ยวกับในเรื่อง ความสามารถทางไวยากรณ์  (Grammatical competence) 
ความสามารถวาทกรรม (Discourse competence) ความสามารถทางภาษาศาสตร์ สั งคม 
(Sociolinguistics competence) และความสามารถเชิงกลยุทธ์  (Strategic competence) รวมทั้ง
ช้ีให้เห็นว่าอภิปัญญา (Metacognition competence) เป็นกระบวนการทางปัญญาระดับสูงและเป็น
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เป้าหมายสูงสุดของการสอน เป้าหมายของการสอนคือ การให้ความรู้และพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนในการวางแผน ตรวจสอบและจัดระเบียบกลยุทธ์การเรียนรู้ใหม่ 
                บาซแมน (Bachman, 1990) กล่าวว่าความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ 
การส่ือสาร คือ การใช้ความรู้ด้านภาษา เช่น ความรู้เรื่องไวยากรณ์ ร่วมกับบริบทในการใช้ภาษาและ
การตีความข้อความต่าง ๆ เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ทางภาษาอย่างไร และความสามารถใน
การใช้ภาษามี  2 องค์ประกอบหลัก คือ ความรู้เกี่ยวกับภาษา (Language knowledge) และ 
สมรรถนะกลยุทธ์ (Strategic competence) 
                ออกซ์ฟอร์ด (Oxford, 1990) ได้เสนอการจัดประเภทของกลวิธีในการเรียนภาษา  
เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กลวิธีทางตรง และกลวิธีทางอ้อม ดังนี้  
                กลวิธีการเรียนทางตรง (Direct Strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 
ภาษาเป้าหมายท่ีผู้เรียนเรียน โดยกลวิธีนี้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางสมองท่ีแตกต่างกัน ได้แก่  
                         1.  กลวิธีด้านการจำ (Memory Strategies) กลวิธีนี้ ผู้เรียนต้องใช้กลไกทาง
สมอง  ท่ีช่วยให้ผู้เรียนเก็บข้อมูลความรู้ทางภาษาไว้ โดยเฉพาะเรื่องคำศัพท์ และนำออกมาใช้เมื่อ
ต้องการ  
                         2.   กลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive Strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกระบวนการทางสมอง โดยผู้เรียนกำหนดและปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการใช้ภาษา กลวิธี
นี้ผู้เรียนใช้มากกว่ากลวิธีอื่น ๆ  
                         3.  กลวิธีการชดเชยข้อบกพร่อง (Compensation Strategies) หมายถึง กลวิธีท่ี
ผู้เรียน ใช้เพื่อส่ือสารและเดาความหมาย เมื่อพบปัญหาในการเรียนหรือการใช้ภาษาเป้าหมายนั้น 
                กลวิธี ในการเรียนทางอ้อม ( Indirect Strategies) หมายถึง กลวิธี ท่ี ผู้ เรียนใช้ใน 
การจัดการกับการเรียนและส่งเสริม รวมท้ังควบคุมกระบวนการเรียนของตน เนื่องจากในการเรียน
ภาษาต่างประเทศนั้นผู้เรียนต้องพบกับความแตกต่างระหว่างภาษาแม่กับภาษาเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น
ด้านคำศัพท์ กฎเกณฑ์ และโครงสร้างทางภาษา วิธีการสอนท่ีผู้สอนนำมาใช้ วัฒนธรรมและสังคม 
การใช้กลวิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียนนำมาใช้จัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ กลวิธีดังกล่าวแบ่งได้ดังนี้ 
                         1.  กลวิธีท่ีนำไปสู่ความสำเร็จ (Meta-cognitive Strategies) หมายถึง กลวิธีท่ี
ผู้เรียนใช้ในการวางแผนการเรียน เพื่อใช้กระบวนการเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังหมายถึง กลวิธีผู้เรียนใช้ในการประเมินผล และตรวจสอบข้อผิดพลาดในการเรียนด้วย  
                         2.  กลวิธีด้านอารมณ์ (Affective Strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีผู้เรียนใช้เพื่อ
ควบคุมอารมณ์และทัศนคติในการเรียน รวมท้ังใช้กลวิธีในการส่งเสริมหรือพัฒนาความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 
                         3.  กลวิธี ด้าน สังคม (Social Strategies) หมายถึง กลวิธี ท่ี จำเป็น ต้องใช้   
เมื่อผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เพราะภาษาเป็นพฤติกรรมทางสังคมซึ่งการส่ือสารทางภาษา          
จะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับบุคคลอื่น  ๆ ด้วย กลวิธีทางสังคมนี้ จะช่วยส่งเสริ มให้ ผู้เรียนมี
ความสามารถ เพิ่มขึ้นในการพัฒนาความเข้าใจ ความคิด และความรู้สึกของผู้อื่น 
                ลิตเติลวูด (Littlewood, 1991) กล่าวไว้ว่า ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษไม่
จำกัดไว้เพียงแค่ความรู้ด้านโครงสร้างไวยากรณ์เท่านั้น แต่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มี การพัฒนาทักษะ
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การใช้ภาษาทุกทักษะ โดยสัมพันธ์ความสามารถทางไวยากรณ์เข้ากับยุทธศาสตร์  การส่ือสารด้วย
วิธีการท่ีถูกต้อง และเหมาะสมกับกาลเทศะ ในชีวิตจริงผู้เรียนต้องสัมผัสกับการส่ือสาร ซึ่งเป็นการใช้
ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ควรสอนให้ผู้เรียนคุ้นกับการใช้
ภาษาในชีวิตประจำวัน และนำภาษาท่ีคุ้นเคยนั้นไปใช้ได้ ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ 
                วิลเล่ียม (William, 1994)  ได้กล่าวถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร  
ว่าจะเนนทักษะการฟงและทักษะการพูด มีปฏิสัมพันธโตตอบซึ่งกันและกันและใหความสําคัญกับ             
สถานการณในการใชภาษามากกวาโครงสรางทางไวยากรณ  
                ชอมสกี (Chomsky, 2009) ได้กล่าวถึงความสามารถในการส่ือสารโดยมีแนวคิดในเรื่อง
ภาษาเป็นพฤติกรรมทางสังคม โดยเขาเป ล่ียนแนวคิดทางนักภาษาศาสตร์ก ลุ่มโครงสร้าง 
(Structuralist) จากการวิเคราะห์โครงสร้างแบบพื้นผิว (Surface Structure) มาศึกษาโครงสร้างท่ี
เป็นส่วนลึกทางความหมาย (Deep Structure) และมีความเช่ือในเรื่องของความแตกต่างระหว่าง
สมรรถนวิ สั ยหรือความสามารถ ท่ีมี อยู่ จ ริ ง  (Competence) กับความสามารถ ท่ีปรากฏ 
(Performance) ซึ่งความเช่ือนี้มีบทบาทสำคัญต่อระบบไวยากรณ์แบบปริวรรต (Transformational 
Grammar) 
                สุมิตรา อังวัฒนกุล (2553) ได้กล่าวถึงความสามารถในการส่ือสาร คือ การนำภาษาไป
ใช้การส่ือสาร หรือส่ือความหมายได้ไม่ควรให้ผู้เรียนได้เรียนเฉพาะรูปแบบหรือโครงสร้างของภาษา
เท่านั้น ท้ังนี้เพราะในการส่ือสารนั้นต้องใช้ภาษาเป็นส่ือ เพื่อทำหน้าท่ีต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคม การท่ีผู้เรียนจะสามารถส่ือสารได้นั้น ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมการใช้ภาษา และยังต้องมีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรม ท่ีมีความหลากหลายต่าง ๆ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว 
ได้แก่ การเลียนแบบ การออกเสียงการแสดงบทบาทสมมติ การแก้ปัญหา เป็นต้น 
                สรุป  สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 1) ด้านหลัก
หรือโครงสร้างภาษา (Grammatical competence) 2) ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic 
competence) หรือ การใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับบริบท 3) ด้านการใช้ภาษาให้เกิดความต่อเนื่อง
และความสัมพันธ์กันของข้อความ (Discourse competence) 4) ด้านการใช้กลวิธีเพื่อการส่ือ
ความหมาย (Strategic competence) และ 5) ด้านทางเฉพาะท่ีนำไปสู่ความสำเร็จในการส่ือสาร 
(Metacognitive Competence) มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
(Communicative Language Teaching - CLT) ท่ีสามารถให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเน้น
การใช้ภาษามากกว่าเน้นห ลักการทางภาษา รวมท้ังให้ความสำคัญกับความถูกต้องและ  
ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา 
                 2.8.3  สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
                         1.  ความหมายของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
                         สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ หมายถึง ความสามารถท่ีแสดงออกให้
เห็นถึงความรู้ความสามารถในการส่ือสารในงานอาชีพ ประกอบด้วย สมรรถนะด้านแรงจูงใจ สมรรถนะ 
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล สมรรถนะด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง สมรรถนะด้านความรู้ และสมรรถนะ
ด้านทักษะ (สิรภัทร โสตถิยาภัย, 2561) 
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                       สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ หมายถึง การส่ือสารดวยวิธีการ       
ต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความประทับใจ จูงใจเพื่อให้ได้รับการยอมรับสนับสนุนในความคิดเห็นของ
ตน เพื่อประโยชน์และความสําเร็จในงาน (ฐิติมา มงคลภัสสิริ, 2558) 
                       สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ หมายถึง ความรู้  ทักษะและ
ความสามารถในการพูด การเขียน การส่ือสาร การโต้ตอบ ในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน 
สามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อื่น เห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตาม เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการส่ือสาร 
ประกอบด้วย  4 ตัวบ่งช้ี คือ 1) ความสามารถในการพูดและเขียนในโอกาสต่าง ๆ 2) ความสามารถ
ในการส่ือสารผ่านส่ือเทคโนโลยีเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3) ความสามารถในการจูงใจโน้มน้าวให้ผู้อืน่เห็น
ด้วย ยอมรับคล้อยตาม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการส่ือสาร และ 4) ความสามารถในการนำเสนอ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อนันต์ พันนึก, 2554) 
                        สรุป ความหมายของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ หมายถึง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดย
ประกอบด้วยสมรรถนะในด้านความรู้ความเข้าใจในงานท่ีทำ สมรรถนะในด้านทักษะ การฟัง การพูด 
การอ่าน  การเขียน สมรรถนะในคุณลักษณะ และสมรรถในด้านเจตคติ 
                      2.  องค์ประกอบการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
                      บรีกเกอร์ (Brieger, 1995 อ้างถึงใน ดาว แสงบุญ , 2543) กล่าวว่า การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (เพื่ออาชีพ) แตกต่างจากการสอนภาษาอังกฤษท่ัวไป เนื่องจาก
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (เพื่ออาชีพ) สะท้อนความต้องการท่ีแตกต่างกันของกลุ่มผู้เรียน
หลายกลุ่ม ท้ังกลุ่มผู้เรียนท่ีกำลังศึกษาเพื่อเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  (Pre-service 
students) และผู้เรียนท่ีประกอบอาชีพแล้ว (In-service professionals) ซึ่งประกอบด้วยการศึกษา
เนื้อหากว้างๆ ท่ัวไปจนถึงการฝึกอบรมในสถานการณ์เฉพาะ นอกจากนี้ ได้เสนอเพิ่มเติมว่า
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเกิดจากองค์ประกอบดังนี้ 
                           1.  กลวิธีในการสอนภาษาอังกฤษท่ีทำการสอนองค์ความรู้ด้านภาษาและ
ทักษะทางภาษาในขอบเขตเนื้อหาเฉพาะโดยใช้กิจกรรมการสอนเพื่อการส่ือสาร 
                           2.  การฝึกอบรมด้านการส่ือสารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการใน
การส่ือสารท้ังหมดโดยเน้นเนื้อหาท้ังทางด้านรูปแบบของภาษาและกระบวนการส่ือสาร 
                            3.  หลักในการเรียนการสอนท่ีใช้คือ ใช้บริบทของเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพในสาขาวิชาเฉพาะด้าน 
                        ในฐานะท่ีการสอนภาษาอั งกฤษเพื่ อวัตถุประสงค์ เฉพาะ (เพื่ ออาชีพ ) เป็น             
การเรียนการสอนท่ีจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ดังนั้นวัตถุประสงค์จึงต้องแสดงออกมาให้
เห็นอย่างชัดเจนและทดสอบดูได้ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ (เพื่ออาชีพ) จึงมิใช่เป็นการสอบไล่ท่ัว ๆ ไปเท่านั้น และนักศึกษาจะต้องเรียนเพื่อสามารถปฏิบัติ
ตามบทบาทนั้น ๆ ได้ เช่น การวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเลขานุการ ก็คือ 
ทดสอบว่าเขามีความสามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีนั้น ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีหรือไม่ เป็นการเน้น
ความสำเร็จในการแสดงออกโดยใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของภาษาอังกฤษ 
อย่างไรก็ตาม ทัศนคติในปัจจุบันเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษก็ให้ความสำคัญต่อการส่ือความหมาย คือ 
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ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีหรือความสามารถใน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อตอบโต้
ให้เป็นท่ีเข้าใจได้ ซึ่งส่ิงเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 
(เพื่ออาชีพ) ซึ่ง Brumfit (1997, อ้างถึงใน สมถวิล ธนะโสภณ, 2544) ยอมรับว่า การใช้วิธีการสอนแบบ
ส่ือสาร (Communicative Approach) เหมาะกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ อวัตถุประสงค์  
(เพื่ออาชีพ) เป็นอย่างมาก 
                        สรุป องค์ประกอบการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มีดังนี้ 1)  กลวิธีในการสอน
ภาษาอังกฤษในขอบเขตเนื้อหาเฉพาะโดยใช้กิจกรรมการสอนเพื่อการส่ือสาร  2) การฝึกอบรมด้าน
การส่ือสาร โดยเน้นเนื้อหาท้ังทางด้านรูปแบบของภาษาและกระบวนการส่ือสาร  3) ใช้บริบทของ
เนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเฉพาะด้าน การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ (เพื่ออาชีพ) เกิดขึ้นจาก ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร และเพื่อตอบสนอง        
ความต้องการของผู้เรียนเฉพาะสาขาอาชีพโดยเน้นท่ีความสำคัญของผู้เรียน และความต้องการใน 
การนำภาษาอังกฤษไปใช้ในงานอาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
                        3.  องค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
                         จากการศึกษาองค์ประกอบการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ การจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ จะใช้กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโดยใช้บริบท
เนื้อหาในเรื่องของอาชีพ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอั งกฤษเพื่ อการส่ือสาร  ได้แก่  Brieger (1995 Bachman (1990 
Savignon (1997) Canale & Swain (1980) Chomsky (2009) Hutchinson & Waters (1989) 
Hymes (1981) Gagne (1985) Nunan (1988) Robinson (1991) Strevens (1978) Webb 
(1983) Widdowson (1978) Gagne (1985) Oxford (1990) Littlewood (1991) William 
(1994) สุมิตรา อังวัฒนากุล (2553) ธูปทอง กว้างสวาสด์ิ (2545) และได้สังเคราะห์องค์ประกอบของ 
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.8  การสังเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 

            
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ พบว่า 

สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 1) สมรรถนะทาง
ก ฎ เก ณ ฑ์ แล ะ โค ร งส ร้ า งข อ งภ าษ า เพื่ อ อ า ชี พ  (Grammatical Competence for Careers)  
2) สมรรถนะทางภาษาศาสตร์ เชิงสังคมในงานอาชีพ (Sociolinguistic Competence in Careers)  
3) สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ ยวกับงานอาชีพ (Discourse Competence for 
Careers) 4) สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการส่ือความหมายทางอาชีพ (Strategic Competence for 
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Careers) 5) สมรรถนะของบุคคลท่ีมีต่อกระบวนการคิดของตนเอง (Metacognitive Competence) โดย
เลือกองค์ประกอบท่ีมีความถี่ต้ังแต่ 3 ขึ้นไป 

ในการศึกษาจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ เพื่ ออาชีพเพราะ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มุ่งเน้นส่งเสริมสมรรถนะ  
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

  2.8.4  การจัดการเรียนการสอนสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21  
           1.  การจัดการเรียนการสอนสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 

                        บายแรม (Byram, 2012) ท่ีได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ว่าหมายถึง การคิดสร้างกิจกรรมหรือ
โครงการทางภาษาท่ีสนับสนุนการให้อำนาจแก่ ผู้เรียนในการเลือกกิจกรรม ท่ีเหมาะสม และเป็น 
การปรับปรุงโลกทางสังคมของผู้เรียนให้ก้าวทันโลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นความพยายามของครูใน 
การสนับสนุนผู้เรียนให้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
ให้เหมาะสมกับระดับผู้เรียน งานการศึกษาต่อการจัดกระบวนการสอนให้เป็นรูปธรรม ผู้เรียนสามารถ
เลือกทางเลือกในการใช้ภาษาตามสภาพจริงและจินตนาการในโลกสังคม (Social worlds) บริบททาง
สังคม 
                        บาสแตง (Batang, 2014) ก ล่าวถึ งการจัดการเรียนการสอน สมรรถนะ 
การส่ือสารภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21  ว่าการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาอย่างมี
ความหมายและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนสามารถส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญด้านการศึกษาท่ีจะ
ปรับเปล่ียนและจัดการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
ท่ีมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ ด้านภาษาตามบริบทของสังคมและสามารถพัฒนาด้านภาษา 
                         การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ได้มีการสอนภาษาต่างประเทศ
ตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Language Teaching - CLT) ท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางภาษาท่ีมีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และให้เกิดสมรรถนะ 4 ด้าน (Herrera & 
Murry, 2005) ได้ แก่  1) ด้ านหลั กหรื อ  โครงสร้ างภาษา (Grammatical competence) 2) ด้ าน
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic competence) หรือ การใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับบริบท  
3) ด้านการใช้ภาษาให้เกิดความต่อเนื่องและความสัมพันธ์กันของข้อความ (Discourse competence) 
และ 4) ด้านการใช้กลวิธีเพื่อการส่ือความหมาย (Strategic competence) โดยสมรรถนะดังกล่าวได้
รวมเข้ากับเกณฑ์ของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล CEFR ในการประเมิน
ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
 
2.9  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะ 

2.9.1  ความหมายคุณลักษณะ 
             คุณลักษณะ (Attribute) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2550) หมายถึง เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนตําแหน่งในการทํางาน ระยะเวลาในการทํางาน
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แผนกการทํางาน ทักษะในการใช้ภาษาและความต้องการส่วนตัวของบุคคล คุณลักษณะเป็นส่ิงท่ีติด
ตัวและเปล่ียนแปลงได้ไม่ง่ายนักคุณลักษณะท่ีไม่เหมาะสมกับหน้าท่ีมักจะ ก่อให้เกิดปัญหาใน 
การทํางานและทําให้งานไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
            2.9.2  ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ (Trait Personality Theory)  
             จากทฤษฎีคุณลักษณะ ได้กล่าวว่า บุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีสามารถทําความเข้าใจ และระบุ
คุณสมบัติขั้นพื้นฐานท่ีทําให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์และนับรวมไปถึงองค์ประกอบของพฤติกรรม ท่ีแสดง
ให้เห็น ถึงความอดทน พื้นฐานจิตใจ และรวมถึงพฤติกรรมในสภาวะเหตุการณ์ต่าง ๆ  
             Gordon (1935, อ้างถึงใน นิชามล ฟองน้ำ, 2557) อธิบายว่า คุณลักษณะเป็นรากฐาน
ของระบบประสาทของบุคคล เป็นโครงสร้างของระบบจิตประสาท ซึ่งทําหน้าท่ีควบคุมบังคับหรือเป็น 
แกนนําให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ช่วยสร้างความเช่ือมั่น และทําให้บุคคลอื่นเกิดความรู้สึกยินดีและทํา
ให้ครอบครัวอบอุ่น ถ้าบุคคลใดท่ีขาดคุณลักษณะเกี่ ยวกับความสามารถในการเข้าสังคมจะมี
พฤติกรรมท่ีผิดหวัง มีความรู้ สึกแตกต่าง กันอย่างมากในสภาวะเหตุการณ์ต่าง  ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
คุณลักษณะ คือบทบาทท่ีชักจูงใจให้เกิดพฤติกรรมโดยตรง มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษจะทําหน้าท่ี  
ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคลทุกรูปแบบ และยังได้แบ่งคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเป็น 3 ส่วน 
คือ  
                      1.  พวกมีลักษณะเด่น พวกนี้มักมีร่ายกายสูงใหญ่  หรือหน้าตาดีมีลักษณะเด่น
เฉพาะตัว อาจจะเป็นน้ำเสียง การพูด ท่าทาง หรือท่าทีท่ีปฏิบัติต่อผู้อื่น 
                      2.  พวกมีลักษณะด้อย พวกนี้มักมีรูปร่างเต้ียหรือตัวเล็ก หน้าตาไม่ดีหรือมีลักษณะ
บาง ประการท่ีเป็นปมด้อยของตน  
                      3.  พวกท่ีมีลักษณะกลาง พวกนี้มักมีร่างกายธรรมดาแบบคนท่ัวไป ลักษณะเป็น
กลาง ๆ ไม่ เด่น ไม่ด้อย แต่ก็ไม่มีลักษณะพิเศษท่ีน่าสนใจ มักผสมผสานกลมกลืนไปกับคนคนส่วน
ใหญ่ลักษณะต่าง ๆ ท้ัง 3 ประการมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ผู้บริหาร         
ถ้ามีลักษณะเด่น จะเป็นตัวส่งเสริมให้งานดีขึ้น แต่ถ้าไม่มีก็ต้องพยายามเพื่อท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้เกิดมากขึ้น 
             2.9.3  คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) 
              คุณลักษณะพื้นฐานเป็นสมรรถนะของบุคคลซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการกระทำ 
พฤติกรรม หรือการคิด โดย คุณลักษณะพื้นฐานเหล่านี้จะแผ่ขยายไปยังสถานการณ์อื่น ๆ และคงทน
อยู่ภายในตัวบุคคลเป็น ระยะเวลานานพอสมควร หรือกล่าวอย่างส้ัน ๆ ก็คือ บุคคลต้องมีคุณลักษณะ
อย่างไรบ้าง คุณลักษณะพื้นฐานประกอบด้วยส่ิงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
                       1.  แรงจูงใจ (Motive) เป็นส่ิงท่ีบุคคลคิดถึงหรือมีความต้องการ ซึ่งแรงจูงใจจะ
เป็นตัวผลักดันหรือแรงขับให้บุคคลกระทำพฤติกรรม หรือตัวกำหนดทิศทางหรือทางเลือกใน  
การกระทำพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย หรือหลีกหนีจากส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีตนไม่พึงปรารถนา 
เช่น เมื่อบุคคลต้ังเป้าหมายท่ีท้าทายจะทำให้เขามีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นท่ี
จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ และจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อทำงานให้ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 
                       2.  อุปนิสัย (Trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมา
เพื่อตอบสนองต่อข้อมูล หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อุปนิสัยเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการศึกษา
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การอบรมเล้ียงดู ประสบการณ์ และการเรียนรู้ของบุคคล สมรรถนะด้านอุปนิสัยเช่น การควบคุม 
อารมณ์ภายใต้สภาวะความกดดัน ความคิดริเริ่ม เป็นต้น 
                       3.  อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง อาจรวมถึง
ทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) จินตภาพส่วนบุคคล (Self-Image) เป็นต้น 
                       4.  บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลต้องการส่ือให้ผู้อื่นใน
สังคม เห็นว่าตัวเขามีบทบาทต่อสังคมอย่างไรบ้าง เช่น การเป็นผู้นำทีมงาน ความมีจริยธรรม เป็นต้น 
                       5.  ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจในหลักการแนวคิด
ต่าง ๆ ท่ี บุคคลจำเป็นต้องมีในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ หรือกล่าวอย่างส้ัน ๆ ก็คือ “บุคคลต้องมีความรู้
อะไรบ้าง” เช่น เจ้าหน้าท่ีบุคคล ต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ความรู้
เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน เป็นต้น 
                       6.  ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถ ความชำนาญหรือความคล่องแคล่วใน                
การปฏิบัติงานท้ังด้านใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือการใช้สมองเพื่อคิดส่ิงต่าง ๆ หรือ
กล่าว อย่างส้ัน ๆ ก็คือ บุคคลต้องทำอะไรได้บ้าง เช่น อายุรแพทย์ต้องมีสมรรถนะความเช่ียวชาญใน          
การ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้านอายุรศาสตร์  จิตแพทย์ต้องมีสมรรถนะ ความเช่ียวชาญใน           
การตรวจ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติด เป็นต้น ระดับหรือประเภทของสมรรถนะนี้
เราสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8  คุณลักษณะพื้นฐานท่ีเป็นสมรรถนะของบุคคล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
              พระนคร, 2550)  

 

ความรู ้

คณุลกัษณะ 

ทกัษะ 

สมรรถนะ 

ความรู้ (Knowledge) 
ข้อมูล หรือเน้ือหาเฉพาะของวิชาชีพ 
“บุคคลต้องมคีวามรู้อะไรบ้าง” 
จึงจะปฏิบัติงานได้ประสบ 
ความสำเร็จ 

คุณลักษณะ (Attributes) 
“บุคคลต้องมคีุณลักษณะอย่างไร” ซึ่ง
ประกอบด้วย  
แรงจูงใจ – สิ่งต่าง ๆ ท่ีเป็นแรงขับให้ 
              บุคคลกระทำพฤติกรรม 
อุปนิสัย – ลักษณะทางกายภาพที่มี         
             การตอบสนองต่อข้อมูล หรือ 
             สถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง   
             สม่ำเสมอ 
อัตมโนทัศน์ – ทํศนคติ ค่านิยม หรือ     
                  จินตภาพ ส่วนบุคคล 

ทักษะ (Skill) 
“บุคคลต้องสามารถทำอะไรได้
บ้าง” 
ความสามารถหรือความชำนาญ 
การปฏิบัติงานทั้งด้านการใช้
อวัยวะของร่างกาย และการใช้
ทักษะการคิดของสมอง 
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               ซึ่งคุณลักษณะท้ัง 6 ประการดังกล่าว สามารถเปรียบเทียบกับทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง             
(The Iceberg Model) สมรรถนะด้านความรู้และทักษะนี้มีแนวโน้มท่ีคนเราจะสามารถสังเกตเห็น
และวัดได้โดยอยู่ในส่วนท่ีโผล่พ้นน้ำขึ้นมาหรือเปลือกนอกของต้นไม้ ฉะนั้น ความรู้และทักษะจึ ง
สามารถพัฒนา ได้ง่ายท่ีสุด สมรรถนะท่ีอยู่ใต้น้ำหรืออยู่ในส่วนท่ีเป็นแก่นของต้นไม้ หรือซ่อนเร้นอยู่
ลึก ๆ ภายในตัวบุคคล ได้แก่แรงจูงใจ อุปนิสัย และอัตมโนทัศน์ สมรรถนะเหล่านี้จะยากต่อการวัด
และพัฒนา บางครั้งสมรรถนะด้านอัตมโนทัศน์สามารถสังเกตเห็นได้ บางครั้งก็ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ซึ่ง
สามารถ เปล่ียนแปลง/พัฒนาได้ด้วยการฝึกอบรม การบำบัดทางจิตวิทยา และ/หรือพัฒนาโดยการให้ 
ประสบการณ์ทางบวกแก่บุคคล แต่ก็เป็นส่ิงท่ีพัฒนาค่อนข้างยากและต้องใช้เวลานาน โดยท่ัวไปแล้ว
องค์กรส่วนใหญ่จะทำการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณาจากสมรรถนะด้านความรู้ และ
สมรรถนะด้านทักษะเป็นส่วนใหญ่ เพราะสามารถทำได้ง่ายโดยอาจพิจารณาจากผลการศึกษา หรือ
การทดสอบความรู้ ความสามารถ ส่วนสมรรถนะด้านแรงจูงใจ อัตมโนทัศน์ และอุปนิสัยนั้น จะไม่
ค่อยวัดและประเมินมากนัก เพราะเช่ือว่ามีอยู่ในตัวบุคคลแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหากสามารถ
เลือกได้เราควรพิจารณาสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (แรงจูงใจ อัตมโนทัศน์ และอุปนิสัย) ของผู้สมัคร
เป็นลำดับแรก เนื่องจากเป็นส่วนท่ีซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล เป็นส่วนท่ีพัฒนายากท่ีสุด ส่วนสมรรถนะ
ด้านความรู้และทักษะนั้นเป็นส่ิงท่ีเราสามารถสอน ฝึกฝน และพัฒนาได้ง่ายกว่า 

2.9.4  คุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จในการส่ือสาร 
             กระบวนการส่ือสาร (Communication Process) โดยท่ัวไปเริ่มต้นจากผู้ส่งข่าวสาร 
(Sender) ทำหน้าท่ีเก็บรวบรวมแนวความคิดหรือข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เมื่อต้องการส่งข่าวไป
ยังผู้รับข่าวสาร ก็จะแปลงแนวความคิดหรือข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องออกมาเป็น ตัวอักษร น้ำเสียง  
สี การเคล่ือนไหว ฯลฯ ซึ่งเรียกว่าข่าวสาร (Massage) จะได้รับการใส่รหัส (Encoding) แล้วส่งไปยัง
ผู้รับข่าวสาร (Receivers) ผ่าน ส่ือกลาง (Media) ใน ช่องทางการส่ือสาร (Communication 
Channels) ประเภทต่าง ๆ หรืออาจจะถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสารโดยตรงก็ได้ ผู้รับ
ข่าวสาร เมื่อได้รับข่าวสารแล้วจะถอดรหัส (Decoding) ตามความเข้าใจและประสบการณ์ในอดีต 
หรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้น และมีปฏิกริยาตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งข่าวสารซึ่งอยู่ในรูปของความรู้ 
ความเข้าใจ การตอบรับ การปฏิเสธหรือการนิ่งเงียบก็เป็นได้ ท้ังนี้ข่าวสารท่ีถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสาร
อาจจะไม่ถึงผู้รับข่าวสารท้ังหมดก็เป็นได้ หรือข่าวสารอาจถูกบิดเบือนไปเพราะในกระบวนการ  
ส่ือสาร ย่อมมีโอกาสเกิดส่ิงรบกวน หรือตัวแทรกแซง (Noise or Interferes) ได้ ทุกขั้นตอนของ          
การส่ือสาร (ฝ่ายส่ือสาร สำนักชลประทานท่ี 17 กรมชลประทาน, 2562) 
                       1.  มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
                       2.  มีทักษะในการส่ือสาร 
                       3.  เป็นคนช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว และมีความจำดี 
                       4.  มีความซื่อตรง มีความกล้าท่ีจะกระทำในส่ิงท่ีถูกต้อง 
                       5.  มีความคิดสุขุม รอบคอบ 
                       6.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                       7.  คิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
                       8.  มีความสามารถแยกแยะและจัดระเบียบข่าวสารต่าง ๆ 
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                       9.  มีความสามารถในการเขียนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
                      10.  มีศิลปะและเทคนิคการจูงใจคน 
                      11.  รู้ขั้นตอนการทำงาน 
                      12.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
           นอกจากนี้  รุ่งระวี พันธานนท์ (2560) ยังได้กล่าวถึง คุณลักษณะของการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
                        1.  ผู้รับสาร – ผู้ส่งสาร  จะต้องมีความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์ในเรื่องท่ีจะ
ส่ือสารกัน และมีความสนใจในเนื้อเรื่อง หรือประเด็นท่ีจะส่ือสาร ถ้ามีความรู้ สึกท่ีดี หรือทัศนคติท่ีดี  
ก็จะมีความพร้อมในการรับหรือส่งสาร 
                        2.  ตัวสาร จะต้องไม่ซับซ้อน หรือลึกซึ้งมากเกินไป  จะต้องไม่มีความขัดแย้งใน
ตัวสารเอง  สารเรื่องเดียวกัน อาจนำเสนอได้หลายวิธี  จึงต้องเลือกวิธีนำเสนอสารให้อุปสรรคใน            
การส่ือสารน้อยท่ีสุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย  บางครั้งอาจต้องนำเสนอท้ังการพูด และเขียน  เพื่อเป็น                 
การเสริมสร้างให้เกิดสัมฤทธิ์ผล 
                        3 .   ภาษ าท่ี ใช้ ในก าร ส่ือสาร  ภ าษ าเป็ น เครื่ อ งมื อ สำห รับ ก าร ส่ื อสาร                          
ต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร  ควรเลือกใช้ถ้อยคำท่ีส่ือความชัดเจน ไม่กำกวม หรือ
ยากเกินไป  ไม่ใช้คำศัพท์เฉพาะกลุ่ม  โดยเฉพาะถ้าเป็นภาษาเขียน  ต้องระวังอย่างมาก  เนื่องจาก
ผู้อ่านไม่สามารถสอบถาม เพื่อความเข้าใจได้ทันที 
                        4.  ส่ือ  ถ้าส่ือในการนำสารเกิดอุปสรรค หรือขัดข้องไม่พร้อมในการนำสาร  ก็จะ
ทำให้การส่ือสารไม่สัมฤทธิ์ผล  เช่น การพูดในสถานท่ีมีเสียงดังรบกวน หรือเครื่องโทรศัพท์ขัดข้อง  
หรือแม้แต่การเขียนหนังสือตัวหวัด การพิมพ์ท่ีเลอะเลือน ก็จะทำให้ผู้รับสารรับได้ไม่สะดวก หรือไม่
ได้รับสารท่ีครบถ้วน  รวมถึงสมรรถภาพในฟัง หรือการพูด  ก็อาจเป็นอุปสรรคในการส่ือสารได้
เช่นกัน 
                        5.  กาลเทศะ และสภาพแวด ล้อม  สถาน ท่ี  เวลา  และสภาพแวดล้อม                  
ท่ีเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดการส่ือสารท่ีดี  เข้าใจท่ีตรงกัน  ไม่ต้องรีบเร่งรวบรัด จนไม่ได้ใจความท่ี
ถูกต้อง 
           นอกจากนี้ ซิลากี้ และวัคเคซ (Szilagyi & Wakkace 1990, อ้างถึงใน วันชัย  มีชาติ, 2548) 
ได้กล่าวถึง การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพของการทำงานระหว่างบุคคล การเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การส่ือสาร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
                        1.  การติดตามผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ  (Follow–up and feedback) เป็น
วิธีการท่ีใช้ในการตรวจสอบข้อมูลท่ีส่งไปว่าผู้รับเข้าใจตรงกับ ผู้ส่งเพียงไร  วิธีการนี้จะทำให้
กระบวนการส่ือสารเป็นแบบ two–way ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการพบปะกันหรือหากเป็นการใช้เอกสาร
ติดตามผลและข้อมูลย้อนกลับอาจตรวจสอบได้จากการโต้ตอบ การแสดงออกของผู้รับสารจะทำไห้
เราทราบว่าการส่ือสารมีความถูกต้องเพียงไร 
                        2.  การใช้การส่ือสารหลายวิธี (Parallel channels and repetition)  การใช้
วิธีการส่ือสารและช่องทางการส่ือสารหลายวิธีทำให้การติดต่อส่ือสารมีความถูกต้องยิ่งขึ้น เช่น                
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มีการส่ังการด้วยเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว และยังมีการประชุมและส่ังการด้วยวาจาและใช้
โอกาสพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการด้วย ก็จะทำให้การส่ือสารถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
                        3.  ระยะเวลา (Timing)  ปัญหาด้านระยะเวลาเป็นสาเหตุหนึ่งของการส่ือสารท่ี
เบี่ยงเบนไปท้ังในแง่ของความกดดันด้านเวลาและความไม่เหมาะสม  ในการส่ือสารเวลาหนึ่ง  ๆ 
องค์กรและกลุ่มอาจกำหนด   มาตรฐานด้านเวลาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เช่น ระบุไว้ล่วงหน้าว่าจะ
ทำงานหนึ่งให้เสร็จเมื่อใดเพื่อเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งเวลาและติดต่อระหว่างกันในการรายงานและ
ส่ังการในองค์กร  นอกจากนี้ยังต้องแยกระหว่างงานประจำกับงานจรซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันด้านเวลา
อันจะทำให้การส่ือสารมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
                        4.  ให้ ความสนใจกับภาษา  (Attention to language)  ในการส่ือสารนั้ น             
การเลือกใช้ศัพท์ ระดับของคำ และความหมายของคำ เป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะลดความผิดพลาดใน         
การส่ือสารได้ การเลือกใช้คำและระดับของภาษานี้จะเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจกับผู้ท่ีเราจะ
ส่ือสารด้วยว่าควรจะใช้ภาษาในระดับใด 
                        5.  ศู น ย์ ก ล า ง ข้ อ มู ล  (Information communication and information 
centers)  การส่ือสารโดยวิธีการนี้จะเป็นการส่ือสารท่ีรวดเร็วและยืดหยุ่น และมีความถูกต้องของ
ข้อมูลมาก  ซึ่งองค์กรอาจใช้ศูนย์กลางข้อมูลเป็นแหล่งกระจายข่าวโดยไม่ผ่านช่องทางท่ีเป็นทาง        
การขององค์กรก็อาจจะทำให้การส่ือสารมีความถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
                        6.  การให้รู้เท่าท่ีจำเป็น (The exception principle and the need to know) 
เป็นการวางระบบในการ ส่ือสารในองค์กรให้มีการส่ือสารในกรณีพิเศษและให้มีการรับข้อมูลเฉพาะท่ี
จำเป็น โดยการเสนอข้อมูลไปยังฝ่ายบริหารเฉพาะท่ีฝ่ายบริหารต้องการ ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็
ให้ข้อมูลหรือส่ือสารกับพนักงานเฉพาะส่ิงท่ีพนักงานจำเป็นต้องรู้เท่านั้น ซึ่งจะทำให้การส่ือสารไม่มี
ข้อมูลมากเกินไป วิธีการนี้จะเหมาะกับองค์กรท่ีมีสายการบังคับบัญชาสูง 
                        7.  การใช้ธรรมเนียมปฏิบัติในการส่ือสาร (Communication etiquette) เป็น
ความพยายามท่ีจะวางระบบในการส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร เช่น โทรสาร ให้ใช้ส่ือสาร
เฉพาะในเรื่องท่ีจำเป็นและเร่งด่วน  ซึ่งการใช้เครื่องมือโดยไม่จำเป็นอาจจะทำให้การส่ือสารผิดพลาด
หรือมีมากเกินความจำเป็น การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเหมาะสมจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการส่ือสารได้ 
                        8.  การฟั งอย่ าง ต้ั งใจ  (Listen actively) เป็ นก ารลดความ ผิดพลาดจาก 
การส่ือสารการต้ังใจฟังจะทำให้ข้อมูลท่ีผู้ส่งสารต้องการจะส่งถึงผู้รับสารครบถ้วน ในขณะเดียวกัน 
การฟังอย่างต้ังใจนั้นผู้รับสารสามารถคิดต่อและไตร่ตรองส่ิงท่ีได้ฟังและอาจมีการสอบถามหรือทำ
ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น  นอกจากนี้การฟังอย่างต้ังใจจะทำให้เกิดความรู้สึกท่ีดีระหว่างผู้
ท่ีส่ือสารและเกิดการยอมรับกัน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรภายใน
องค์กรตามมาด้วย 
           จากการศึกษาหลักการแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ ในการวิจัยพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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2.10  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
             จากท่ีศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริม
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผู้วิจัยจึงได้นำเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
             2.10.1  งานวิจัยในประเทศ 
              ผะอบ พวงน้อย และคนอื่น ๆ (2544) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพ หลักสูตรและชุดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการส่ือสารใน
งานอาชีพ ผลการทดลองปรากฏว่า หลักสูตรฝึกอบรมท่ีคณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นใช้ในการฝึกอบรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพทางทฤษฎีเท่ากับ 88.36/80.62 และมีประสิทธิภาพ
ทางภาคปฏิบัติเท่ากับ 89.34/90.33 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามท่ีกำหนดไว้ และผลต่างระหว่าง
คะแนนเฉล่ียผลสอบก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมมีความแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
              วนิดา แอนนัส (2545) ได้ทำการวิจัย ศึกษาเกี่ ยวกับ โครงงานภาษาอังกฤษเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ประเภทวิชาเกษตรและเทคโนโลยี โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนโดยผู้เรียนทำโครงงาน ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ประเภทวิชาเกษตรและเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจริง แบบบันทึกอนุทิน และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ             
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะด้าน ประเภทวิชาเกษตรและเทคโนโลยี โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยการปฏิบัติจริง         
มีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีและการประเมินตนเองและเพื่อนสมาชิกในการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับสมบูรณ์ 
              อรอนงค์ ฉลาดสิทธิ์ (2550) ได้ทำการศึกษา ปัญหาและสาเหตุแนวทางการแก้ไขปัญหา
การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน เพื่อเปรียบเทียบระดับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน นอกจากนี้
ยังเป็นการเปรียบเทียบปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของวิศวกรไทย ผลการวิจัยพบว่า 
วิศวกรไทยมีปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการพูดเพื่อนำเสน อผลงาน หรือโครงการ 
รายละเอียดของโครงการ การพูดรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่
เกิดจาก ไม่รู้คำศัพท์ ไม่เข้าใจสำนวนหรือคำแสลง โดยวิศวกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมี  
การแก้ปัญหาโดยการจัดฝึกอบรมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและส่งเสริมการศึกษาต่อ
ทางด้านภาษาอังกฤษ 
              อุบลรัตน์ อ่วมด้วง (2555) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ 
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตไกลกังวล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
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เกณฑ์ และความสามรถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักศึกษาหลังการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
              ฝนทิพ ราชเวียง (2556) ได้ดำเนินการวิจัยศึกษา การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนา 
การออกเสียงภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ  อาชีพ (English for Career) สำหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ งานวิจัยในครั้งนี้
ศึกษาถึงการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ แบบร่วมมือในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ( English for Career) สำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สามารถสรุปผลการทดลอง
ได้ว่าผู้เรียนมีความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ “ch” “sh” “s”“z” “r” “l” หลังเรียน
ถูกต้องมากขึ้นกว่าก่อนเรียนโดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
              เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิตไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการใช้ภาษาอังกฤษ ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการใช้ภาษาอังกฤษ และแนวโน้มการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพของ
บัณฑิตไทย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ จำนวน                 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติไค-สแควร์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บัณฑิตไทย
มีระดับการใช้ภาษาอังกฤษ  ในการประกอบอาชีพอยู่ ในระดับมาก มี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.81               
(มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท) เมื่อเปรียบเทียบ ปัจจัยทางสังคม พบว่า ประเภทบริษัท หน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และสถานท่ีทำงานของบัณฑิตไทย มีความสัมพันธ์กับ  การใช้ภาษาอังกฤษใน        
การประกอบอาชีพ โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 และมีแนวโน้มการใช้ภาษาอังกฤษใน
การประกอบอาชีพของบัณฑิตไทยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.65 (มาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท) 
              ทัตทริยา เรือนคํา (2559) ได้ดำเนินการวิจัย การสํารวจการรับรู้การเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ของวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ                
1) เปรียบเทียบการรับรู้ของผู้เรียนและผู้สอนของวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุ โลกต่อ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและภาษาอังกฤษท่ัวไป 2) เพื่อศึกษาความพร้อมของผู้เรียนและ
ผู้สอนต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3) เพื่อศึกษาความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้สอนต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ท้ังผู้เรียน
และผู้สอนมีการรับรู้ ท่ีดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์โดยผู้เรียนรับรู้ว่า
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมกับการแข่งขันในตลาด
ฝีมือแรงงานอาเซียน ในขณะท่ีผู้สอนรับรู้ถึงเป้าหมายสูงสุดของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะท่ีมีความชัดเจนกว่าภาษาอังกฤษท่ัวไป 2) ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเรียน         
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมากกว่าผู้สอน ซึ่งท้ังผู้เรียนและผู้สอนมีความเห็น
ตรงกันว่า ความพร้อมในพื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีดีสามารถพัฒนาไปสู่ความสําเร็จในภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 3) ผู้เรียนต้องการให้ผู้สอนพัฒนาความรู้ความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษ
รวมท้ังความเช่ียวชาญในเนื้อหารายวิชา ในขณะท่ีผู้สอนต้องการให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะควรเน้นการฝึกฝนทักษะทางภาษาควบคู่ไปกับการบูรณาการเนื้อหาอื่น ๆ เข้า
ไปในหลักสูตร 
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              สุทธานันท์ กัลกะ (2559) ได้ศึกษา การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในนักศึกษา
พยาบาล เพื่อเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา พยาบาลให้สอดคล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ได้รับการให้ความสำคัญจากสถาบันการศึกษา ทางการพยาบาลในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษในทักษะท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
โดยได้นำรูปแบบโครงงานมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาบูรณาการท้ัง 4 ทักษะ                 
ผลการศึกษา พบว่า พบว่า นักศึกษามีการฝึกและบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้านในขั้นตอน
ต่างๆของการทำโครงงานนับเป็นวิธีการหนึ่งในการช่วย พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้
นักศึกษาพยาบาล 
              วลีรัตน์ เล้าอรุณ (2560) ได้ทำการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดย
การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏนครปฐม มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
โดย บูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นการสอนภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
โดยเนื้อหาข้อสอบเป็น แบบทดสอบปรนัย และอัตนัย 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน 2) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในระดับมากท่ีสุด 
              อดิศักด์ิ ย่อมเยาว์ (2560) ได้ศึกษาปัญหาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษท่ีจำเป็นสำหรับ 
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ขนาดกลางและโรงพยาบาลขนาดใหญ่  ในจังหวัด
เชียงราย เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการส่ือสารภาษาอังกฤษกับ
ผู้มารับบริการ ชาวต่างชาติในแต่ละทักษะในภาพรวมมีปัญหาในระดับมากในทุกทักษะ โดย
เรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังนี้ ปัญหาในการส่ือสารภาษาอังกฤษกับผู้มารับบริการ
ชาวต่างชาติ เนื่องจากทักษะการฟัง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 ปัญหาในการส่ือสารภาษาอังกฤษกับผู้มา
รับบริการชาวต่างชาติ เนื่องจากทักษะการพูด  มี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 ปัญหาในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษกับผู้มารับ บริการชาวต่างชาติ เนื่องจากทักษะการเขียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และ
ปัญหาในการส่ือสารภาษาอังกฤษกับผู้มารับบริการชาวต่างชาติ  เนื่องจากทักษะการอ่าน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.49 และในแง่ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในภาพรวม  
มีความต้องการในระดับมากในทุกทักษะ เรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้   
ความต้องการพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษด้านการพูด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 ความต้องการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้าน
การอ่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 และความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียน              
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06   
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            2.10.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
             Battista (1981) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใช้วิธีสอนแบบแบ่ง 2 กลุ่ม (a trial 
method of teaching) ท่ีมีต่อทัศนคติของนักเรียนเกรด 12 ในการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ  
เพื่อทราบถึงทัศนคติของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนสองแบบ โดยกลุ่มควบคุมซึ่งสอนด้วยวิธีสอนแบบ
บรรยาย (a lecture-style of instruction) และกลุ่มทดลองซึ่งประกอบไปด้วยครู นักเรียน และผู้
สวมบทบาทเป็นนายจ้าง ทำกิจกรรมร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนของนักเรียนในกลุ่มทดลองมี
การกระจายใกล้เคียงกับโค้งการกระจายปกติมากกว่าคะแนนของในกลุ่มควบคุม และคะแนนค่าเฉล่ีย
ทัศนคติของกลุ่มของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  
             Peter Burns and Andrew Holden (1995) ได้สำรวจหาประเภทของภาษาอังกฤษท่ีมี
ความต้องการใช้ในสาขาอาชีพท่ีผู้ตอบแบบสอบถามกำลังประกอบอาชีพอยู่ การสำรวจครั้งนี้ทำใน
ประเทศญี่ปุ่น เขาได้สรุปออกมาถึงขอบข่ายของการนำภาษาอังกฤษไปใช้ดังนี้ นำไปใช้เพื่อพูดใน        
การเจรจาต่อรอง นำไปใช้เพื่อการนำเสนอเนื้อหา นำไปใช้ในการพูดโทรศัพท์ นำไปใช้เพื่อการเขียน
รายงาน นำไปใช้เพื่อตอบจดหมายทางธุรกิจ นำไปใช้ในการประชุม การแสดงสินค้า และ                
การฝึกอบรมในต่างประเทศ นำไปใช้เพื่อติดต่อลูกค้า นำไปใช้เพื่อรองรับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน 
นำไปใช้เพื่ออธิบายกระบวนการทางเทคนิคและนำไปใช้เพื่อเยี่ยมชมสถานท่ี จากการสำรวจครั้งนี้
พบว่า 8 ใน 10 เนื้อหาท่ีแสดงขอบข่ายของการนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นกิจกรรมท่ีใช้ทักษะการพูด
เป็นหลัก 
             Jamshidnejad (2011) ได้มีการพัฒนากลยุทธ์การส่ือสาภาษาอังกฤษให้สามารถอ่านออก
เขียนได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสำรวจผู้เรียนในการท่ีจะพัฒนาระดับความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ในการส่ือสารได้อย่างไร โดยเฉพาะเมื่อพบเจอกับปัญหา เครื่องมือท่ีใช้คือการเสวนากลุ่ม
ย่อย (Group Discussion) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกวีดีโอจากการเสวนากลุ่มย่อย และนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญท่ีจะทำให้กลยุทธ์การ
ส่ือสารภาษาประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายได้ การเลือกสถานท่ีในการสร้างสถานการณ์ให้มีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน หรือสังคมจะทำให้ เกิดการปฏิสัมพันธ์ทาง
ภาษาท่ีดี ซึ่งมีหลากหลายกลยุทธ์ในการเลือกใช้เพื่อเอื้ออำนวยผู้เรียนในการทำงานเป็นทีม และใช้กล
ยุทธ์การส่ือสารภาษาอย่างมีความหมาย ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ ช้ีให้เห็นว่าในการปฏิสัมพันธ์ทาง
ภาษาผู้เรียนจะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะทำให้องค์ความรู้ท่ีได้ เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีมี
ความหมายต่อผู้เรียน 

Prasad (2013) ได้ศึกษาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในช้ันเรียนยุคศตวรรษท่ี 21  
โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะแสดงให้เห็นว่าการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในช้ันเรียน ครู ทำอย่างไร
ภายใต้บริบทต่าง ๆ ได้ข้อค้นพบดังนี้ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารจะต้อง  สนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการใช้ภาษา และเป็นการส่ือสารท่ีมีความหมาย การให้โอกาส
แสดงออกทางภาษาอย่างกว้างขวางจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การเรียนรู้ภาษาต้องประเมิน โดยสะท้อน
ความรู้สึก (Reflection) เป็นการเรียนรู้ภาษาแบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาด้านภาษาได้โดยใช้แรงจูงใจในการเรียนรู้ บทบาทครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในช้ันเรียนสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ภาษา และหาโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาและสะท้อนผลการใช้ภาษา 
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ห้องเรียนเป็นชุมชนท่ีผู้เรียนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน และกิจกรรมในช้ันเรียนจะนำไปสู่
การปฏิบัติการทางภาษา เช่น งานกลุ่ม ภาระงานอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการหรือกลยุทธ์ การสอนของ
ครู ส่ิงสำคัญในยุคศตวรรษท่ี 21 ให้ความสำคัญกับปรัชญา จิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีจะทำให้ครูเข้าใจ
ผู้เรียนมากขึ้น 
             Sun (2014) ได้มีการศึกษาสมรรถนะส่ือสารสู่สมรรถนะการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีเป็นมุ่มมองใหม่
ในการสอนการพูดภาษาอังกฤษในประเทศจีน วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอวงจรรูปแบบการสอนพูด
ภาษาอังกฤษและสาธิตจะใช้กลยุทธ์ในการส่ือสาร ซึ่งจะทำให้การใช้กลยุทธ์การสนทนาสามารถ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิสัมพันธ์ได้ ผลการศึกษาคือ ในประเทศจีนจะให้ความสนใจกับความสามารถ
ด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้างภาษา (Linguistic Competence) และความสามารถในการใช้กลวิธีส่ือ
ความหมาย (Strategic Competence) ซึ่งความสามารถในการใช้กลวิธีส่ือความหมายจะไม่ได้รับ
ความสนใจ ในการทดลอง พบว่า นักเรียนจีนขาดกลยุทธ์การส่ือสารในชีวิตประจำวันแทบจะไม่ได้พูด
ส่ือสาร นักเรียนหรือนักศึกษาในประเทศจีนจะพูดภาษาอังกฤษ กับแถบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จึง
ขาดความเป็นธรรมชาติในการพูดส่ือสาร ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยคือการจะทำให้การพูด
ภาษาอังกฤษมีความสมบูรณ์และประสบความสำเร็จครูจะต้องคิดกิจกรรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ 

สรุป ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษางานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ พบว่าจะช่วยเป็นแนวทาง 
ในการดำเนินการวิจัยของผู้วิจัย ในการพัฒนารูปแบบการสอนและในการกำหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบการสอน รวมถึงในขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการพัฒนารูปแบบการสอน การนำรูปแบบการสอน
ไปใช้จริงและการสรุปผลของการนำรูปแบบการสอนไปใช้ ในการสร้างและการพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  นั้น จะเป็นการพัฒนารูปแบบการสอนท่ีตอบโจทย์ของ
การศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0 และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติอย่าง
แท้จริงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เพราะภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการติดต่อส่ือสาร 
และเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 



 

 

2.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     ปีพุทธศักราช 2551 

1.   รูปแบบการสอน 

3.  หลักสูตรการจัดการศึกษา เพ่ือการมีงานทำ           
     ปีพุทธศักราช 2558 ของจังหวัดชลบุร ี

4.  ทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานใน            
    การพัฒนารูปแบบการสอน 

5.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ         
    การสอนภาษาอังกฤษ 

6.  สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 

7.  แนวคดิและทฤษฎทีี่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะ 

8.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับงานอาชีพ 

9.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริม 
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี องค์ประกอบของรูปแบบ     
การสอนมี  5 องค์ประกอบ ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  หลักการของรูปแบบการสอน 

2.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 

3.  สาระการเรียนรู้ 

4.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน  
    การสอนฐานสมรรถนะ 
     4.1  ข้ันสร้างความตระหนัก  
     4.2  ข้ันเสนอสถานการณ์  
     4.3 ข้ันออกแบบสถานการณ์ 
     4.4  ข้ันดำเนินการตามบทบาทและ   
            ประสบความสำเร็จ  
     4.5  ข้ันสรุปผลอภิปรายผล 

 
5.  การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 

143 

ภาพที่ 2.9  การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ   
               นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 



 

 

 



 

 
 

บทท่ี 3 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 
             รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผู้วิจัยได้มีวิธีการดำเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในการดำเนินการวิจัยผู้วิจัยได้แบ่ง
ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
             ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
             ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี              
             ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะ 
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ            
20 ปี         
             โดยในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอนำเสนอวิธีการดำเนินการวิจัยออกเป็น โดยแต่
ละขั้นตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      
             3.1  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
                   1.  ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับรูปแบบการสอนและสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
เพื่อให้ได้ร่างองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี               
                   2.  ร่างองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ         
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี         
                   3.  สัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เพื่ อตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามนโยบายยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี รวมถึงคำแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ  
                   4.  สร้างเครื่องมือ แบบสอบถามสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อยืนยันค่าน้ำหนักขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะ 
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี ท่ีเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการกำหนดขึ้นมาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง                 
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเครื่องมือแบบสอบถามฉบับนี้ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้จะเก็บข้อมูลกับนักเรียนกลุ่ม
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ตัวอย่างท่ีได้กำหนดไว้ จำนวน 450 คน จากนั้นนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis)  
           3.2  ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ดังนี้ 
                 1.  ศึกษาเอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) รูปแบบการสอน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ปีพุทธศักราช 2551 หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ปีพุทธศักราช 2558 ของจังหวัด
ชลบุรี ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานอาชีพ การสอนภาษาอังกฤษ สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการสอน 
                 2.  ร่างองค์ประกอบของรูปแบบการสอนและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนฐานสมรรถนะของการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  มี 5 องค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้  
                     2.1  หลักการ 
                     2.2  วัตถุประสงค์  
                     2.3  สาระการเรียนรู้   
                     2.4  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ  
                     2.5  การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ                                                           
            และเอกสารประกอบรูปแบบการสอน ได้แก่ คู่มือประกอบรูปแบบการสอน และแผน            
การจัดการเรียนรู้ โดยผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ            
จำนวน 5 ท่าน  แล้วนำผลการตรวจสอบประสิทธิภาพมาปรับปรุงแก้ไข  
                 3.  สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ          
ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในก่อนเรียนหลังเรียน ใช้เครื่องมือ ดังนี้  1 ) แบบทดสอบวัดความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2) แบบวัดคุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3) แบบวัดสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ส่วนในระหว่างเรียน ใช้เครื่องมือ แบบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเครื่องมือท้ังหมดผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 5 ท่าน 
           3.3  ขั้นตอนท่ี 3  ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะ
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ดังนี้ 
                 1.  ทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอั งกฤษ ท่ี ส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เดือน 
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พฤศจิกายน-มกราคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาในการทดลองใช้จริง 13 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง ใช้เวลาในการทดลองจริงท้ังหมด 26 ช่ัวโมง โดยมีแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 
              ในระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้แบบแผนการวิจัยแบบแบบอนุกรมเวลา 
(One-Group Time Series Design) (Cambell and Stanley, 1969) เป็นการเก็บข้อมูลเป็นระยะ 
ๆ วัดซ้ำ 4 ครั้ง เพื่อศึกษาพัฒนาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 
 
 
                                 
               โดยท่ี 
               E                      แทน   กลุ่มทดลอง 
               O1  O2  O3  O4   แทน   คะแนนการวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 ของกลุ่มทดลองท่ีใช้รูปแบบการสอนหลังการเรียนรู้ในครั้งท่ี 1 (สัปดาห์ท่ี 3) ครั้งท่ี 2 
(สัปดาห์ท่ี 6) ครั้งท่ี 3 (สัปดาห์ท่ี 9) ครั้งท่ี 4 (สัปดาห์ท่ี 12) ตามลำดับ 
                 X                     แทน  กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรู ปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษท่ี 21 
               ในการศึกษาผลสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง
การทดลอง (One-Group Pretest - Posttest Design (Cambell and Stanley, 1969)  
 
                      
                 โดยท่ี 
                 E               แทน  กลุ่มทดลอง 
                 X              แทน  กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ 
ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
                O1              แทน  คะแนนสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพก่อนเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอน (สัปดาห์ท่ี 1) 
                O2              แทน  คะแนนสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอน (สัปดาห์ท่ี 13)            
                   2.  ประเมินผลรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้  นักเรียนท่ีได้เรียน
โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  มีสมรรถนะ             
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเพิ่มขึ้น 
 

    E     X   O1     X    O2     X    O3    X   O4 

E         O1       X         O2 
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ภาพที่ 3.1  ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ 
                นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
 
 

1.  สร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้นของ  
การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะ       
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

- ศึกษาเอกสาร งานวิจัยและสังเคราะห์องคป์ระกอบ
และตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้ง
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับองค์ประกอบและ      
ตัวบ่งชี้รวมทั้งกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
 

2.  ตรวจสอบความเป็นไปได้ของร่างนิยาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ      
การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ืออาชีพตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   

 

-  รวบรวมและประมวลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องรวมทั้งรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- สรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการ
สื่อสารภาษาองักฤษเพ่ืออาชีพ ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
- สร้างเครื่องมือจากการศึกษาองค์ประกอบ
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
- นำแบบสอบถามสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไป
ตรวจสอบในเรื่องความสอดคล้องความเหมาะสม
รวมทั้งความถูกต้อง 
- นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จำนวน 30 คน และ
หาค่าอำนาจจำแนกและความเชื่อมั่น 

3.  ตรวจสอบคุณภาพองค์ประกอบรวมทั้งตัว
บ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดย
ข้อมูลเชิงประจักษ ์
   

 

- กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
- วิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ   
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  
- สรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการ
สื่อสารภาษาองักฤษ เพ่ืออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาพที่ 3.2  พัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ 
                อาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
 
 
 
 
 

1.  ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูล
รายละเอียดขององค์ประกอบที่ส่งเสริม
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สังเคราะห์ข้ึน เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการสอน 
 

- ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดกิจกรรม       
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพใน          
การพัฒนารูปแบบการสอน 
- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดขององค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ที่สง่เสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สังเคราะห์ข้ึน  
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาท้ังหมดเพ่ือ
นำไปพัฒนารูปแบบการสอน 

2.  สร้างรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ         
ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาองักฤษ
เพ่ืออาชีพตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือประกอบ
รูปแบบการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ
การสอน  แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลรูปแบบ
การสอน และตรวจสอบหาประสิทธิภาพ
ความเหมาะของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือตามคำแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 

- ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสร้างคู่มือการใช้
รูปแบบการสอน 
- สร้างคู่มือการใช้รปูแบบการสอนและแผน            
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งแบบประเมิน                
ความเหมาะสมของรูปแบบการสอน คู่มือ  การใช้
รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 
- สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลรูปแบบ        
การสอน 
- ตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใชรู้ปแบบ
การสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน และ 
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
- ตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ประเมินผล
รูปแบบการสอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน 
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ภาพที่ 3.3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ   
              เพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
 
 
 

1.  ทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

- ทดลองใช้รูปแบบการสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง 
30 คน โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉ่ิงนาวิก
อนุสรณ์) ศรีราชา จำนวน 26 ชั่วโมง 13 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เดือน พฤศจิกายน-มกราคม  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เน้ือหาในการวิจัย 
คือ ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพสำหรับการประกอบ
ธุรกิจ (English for Careers in Business)          
แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังน้ี 
1.  At the Repair Shop (ที่ร้านซ่อม)                  
2.  At the Hotel (ที่โรงแรม) 
3.  At the Airport (ที่สนามบิน) 
4.  At the Garage (ที่อู่ซ่อมรถ) 
 
 

 

 

ก่อนเรียนและหลังเรียน 
- วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนโดยใช้
สถิติทดสอบ t-test for dependent Samples 
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ แบบวัดคุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้ที่ประสบความสำเรจ็ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ และ แบบวัดสมรรถนะการ
สื่อสารภาษาองักฤษเพ่ืออาชีพ 
ระหว่างเรียน 
- วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ 
(Repeated Measures One-Way ANOVA) 
จำนวน 4 ครั้ง ของแบบวัดทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
 
 

2.  ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ท้ังนี้ในแต่ละขั้นตอนการวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนด ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและการหา
คุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.1  ขั้นตอนที่  1 ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
             ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้                        
             1.  ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 643,592 คน จำนวน 225 เขตพื้นท่ีการศึกษา 
             2.  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  
                      ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคำนวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์, 2553) ท่ีระดับ 
ความเช่ือมั่น 0.05 
                      สูตร         n    =         N 
                                                 1  + N (e)2 
                      เมื่อ         n   คือ  จำนวนหรือขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการคำนวณ 
                                   N   คือ  จำนวนประชากร 
                                   e   คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ (e = 0.05) 
                                   แทนค่า   n    =       643,592 
                                                         1+ 643,592 (0.05)2 
                                                    =        399.99 
                      เพื่อป้องกันการสูญหายและความสมบูรณ์แบบของแบบสอบถามจากการตอบกลับ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 450 คน 
                      โดยการได้มาของกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยไดดำเนินการดังต่อไปนี้ 
                      ขั้นท่ี 1 สุ่มเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้ภู มิ ภ าค เป็ น ช้ัน ในการแบ่ ง  (6  ภู มิ ภ าค  ไ ด้ แก่  ภ าค เหนื อ  ภ าคกลาง                         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ) จากท้ังหมด 225 เขตพื้นท่ี
การศึกษา ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการสุ่ม 10% ของชูศรี วงศ์รัตนะ (2553) จะได้เขตพื้นท่ีการศึกษา 
จำนวน 24 เขตพื้นท่ี โดยสุ่มให้กระจายตามแต่ละภูมิภาค โดยจะได้ภูมิภาคละ 4 เขตพื้นท่ีการศึกษา 
                      ขั้นที่ 2 สุ่มโรงเรียนจากเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสุ่มได้จากขั้นตอนท่ี 1 โดยใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก ในแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยผู้วิจัยสุ่มโรงเรียนเขตพื้นท่ี ละ                   
2 โรงเรียน รวมจำนวนท้ังส้ิน 48 โรงเรียน  
                      ขั้นท่ี 3 สุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนท่ีสุ่มได้ในขั้นท่ี 2 โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนของจำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ดังนั้นในขั้นนี้จำนวนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวนท้ังส้ิน 450 คน โดมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางที่ 3.1  กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จาการสุ่มจากประชากรในแต่ละภูมิภาค 
 

ภูมิภาค เขตพื้นที่ที่สุ่มได้ โรงเรียนที่สุ่มได้ ประชากร
นักเรียน 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน)                 

(ตามสัดส่วน) 
ภาคเหนือ สพม. เขต 35

ลำปางและลำพูน 
 

1. โรงเรียนจักรคำคณาทร 
จังหวัดลำพูน 

519 10 

2. โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย 

686 14 

สพม. เขต 37 
แพร่และน่าน 

1. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัด
แพร่ 

571 12 

2. โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยา
คาร 

371 8 

สพม. เขต 40  
เพชรบูรณ์ 

1. โรงเรียนวิทยานุกูลนาร ี 572 12 

2. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 406 8 

สพป. อุตรดิตถ์ 
เขต 1 

1. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 92 4 

2. โรงเรียนนาอนิวิทยาคม 54 3 

ภาคกลาง สพม. เขต 1 
กรุงเทพ 

1. โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย 

560 11 

2. โรงเรียนโยธนิบูรณะ 510 11 
สพม. เขต 6 
ฉะเชิงเทราและ
สมุทรปราการ 

1. โรงเรียนสมุทรปราการ 551 11 
2. โรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎิ์ 

516 10 

สพป. ปทุมธานี 
เขต 1 

1. โรงเรียนอนุบาลวัดบาง
นางบุญ 

64 4 

2. โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์
บํารุง 

67 4 

สพป. ลพบุรี   
เขต 1 

1. โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอ
ราษฎร์รังสฤษฏ์) 

204 6 

2. โรงเรียนโคกสำโรง 61 4 
 



 

152 
 

ตารางที่ 3.1  (ต่อ)  
 

ภูมิภาค เขตพื้นที่ที่สุ่มได้ โรงเรียนที่สุ่มได้ ประชากร
นักเรียน 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน)                

(ตามสัดส่วน) 
ภาค

ตะวันออกเฉียง
เหนือ 

สพม. เขต 32  
บุรีรัมย์ 

1. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 544 11 
2. โรงเรียนกระสังพิทยาคม 463 10 

สพม. เขต 33 
สุรินทร์ 

1. โรงเรียนสุร วิทยาคาร 636 13 

2. โรงเรียนสิรินธร 531 11 
สพม. เขต 31 
นครราชสีมา 

1. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 766 15 

2. โรงเรียนบุญวฒันา 692 13 
สพป. สุรินทร์ 
เขต 1 

1. โรงเรียนบ้านกาเกาะ
ระโยง 

35 3 

2. โรงเรียนบ้านจันรัม 35 3 

ภาคตะวันออก สพม. เขต 17  
จันทบุรีและตราด 

1. โรงเรียนแก่งหางแมว
พิทยาคาร 

874 16 

2. โรงเรียนโป่งน้ำร้อน
วิทยาคม 

673 13 

สพม. เขต 18 
ชลบุรี 

1. โรงเรียนบ้านบึง (มนูญ
วิทยาคาร) 

542 11 

2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี 

715 16 

สพป. ระยอง 
เขต 1 

1. โรงเรียนชุมชนวัดบ้าน
แลง 

557 11 

2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
108 (บ้านสำนักทอง) 

442 9 

สพป. ชลบุรี 
เขต 3 

1. โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้
แก้ว 

709 16 

2. โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 619 13 
ภาคตะวันตก สพม. เขต 8 

ราชบุรีและ
กาญจนบุรี 

1. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 637 13 
2. โรงเรียนด่านทับตะโก
ราษฎร์อุปถัมภ์ 

566 11 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ)  
 

ภูมิภาค เขตพื้นที่ที่สุ่มได้ โรงเรียนที่สุ่มได้ ประชากร
นักเรียน 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน)             

(ตามสัดส่วน) 
ภาคตะวันตก 

(ต่อ) 
สพป. เพชรบุรี 
เขต 1  

1. โรงเรียนวัดบางขุนไทร 
(ผดุงวิทยา) 

254 6 

2. โรงเรียนบ้านบางแก้ว 
(สำนักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 44) 

259 6 

สพป. ตาก 
เขต 1 

1. โรงเรียนบ้านตลุกกลาง
ทุ่ง 

224 6 

2. โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อ
ไม้หว้า 

315 7 

สพป. กาญจนบุรี 
เขต 2 

1. โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 219 6 

2. โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 111 4 

ภาคใต้ สพม. เขต 16 
สงขลาและสตูล 

1. โรงเรียนมหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา ในพระ
อุปถัมภ์ฯ 

608 13 

2. โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
จังหวัดสงขลา 

547 11 

สพม. เขต 12 
นครศรีธรรมราช
และพัทลุง 

1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 481 10 
2. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม
ราช 

587 12 

สพป. ชุมพร  
เขต 1 

1. โรงเรียนอนุบาลเมือง
ชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 

102 8 

2. โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 104 8 
สพป. ตรัง เขต 1 1. โรงเรียนบ้านควนปริง 16 3 

2. โรงเรียนวัดนานอน 26 3 
รวม 24 เขตพื้นที่

การศึกษา 
48 โรงเรียน 19,639 450 
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จากตารางท่ี 3.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จาการสุ่มจากประชากรในแต่ละภูมิภาค จำนวนประชากร 
643,592 คน จำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้เท่ากับ 450 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
                      3.  เครื่องมือท่ีใช้ 
                          การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                          3.1  ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
                          3.2  สังเคราะห์ ร่างองค์ประกอบและตัวบ่ง ช้ีของสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                        
                          3.3  กำหนดนิยามองค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                   
                          3.4  สร้างแบบสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอนและ
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีผ่านการตรวจสอบ           
ความถูกต้องและความเหมาะจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
                          3.5  สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
นิยามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอน 
                          3.6  รวบรวมและประมวลข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยรวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยผู้วิจัยสรุป
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
                          3.7  สร้างเครื่องมือจากการศึกษาองค์ประกอบรวมท้ังตัวบ่งช้ีพฤติกรรมของ
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะท่ีกำหนด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ได้แก่ แบบสอบถามสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 
16 ข้อ เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  โดยเป็นลักษณะ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert, 1967) 5 ระดับ ดังนี้ 
             5       หมายถึง  มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
             4       หมายถึง  มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพอยู่ในระดับมาก 
             3       หมายถึง  มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพอยู่ในระดับปานกลาง 
             2       หมายถึง  มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพอยู่ในระดับน้อย 
             1       หมายถึง  มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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             การแปลความหมายคะแนนค่าเฉล่ียของแบบสอบถามสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ใช้เกณฑ์การให้
คะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนน ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2535) 
             4.51-5.00  หมายถึง  มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
             3.51-4.50  หมายถึง  มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพอยู่ในระดับมาก 
             2.51-3.50  หมายถึง  มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพอยู่ในระดับปานกลาง 
             1.51-2.50  หมายถึง  มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพอยู่ในระดับน้อย 
             1.00-1.50  หมายถึง  มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
                           3.8  นำแบบสอบถามสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 5 ท่าน  
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of item objective congruence: IOC) จากแบบสอบถาม พบว่า ในภาพรวม
ของแบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of item 
objective congruence:  IOC)  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง  0.80 ถึ ง  1.00 ท้ั ง  16 ข้ อ โด ย เก ณ ฑ์ ค่ า ดั ช นี  
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ท่ีใช้ได้ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.50-1.00 (ยุทธพงษ์ 
กัยวรรณ์, 2543)         
                          3.9  นำแบบสอบถามสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 (Try out) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน จากนั้นนำผลข้อมูลท่ีได้มาดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  โดยวิธีการหาความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson) 
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ผลการหาค่าจำแนกปรากฏว่ามีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ
ระหว่าง 0.38ถึง 0.89 โดยเกณฑ์ค่าอำนาจจำแนก ควรมีค่าต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป (ภัทรา นิคมานนท์, 
2543)  และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดแบบมาตราส่วนวัดความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 
1990) โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นควรมีค่าความเช่ือมั่นต้ังแต่ 0.41-1.00 (เกียรติสุดา  ศรีสุข, 2552) 
จากแบบสอบถาม พบว่า ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามวัดสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท้ังฉบับมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.94 
                          3.10  นำแบบสอบถามสมรรถนะการส่ือสารภาษาอั งกฤษเพื่ ออาชีพตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 450 
คน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 48 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 24 เขต
พื้นท่ีการศึกษา    
                         3.11  นำแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วย
วิธีวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมลิสเรล 
(LISREL) เวอร์ช่ัน 9.30 หลังจากนั้นสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีพฤติกรรมของสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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                 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                     4.1  ขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แล้วนำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสุ่มได้ จำนวน  48 โรงเรียนเพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ในการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะและตัวบ่งช้ีการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                        
                     4.2  นำแบบสอบถามสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 
450 คน                     
                 5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
                     5.1  การหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (Item analysis) โดยวิธีการหาความสัมพันธ์
แบบเพี ยร์ สัน  (Pearson) ระหว่ างคะแนนรายข้อกับคะแนน รวม (Corrected Item-Total 
Correlation) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยคัดเลือกข้อคำถามท่ีมีค่าอำนาจจำแนกต้ังแต่ 
0.20 ข้ึนไป 
                     5.2  การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Coefficient alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
                     5.3  การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
                     5.4  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดย
ใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) เวอร์ช่ัน 9.30 ขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์  
                     5.5  การวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีแสดงความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบและข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) เวอร์ช่ัน 9.30 ประกอบด้วย ( χ2 : Chi-square) ค่า
ไค-สแควร์ (df: Degrees of Freedom) องศาความเป็นอิสระ  p-value (RMSEA: Root Mean 
Square Error of Approximation) ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียของส่วนเหลือคลาดเคล่ือนกำลังสอง
ของการประมาณค่า (GFI: Goodness of Fit Index) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (AGFI: 
Adjusted Goodness of Fit Index) ค่าดัชนี ความสอดคล้องของโมเดลท่ีปรับแก้แ ล้ว  (CFI: 
Comparative Fit Index) ค่าดัชนีความความกลมกลืนเปรียบเทียบ และ (CN: Critical N) ค่าขนาด
ตัวอย่างวิกฤติ และมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าสถิติของโมเดล ดังในตารางท่ี 3.2 
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ตารางที่ 3.2  เกณฑ์ในการพิจารณาค่าสถิติของโมเดล (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2541) 
 

ดัชนีความสอดคล้อง เกณฑ์การพิจารณา 
1.  (χ2 : Chi-square) ค่าไค-สแควร์ p-value > 0.05 
2.  (df: Degrees of Freedom) องศาความเป็น 
     อิสระ 

< 2.00 หรือ < 5.00 

3.  (GFI: Goodness of Fit Index) ค่าดัชนี   
     ความสอดคล้องของโมเดล 

> 0.90 (เข้าใกล้ 1) 

4.  (AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index)  
     ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลท่ีปรับแก้ 
     แล้ว 

                                                             
> 0.90 (เข้าใกล้ 1) 

5.   (CFI: Comparative Fit Index) ค่าดัชนี  
      ความความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

> 0.90 (เข้าใกล้ 1) 

6.  (RMSEA: Root Mean Square Error of  
    Approximation) ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ีย 
    ของส่วนเหลือคลาดเคล่ือนกำลังสองของ  
    การประมาณค่า 

                                                         
< 0.05 (เข้าใกล้ 0) 

7.  (CN: Critical N) ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ ≥ 200 ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.2  ขั้นตอนที่  2 พัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

เมื่อได้ทราบองค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากขั้นตอนท่ี 1 แล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ               
ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีรายละเอียดในการพัฒนารูปแบบการสอนดังนี้   
            1.  แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แหล่งข้อมูล 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน 
จำนวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและ
ประเมินผล 1 ท่าน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้น
ไป 2) มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 10 ปีข้ึนไป 3) ยินดีในการใหข้้อมูลในการทำการวิจัย 
            2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                 1.  เครื่องท่ีใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ              
ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ แบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัด             
การเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 



 

158 
 

โดยแบบประเมินผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญว่ารูปแบบการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี หรือไม่ 
                 2.  เครื่องท่ีใช้ประกอบรูปแบบการสอน ได้แก่ 1) คู่มือรูปแบบการสอน 2) แผน 
การจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 4) แบบวัด
ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5) แบบวัดคุณ
ลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  และ 6) แบบวัด
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
                 3.  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                     การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินการวิจัยในขั้นตอนท่ี 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                     3.1  การสร้างรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิธีการ
ดังต่อไปนี้   
                           1.  ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ              
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการสอน 
                           2.  ศึกษาข้อมูลรายละเอียดขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีท่ีส่งเสริมสมรรถนะ
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ          
20 ปี  
                           3.  พัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีมี
องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 5 องค์ประกอบ 1) หลักการของรูปแบบ 
การสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 3) สาระการเรียนรู้ 4) กระบวนการจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ดังนี้ 4.1 ขั้นสร้างความตระหนัก 4.2 ขั้นเสนอสถานการณ์ 4.3 ขั้น
ออกแบบสถานการณ์   4.4 ขั้นดำเนินการตามบทบาทและประสบความสำเร็จ  4.5 ขั้นสรุปผล
อภิปรายผล และ 5) การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 
                           จากรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเครื่องมือท่ีใช้ใน       
การวัดและประเมินผล ดังนี้ 1) แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ            
2) แบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  3) แบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 4) แบบวัดสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                 

                 4 .   ต รวจสอ บความ เห ม าะสมของรูป แบ บ การสอน ภ าษ าอั งก ฤษ                       
ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
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การสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการประเมินความเหมาะสม ดังนี้ 
                                เกณฑ์การประเมิน 
                                3   หมายถึง   ข้อคำถามมีความเหมาะสมมาก 
                                2   หมายถึง   ข้อคำถามมีความเหมาะสมปานกลาง 
                                1   หมายถึง   ข้อคำถามไม่มีความเหมาะสมน้อย 
                                การแปลผล  
                                2.50 - 3.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
                                1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
                                1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย                             
                     3.2  การสร้างคู่มือประกอบรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะ                
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ        
20 ปี ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 
                           1.  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ                     
ปีพุทธศักราช 2558 ของจังหวัดชลบุรี 
                           2.  นำผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการสอนจากผู้เช่ียวชาญ
เพื่อมาจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 
                           3.  จัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการสอน โดยเป็นเอกสารท่ีใช้ประกอบการจัด 
การเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริม
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีประกอบด้วย หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียน  
การสอนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี และการจัดทำแผนการเรียนรู้         
                           4.  ตรวจสอบตรวจความเหมาะสมของคู่มือการใช้การใช้รูปแบบการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู้  โดยการประเมินความเหมาะสม ดังนี้ 
                                เกณฑ์การประเมิน 
                                 3   หมายถึง   ข้อคำถามมีความเหมาะสมมาก 
                                 2   หมายถึง   ข้อคำถามมีความเหมาะสมปานกลาง 
                                 1   หมายถึง   ข้อคำถามไม่มีความเหมาะสมน้อย 
                                 การแปลผล  
                                 2.50 - 3.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
                                 1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
                                 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย   
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4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                  4.1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ไปยังผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการสอน คู่มือการใช้รูปแบบ
การสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ 
                  4.2  รวบรวมข้อมูลท่ีได้และนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ     
            5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
                 การหาค่าเฉล่ียของแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ            
ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คู่มือการใช้รูปแบบการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
3.3  ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะ          
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 
            1.  ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 643,592 คน จำนวน 225 เขตพื้นท่ีการศึกษา 
            2.  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน จำนวน 30 คน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา  โดยการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multistage Stage Random Sampling) ดังนี้  
                ขั้นแรก ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับ
สลากสุ่มสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จาก 225 เขต ได้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3  
                ขั้นท่ีสอง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยแบ่งเขต
โรงเรียนออกเป็น 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ 
จากนั้นสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากเพื่อให้ได้อำเภอ ได้อำเภอศรีราชา                         
                ขั้นท่ีสาม ใช้การสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้โรงเรียนในกลุ่มอำเภอศรีราชา         
ได้โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา 
                ขั้นสุดท้าย ใช้การสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ห้องเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 จำนวน 30 คน  
           3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
               3.1  เครื่องมือท่ีใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านการตรวจสอบ 
ความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว ได้แก่ คู่มือการใช้
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ และแผนการจัดการเรียนรู้  
               3.2  เครื่องมือในการประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริม
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ในระหว่างกระบวนการจัดกิจกรรม  ได้แก่ แบบวัดทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในช่วง
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ก่อนเรียนและหลังเรียนจบ ใช้เครื่องมือในการศึกษาผล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2)  แบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  3)  แบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบ
ความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
                    เครื่องมือในการประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริม
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
                    1.  แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ใช้ทดสอบ
ผู้เรียนก่อนเรียนและหลังการใช้รูปแบบการสอน เป็นข้อสอบปรนัย 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  
มีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
                         1.1  ศึกษาเทคนิค วิธีการและแนวทางในการสร้างข้อสอบจากจากหนังสือ
ยุทธวิธีการวัดและประเมินผลสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายการขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษ ท่ี 2 ของ เอกรินทร์ สีมหาศาล และคนอื่น ๆ (2553) เทคนิคการสร้างข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ และการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของ อัจฉรา วงศ์โสธร (2544)           
การทดสอบในช้ันเรียน ของฮีตัน (Heaton, 1990) และ การเขียนข้อสอบภาษาอังกฤษ (Heaton, 
1975) 
                         1.2  กำหนดเนื้อหาข้อสอบ 
                         1.3  สร้างแบบทดสอบตามเนื้อหาท่ีกำหนดให้ครอบคลุม โดยเป็น 
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.3  การกำหนดเนื้อหาข้อสอบ เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
 

สาระ ลักษณะของแบบทดสอบ 
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับการประกอบธุรกิจ 

(English for Careers in Business) 
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จำนวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน 
                                     
                         1.4  เสนอแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพแก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบหาคุณภาพด้วยการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาหาค่า IOC 
และปรับปรุงแก้ไข พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 โดยเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำถามกับวัตถุประสงค์ท่ีใช้ได้ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.50-1.00 (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543) จากนั้นนำ
แบบทดสอบไปทลองใช้กับ (Try out) กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน จากนั้นนำผล
คะแนนไปหาความยากง่าย (P)  จากสูตร P = R/ N โดยเกณฑ์ความยากง่ายของแบบทดสอบควรมี
ค่าต้ังแต่ 0.20-0.80 (ภัทรา นิคมานนท์, 2543) จากแบบทดสอบ พบว่า มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.36-0.75 รวมท้ังดำเนินการหาคาอํานาจจําแนก (r) ผู้วิจัยใชเทคนิค 27% โดยแบงผู้เรียนออกเปน 
กลุมต่ำ 27% และกลุมสูง 27% จากสูตร r = (RH - RL) / NH โดยเกณฑ์ค่าอำนาจจำแนกควรมีค่า
ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป (ภัทรา นิคมานนท์, 2543)  พบว่า มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20-0.87 
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รวมท้ังหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ จากสูตร KR-20 โดยคูเดอร  ริชารดสัน (Kuder 
Richardson) พบว่าแบบทดสอบมีความเช่ือมั่น 0.61 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นควรมีค่าความเช่ือมั่น
ต้ังแต่ 0.41-1.00 (เกียรติสุดา  ศรีสุข, 2552)   
                    2.  แบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา       
ปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
                        2.1  ผู้วิจัยดำเนินการสร้างแบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 52 ข้อ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
และพัฒนาแบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  มาจากของ Kansas Speech Communication Association 
(KSCA) ฮี ตัน  (Heaton, 1997) เคมิงเกียว (Khaminkieo, 2007) สปิชเบิร์ก (Spitzberg, 2003)  
กรมวิชาการ (2545) สุมิตรา อังวัฒนกุล (2553) อัจฉรา วงศโสธร (2544) McColly (1970) และ  
ฐิติรัตน สุวรรณสม (2544)   
                        2.2  นำแบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วมเพื่อตรวจสอบในเรื่องสำนวนภาษาท่ีใช้ความเหมาะสมเพื่อให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์
มากขึ้น 
                        2.3  นำแบบวัดแบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of item objective congruence: IOC) (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ , 2543) โดย
เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ท่ีใช้ได้ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.50-1.00 
จากแบบวัดทักษะ พบว่า ในภาพรวมของแบบวัดทักษะ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม
กับวัตถุประสงค์ (Index of item objective congruence: IOC) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 
1.00           
                        2.4  นำแบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ         
20 ปี ไปทดลองใช้กับนักเรียน (Try out) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน จากนั้นนำผลข้อมูลท่ี
ได้มาค่าอำนาจจำแนกและหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัด ดังนี้ 
                        2.5  ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (Item 
analysis) ของแบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยวิธีการ
หาความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ผลการหาค่าจำแนก
ปรากฏว่ามีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.20 ถึง 0.89 โดยเกณฑ์ค่าอำนาจจำแนกควรมีค่าต้ังแต่ 
0.20 ข้ึนไป 
                        2.6  ผู้วิจัยหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพในตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient alpha) ของ 
ครอนบาค (Cronbach, 1990) พบว่า ความเช่ือมั่นของแบบวัดท้ังฉบับมีค่า 0.65 โดยเกณฑ์ค่า              
ความเช่ือมั่นควรมีค่าความเช่ือมั่นต้ังแต่ 0.41-1.00 (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552)   
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                        2.7  สร้างแบบวัดแบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ ออาชีพ ของ            
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ฉบับ ท่ีสมบูรณ์ ท่ี ใช้จริง                         
จำนวน 40 ข้อ เพื่อใช้ในการวัดพัฒนาการของความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 
ตารางที่ 3.4  การกำหนดเนื้อหาข้อสอบ จำนวน 40 ข้อ 
 

ทักษะ ลักษณะของแบบทดสอบ ค่าความเชื่อม่ัน 
ตอนท่ี 1 ทักษะการฟัง (Listening)  แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จำนวน 10 ข้อ รวม 10 คะแนน 
0.66 

 
ตอนท่ี 2 ทักษะการพูด (Speaking)  แบบทดสอบแบบถามตอบ  

จำนวน 10 ข้อ รวม 10 คะแนน 
0.64 

 
ตอนท่ี 3 ทักษะการอ่าน (Reading)  แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จำนวน 10 ข้อ รวม 10 คะแนน 
0.67 

 
ตอนท่ี 4 ทักษะการเขียน (Writing) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จำนวน 10 ข้อ รวม 10 คะแนน 
0.64 

 
 รวม 0.65 
 
                    3.  แบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ 
                        3.1  สร้างแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยเป็นลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
ของลิเคิร์ท (Likert, 1967) 5 ระดับ ดังนี้ 
                               5         หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะมากท่ีสุด 

4         หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะมาก 
                               3         หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะปานกลาง 

                  2         หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะน้อย 
                  1         หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะน้อยท่ีสุด 

                              การแปลความหมายคะแนนค่าเฉล่ียของแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ี
ประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามและ
การแปลความหมายของคะแนน ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2535) 
                              4.51-5.00  หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะมากท่ีสุด 
                              3.51-4.50  หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะมาก 
                              2.51-3.50  หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะปานกลาง 
                              1.51-2.50  หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะน้อย 
                              1.00-1.50  หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะน้อยท่ีสุด 
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                        3.2  นำแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of item objective 
congruence: IOC) (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543) พบว่า ในภาพรวมของแบบวัดคุณลักษณะ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item objective congruence: IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 โดยเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ท่ีใช้ได้
ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.50-1.00           
                        3.3  นำแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (Try out) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 30 คน จากนั้นนำผลข้อมูลท่ีได้มาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าอำนาจจำแนกราย
ข้อ (Item analysis) โดยวิธีการหาความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson) ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม ผลการหาค่าจำแนกปรากฏว่ามีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.48ถึง 0.67 โดยเกณฑ์
ค่าอำนาจจำแนกควรมีค่าต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Coefficient alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) พบว่า ความเช่ือมั่นของแบบวัดคุณ
ลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ท้ังฉบับมีค่า 0.86        
โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นควรมีค่าความเช่ือมั่นต้ังแต่ 0.41-1.00 (เกียรติสุดา  ศรีสุข, 2552)   
                        3.4  นำแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน         
30 คน ในโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์ ) ศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3    
                   4.  แบบวัดสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3             
                       4.1  แบบวัดสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยเป็นลักษณะเป็นแบบวัดโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค  (Scoring 
Rubric)  เป็นรายองค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ดังตารางท่ี 3.5 
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ตารางที่ 3.5  ค่าน้ำหนักคะแนนรายองค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 

 
สมรรถนะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ 

 
ค่าน้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และ
โครงสร้างของภาษาเพื่อ
อาชีพ (Grammatical 
Competence for 

Careers) 

ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเกี่ยวกับงานอาชีพ
ชัดเจน 

2 

สะกดคำท่ีเกี่ยวข้องอาชีพและการทำงานถูกต้อง 1 
เรียงประโยคท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงานได้ถูกต้อง 2 

จำแนกประเภทของคำศัพท์ท่ีเกี่ยวกับอาชีพได้ 1 
สมรรถนะทางภาษาศาสตร์

เชิงสังคมในงานอาชีพ 
(Sociolinguistic 
Competence in 

Careers) 

พูดอธิบาย ช้ีแจงของงานท่ีทำได้ชัดเจน 3 

พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้าและการบริการ
ได้ 

3 

พูดกับคู่สนทนาในการทำงานได้อยา่งเหมาะสม 3 
พูดและเขียนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 5 

สมรรถนะทางความเข้าใจใน
ระดับข้อความเก่ียวกับงาน

อาชีพ (Discourse 
Competence for 

Careers) 

ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยคเกี่ยวกับอาชีพ 3 

เขียนบทสนทนาได้ถูกต้องท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพได้ 3 
อ่านและสรุปใจความสำคัญเรื่องท่ีเกี่ยวกับงานอาชีพ
ได้ 

3 

สมรรถนะทางการใช้กลวิธี
ในการสื่อความหมายทาง

อาชีพ (Strategic 
Competence for 

Careers) 

ใช้ภาษาทำทางแทนคำพูดในระหว่างการทำงานได้ 1 

ขยายความคำพูดให้เข้าใจในระหว่างการทำงานได้ 1 

พูดซ้ำหรือพูดอ้อมในระหว่างการทำงานได้ 1 

สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อ
กระบวนการคิดของตนเอง 

(Metacognitive 
Competence) 

 

ประเมินตนเองในการใช้ภาษาและจิตใจในการบริการ 4 

จัดการและการวางแผนส่ิงท่ีจะพูดเสมอ 4 

 รวม 40 
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                            เกณฑ์การแปลผลคะแนน 
                            คะแนน 35-40 = มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
                            คะแนน 34-30 = มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก 
                            คะแนน 29-25 = มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง 
                            คะแนน 24-20 = มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อย 
                            คะแนน 19-0  = มีสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
                     4.2  แบบวัดสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ ออาชีพของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยวิธี
หาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of item objective 
congruence: IOC) (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543) พบว่า ในภาพรวมของแบบวัดสมรรถนะ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item objective congruence: IOC) 
มีค่าเท่ากับ 1 ทุกข้อ โดยเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ท่ีใช้ได้ต้องมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.50-1.00           
                     4.3  นำแบบวัดสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 
ในโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3    
            4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                ก่อนการทดลอง 
                4.1  ขอหนังสือขออนุญาตทดลองใช้รูปแบบการสอนจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แล้วนำหนังสือขออนุญาตทดลองใช้รูปแบบการสอนไป
ยังโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลองในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อขอ
อนุญาตทดลองใช้รูปแบบการสอนและประเมินผลรูปแบบการสอน  
                4.2  ประเมินความรู้ก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
                4.3  ประเมินคุณลักษณะของนักเรียนด้วยแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบ
ความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียน 
                4.4  ประเมินสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุ่มทดลองหลังเรียน 
                ระยะดำเนินการทดลอง 
                4.5  ดำเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เดือนพฤศจิกายน-มกราคม ปีการศึกษา 2562  
เป็นเวลา 13  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง ใช้เวลาในการทดลองท้ังส้ิน 26 ช่ัวโมง 
                4.6  ในระหว่างการดำเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอนมีการวัดผล โดยใช้แบบวัด
ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทักษะการฟัง ทักษะ         
การพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน จำนวน 4 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ถึง 4 
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                หลังการทดลอง   
                4.7  ประเมินความรู้หลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
                4.8  ประเมินคุณลักษณะของนักเรียนด้วยแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบ
ความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียน 
                4.9  ประเมินสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุ่มทดลองหลังเรียน 
            5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
                5.1  วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยวิธีการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ของคะแนน t-test for dependent Samples และ แบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ (Repeated 
Measures One-Way ANOVA) 
                5.2  วิเคราะห์แบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และแบบวัดสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ด้วยค่าเฉล่ีย 
(Mean) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

 

 



 
 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
            การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการพัฒนารูปแบบ
การสอนภาษาอังกฤษ  
            ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลข้อมูลในการวิจัยโดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น             
3 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้  
            ขั้นตอน 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
            1.1  วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิด
เบ้ืองต้นในการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี               
            1.2  ร่างองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ         
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี         
            1.3  สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยาม
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามนโยบายยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี รวมถึงคำแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ  
            1.4  ตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ท่ีเป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยการกำหนดขึ้นมาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้อง โดย
สร้างเครื่องมือท่ีผ่านการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้แก่ แบบสอบถาม
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้กำหนดไว้ จำนวน 450 คน จากนั้นนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  
            ขั้นตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้ 
            2.1  พัฒนารูปแบบการสอนการสอนภาษาอังกฤษ ส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และ
เครื่องมือประกอบรูปแบบการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้น คู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผน 
การจัดการเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านและนำผลมาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น
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            ขั้นตอนท่ี 3  ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีผู้วิจัยได้
ดำเนินการดังนี้ 
            ในระหว่างกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้เครื่องมือในการศึกษาผล ไ ด้แก่ 
แบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
            ในช่วงก่อนเรียนและหลังเรียนจบ ใช้เครื่องมือในการศึกษาผล ได้แก่ 1)  แบบทดสอบวัด
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2)  แบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  3)  แบบวัดคุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
            การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 
4.1  ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
            1.1  ผลการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์เป็นร่างองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังภาพท่ี 4.1 
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สมรรถนะทาง
กฎเกณฑ์และ
โครงสร้างของ

ภาษาเพื่ออาชีพ 
(Grammatical 
Competence 
for Careers) 

สมรรถนะทาง
ภาษาศาสตร์เชิง

สังคมในงานอาชีพ 
(Sociolinguistic 
Competence in 

Careers) 

สมรรถนะทาง
ความเข้าใจใน
ระดับข้อความ

เก่ียวกับงานอาชีพ 
(Discourse 

Competence 
for Careers) 

สมรรถนะทาง  
การใช้กลวิธีในการ
สื่อความหมายทาง
อาชีพ (Strategic 
Competence 
for Careers) 

สมรรถนะของ
บุคคลที่มีต่อ

กระบวนการคิด
ของตนเอง 

(Metacognitive 
Competence) 

 

 
ออกเสียงคำศัพท์ วลี 
ประโยคเก่ียวกับงาน

อาชีพชัดเจน 

พูดอธิบาย ชี้แจงของงานที่
ทำได้ชัดเจน 

ฟัง พูด บอกความหมาย
คำและประโยคเก่ียวกับ

อาชีพ 

ใช้ภาษาท่าทางแทน
คำพูดในระหว่าง            
การทำงานได้ 

ประเมินจิตบริการ 

สะกดคำที่เก่ียวข้อง
อาชีพและการทำงาน

ถูกต้อง 

พูดสนทนาเชิญชวนคนให้
สนใจสินค้าและการบริการ

ได้ 

เขียนบทสนทนาได้
ถูกต้องที่เก่ียวข้องกับงาน

อาชีพได้ 

ขยายความคำพูดให้
เข้าใจในระหว่างการ

ทำงานได้ 

จัดการ การวางแผน 
กล้าแสดงออกสิ่งที่จะพูด

เสมอ 

เรียงประโยคที่เก่ียวข้อง
กับการทำงานได้ถูกต้อง 

พูดภาษากับคู่สนทนาใน 
การทำงานได้อย่าง

เหมาะสม 

อ่านและสรุปใจความ
สำคัญเรื่องที่เก่ียวกับงาน

อาชีพได้ 

พูดซ้ำหรือพูดอ้อมใน
ระหว่างการทำงานได้ 

 

จำแนกประเภทของ
คำศัพทท์ี่เก่ียวกับอาชีพ

ได้ 

พูดและเขียนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ 

   

 
ภาพที่ 4.1  องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียน    
               ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ท่ี ม า : Bachman (1990) Savignon (1997) Canale & Swain (1980) Chomsky (2009) Hymes  
          (1981) Widdowson (1978) Gagne (1985) Oxford (1990) Littlewood (1991)     
          William (1994) สุมิตรา อังวัฒนากุล (2553) 
 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
เพ่ืออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                 

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 
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                 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ             
เพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ได้ท้ังหมด                    
5 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพื่ออาชีพ 
(Grammatical Competence for Careers) ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี 2) สมรรถนะทางภาษาศาสตร์
เชิงสังคมในงานอาชีพ (Sociolinguistic Competence in Careers) ประกอบด้วย  4 ตัวบ่ง ช้ี                 
3) สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse Competence for 
Careers) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี 4) สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการส่ือความหมายทางอาชีพ 
(Strategic Competence for Careers) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี 5) สมรรถนะของบุคคลท่ีมีต่อ
กระบวนการคิดของตนเอง (Metacognitive Competence) ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี 
             1.2  สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยาม
องค์ประกอบรูปแบบการสอนรวมท้ังองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีผู้วิจัยได้สังเคราะห์
ขึ้น และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 
                   ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้เครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะ              
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและพัฒนารูปแบบการสอน จำนวน 2 ข้อ โดยข้อ 1 มี 3 ข้อย่อย 
และ ข้อ 2 ข้อเดียว ดังตารางท่ี 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางที่ 4.1  ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  
                20 ป ีเพื่อพัฒนารูปแบบการสอน 

ประเด็น ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
1.  ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มี                    
ความคิดเห็นอย่างไร
เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
สมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์
ขึ้น 
    1.1  มีองค์ประกอบ
อะไรอืน่บ้างท่ีแสดงถึง
นักเรียนมีสมรรถนะท่ี
ส่งเสริมการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
และแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยมีประเด็นอะไรบ้าง 

“องค์ประกอบท่ีส่งเสริมสมรรถนะ             
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพท่ีผู้วิจัย
สังเคราะห์ข้ึนมา มีเอกสาร หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องยืนยันในแต่ละ
องค์ประกอบท่ีทำให้เกิดสมรรถนะ
นอกจากนี้น่าจะมีองค์ประกอบการใช้
ภาษาข้ามวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมแต่
ละชาติมีข้อจำกัด” 
 

“องค์ประกอบท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์ข้ึนมา
แต่ละองค์ประกอบมีตัวบ่งช้ีท่ีแสดงถึง
พฤติกรรมขององค์ประกอบนัน้ ในด้าน
กลวิธี ควรมีการใช้กลวิธีการใช้คำ
ประสมเป็นคำท่ีมีความหมายใหม่” 
 

“ควรมีตัวบ่งช้ีพฤติกรรมท่ีเน้นใน
เรื่องของอาชีพท่ีนอกเหนือจาก          
การส่ือสารในชีวิตประจำวัน              
ลองศึกษาจากเอกสารว่า 
การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
แตกต่างจากการสอนภาษาอังกฤษ
แบบปกติอย่างไรบ้าง” 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

 

ประเด็น ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
    1.2  นิยามศัพท์ท่ีกำหนดขึ้น
ในแต่ละองค์ประกอบของ
สมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพมีความ
ครอบคลุมนิยามศัพท์หรือไม่  
 
 

“นิยามท่ีกำหนดขึ้นโดยรวมมีความ
ครอบคลุมนิยามศัพท์ อยากฝากไป
ถึง การสร้างเครื่องมือและการวัด
และประเมินผล ต้องทำให้การวัด
และประเมินผล วัดได้จริงและ
สอดคล้องและครอบคลุมกับนิยาม
ศัพท์ท่ีกำหนดขึ้น” 

“นิยามท่ีกำหนดขึ้นมีความครอบคลุม
กับนิยามศัพท์ ควรใช้ภาษาเขียนให้ผู้ท่ี
อ่านมีความเข้าใจตรงกัน ไม่ทำให้ผู้อ่าน
อ่านแล้วสามารถส่ือความหมายได้หลาย
ความหมาย” 
 

“นิยามท่ีกำหนดขึ้นมีความ
ครอบคลุมกับนิยามศัพท์ ควรเขียน
ใหเ้ห็นตัวอย่างในแต่ละองค์ประกอบ 
เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในแต่ละ
องค์ประกอบมากขึ้น” 

    1.3  องค์ประกอบของ
สมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนำไปสู่
การวัดและประเมินผลได้หรือไม่
อย่างไร 

“องค์ประกอบของสมรรถนะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
นำไปสู่การวัดและประเมินผลได้ 
อยากให้เน้นเรื่องการสร้าง
เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
เครื่องมือควรมีความเท่ียงตรง           
วัดได้ตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
สามารถวัดสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพได้จริง” 

“องค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนำไปสู่การวัด
และประเมินผลได้ การประเมินผู้เรียน
ควรประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
ประเมินอย่างรอบด้าน ควรให้นักเรียน
ประเมินตนเอง และให้เพื่อนประเมิน
นักเรียน” 

“องค์ประกอบของสมรรถนะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
นำไปสู่การวัดและประเมินผลได้  
การประเมินผลองค์ประกอบของ
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ ในเครื่องมือ การประเมิน
ต้องมีข้อประเด็นการประเมิน
สอดคล้องครอบคลุมทุก
องค์ประกอบของสมรรถนะ             
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ” 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

ประเด็น ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
2.  ท่านคิดว่าในการดำเนิน         
การพัฒนารูปแบบการสอนสอน
ภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริม
สมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเงนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
กระบวนการจัดการเรียน              
การสอนควรเป็นอย่างไร  
 

“ควรเน้นให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง มีกิจกรรมท่ีให้
นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถาน
ประกอบการ โรงงาน โรงแรม หรือ
สถานท่ีจริง เช่น หลังการสำรวจ
รายกรณีพบว่า นักเรียนต้องการ
ประกอบอาชีพอะไร ฝึกทักษะทาง
ภาษาในอาชีพนั้น ก่อนลงฝึก
ประสบการณ์ ครูสามารถสอน
ภาษาพื้นฐานเบ้ืองต้นเพื่อให้
นักเรียนมีพืน้ฐานทางภาษาก่อน 
จะส่งผลให้ผู้เรียนได้ใช้
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
จริง ๆ รวมถึงอาจเกิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากอาชีพท่ีไม่
พบในห้องเรียน” 

“ต้องฝึกให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษท้ัง
การพูด การฟังการอ่าน และการเขียน 
คำศัพท์ ประโยคท่ีใช้ในการสอนควรมี
หลายรูปแบบเพื่อให้นักเรียนได้เห็น   
การใช้ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
ภาษาท่ีใช้ต้องเป็นภาษาท่ีนักเรียนจะได้
ใช้จริงถ้านักเรียนต้องไปประกอบอาชีพ
ในอนาคต ถ้ามีโอกาสควรให้นักเรียนได้
ฝึกใช้ภาษาในสถานท่ีจริงจะทำให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง” 
 

“ในการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ควรกำหนดจุดประสงค์ให้
ชัดเจน เน้นการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ ควรสอนให้นักเรียนรู้จัก
คำศัพท์ วลี สำนวน ประโยคท่ีใช้ใน
การประกอบอาชีพท่ีผู้สอนได้กำหนด
ขึ้น การกำหนดสถานการณ์หรือ
บทบาทสมมติควรกำหนดให้
ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง พาเด็ก
ไปดูในสถานท่ีจริง ทำให้เด็กได้จำใน
ระยะยาว จะทำให้นักเรียนนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ เน้นการอ่าน                  
การเขียน เพราะเด็กไทยต้องพัฒนา 
การอ่านกับการเขียนภาษาอังกฤษ
อย่างมาก”  
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             จากตารางท่ี 4.1 ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
เพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อพัฒนารูปแบบ                 
การสอน  
             องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและหลังนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ดังตารางท่ี 4.2              
             โดยก่อนนำองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ 20 ปี มี 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งช้ี  
             และหลังจากนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ พบว่า สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ 20 ป ีมี 5 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งช้ี 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะนำถึงคำท่ีใช้ในตัวบ่งช้ีท่ีต้องระบุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน และได้ให้
คำแนะนำในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.2  องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียน 
                 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและหลังนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ                
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่อาชพีของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และ
โครงสร้างของภาษาเพื่ออาชพี (Grammatical 
Competence for Careers) ประกอบด้วย           
5 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) ออกเสียงคำศัพท์ วลี 
ประโยคเกี่ยวกับงานอาชีพชัดเจน 2) สะกดคำท่ี
เกี่ยวข้องอาชีพและการทำงานถูกต้อง 3) เรียง
ประโยคท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงานได้ถูกต้อง  
4) จำแนกประเภทของคำศัพท์ท่ีเกี่ยวกับอาชีพได้ 
5) เลือกใช้คำท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพได้เหมาะสมกับ
ประโยค 
องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะทางภาษาศาสตร์
เชิงสังคมในงานอาชีพ (Sociolinguistic 
Competence in Careers) ประกอบด้วย 4 
ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) พูดอธิบาย ช้ีแจงของงานท่ีทำได้
ชัดเจน 2) พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้า
และการบริการได้ 

องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และ
โครงสร้างของภาษาเพื่ออาชพี (Grammatical 
Competence for Careers) ประกอบด้วย           
4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) ออกเสียงคำศัพท์ วลี 
ประโยคเกี่ยวกับงานอาชีพชัดเจน 2) สะกดคำท่ี
เกี่ยวข้องอาชีพและการทำงานถูกต้อง 3) เรียง
ประโยคท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงานได้ถูกต้อง  
4) จำแนกประเภทของคำศัพท์ท่ีเกี่ยวกับอาชีพได้ 
องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะทางภาษาศาสตร์
เชิงสังคมในงานอาชีพ (Sociolinguistic 
Competence in Careers) ประกอบด้วย 4 
ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) พูดอธิบาย ช้ีแจงของงานท่ีทำได้
ชัดเจน 2) พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้า
และการบริการได้ 3) พูดภาษากับคู่สนทนาใน           
การทำงานได้อย่างเหมาะสม 4) พูดและเขียน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ)    
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ                
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่อาชพีของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3) พูดภาษากับคู่สนทนาในการทำงานได้อย่าง
เหมาะสม 4) พูดและเขียนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้  
องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะทางความเข้าใจใน
ระดับข้อความเก่ียวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) ประกอบด้วย 4 
ตัวบ่งช้ี 1) ฟัง พูด บอกความหมายคำและ
ประโยคเกี่ยวกับอาชีพ 2)  เขียนบทสนทนาได้
ถูกต้องท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพได้ 3) อ่านและ
สรุปใจความสำคัญเรื่องท่ีเกี่ยวกับงานอาชีพได้ 
4) พูด เขียน แสดงความรู้สึกให้เหตุผลกับงานท่ี
ทำได้ 
องค์ประกอบที่ 4 สมรรถนะทางการใช้กลวิธีใน
การสื่อความหมายทางอาชีพ (Strategic 
Competence for Careers) ประกอบด้วย 4 
ตัวบ่งช้ี 1) ใช้ภาษาท่าทางแทนคำพูดในระหว่าง            
การทำงานได้ 2) ขยายความคำพูดให้เข้าใจใน
ระหว่างการทำงานได้ 3) พูดซ้ำหรือพูดอ้อมใน
ระหว่างการทำงานได้ 
4) พูดภาษาท่ีใช้เป็นประจำในการทำงาน 
องค์ประกอบที่ 5 สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อ
กระบวนการคิดของตนเอง (Metacognitive 
Competence) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี 1) 
ประเมินตนเองในการใช้ภาษาและจิตใจในการ
บริการ 2) ฝึกฝนใช้ภาษาเพื่ออาชีพเป็นประจำ              
3) จัดการและการวางแผนส่ิงท่ีจะพูดเสมอ 
 

องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะทางความเข้าใจใน
ระดับข้อความเก่ียวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) ประกอบด้วย           
3 ตัวบ่งช้ี 1) ฟัง พูด บอกความหมายคำและ
ประโยคเกี่ยวกับอาชีพ 2)  เขียนบทสนทนาได้
ถูกต้องท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพได้ 3) อ่านและ
สรุปใจความสำคัญเรื่องท่ีเกี่ยวกับงานอาชีพได้ 
องค์ประกอบที่ 4 สมรรถนะทางการใช้กลวิธีใน
การสื่อความหมายทางอาชีพ (Strategic 
Competence for Careers) ประกอบด้วย 3 
ตัวบ่งช้ี 1) ใช้ภาษาท่าทางแทนคำพูดในระหว่าง            
การทำงานได้ 2) ขยายความคำพูดให้เข้าใจใน
ระหว่างการทำงานได้ 3) พูดซ้ำหรือพูดอ้อมใน
ระหว่างการทำงานได้ 
องค์ประกอบที่ 5 สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อ
กระบวนการคิดของตนเอง (Metacognitive 
Competence) ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี          
1) ประเมินจิตบริการ 2) จัดการ การวางแผน 
กล้าแสดงออกส่ิงท่ีจะพูดเสมอ 
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             โดยองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  สามารถนำไปพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษได้ 
             ในส่วนกระบวนการจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิ บั ติใช้
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์ท่ีใกล้เคียง โดยภาษาท่ีใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนควรเป็นภาษาท่ีใช้จริงในการทำงาน โดยมีรูปแบบการใช้ภาษาท่ีหลากหลายใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษครบท้ัง 4 ทักษะ ท้ังการพูด การฟัง           
การอ่าน การเขียน ทำให้เด็กเกิดความชำนาญสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตด้วย 
             1.3  ตรวจสอบความเป็นไปได้ของร่างองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ท่ีเป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์  จากการกำหนดขึ้นมาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงแก้ไข โดยสร้างเครื่องมือ แบบสอบถาม
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้กำหนดไว้จำนวน 450 คน จากนั้นนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
             นำแบบสอบถามสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ไปเก็บกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 450 คน จำนวน 48 โรงเรียน จาก 6 ภูมิภาค  
เพื่อสำรวจองค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ โดยใช้โปรแกรมลิสเรล 
(LISREL) โดยการศึกษาพิจารณาข้อมูลจากองค์ประกอบหลัก 1 องค์ประกอบ มี 5 องค์ประกอบย่อย
และตัวบ่งช้ี 16 ตัวบ่งช้ี ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความเข้าใจมากขึ้น โดยผู้วิจัยจะใช้
สัญลักษณ์แทนค่าสถิติและตัวแปรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
              1.  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
                  1.1  ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variable) ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบหลัก 
                         Comcare  แทน  สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
                  1.2  ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย 
                         Gram  แทน   สมรรถนะทางกฏเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพื่ออาชีพ 
                         Soci    แทน   สมรระนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงานอาชีพ 
                         Disc    แทน   สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ 
                         Stra    แทน   สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการส่ือความหมายทางอาชีพ                          
                         Meta   แทน   สมรรถนะของบุคคลท่ีมีต่อกระบวนการคิดของตนเอง                     
                  1.3  ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) ประกอบด้วย 16 ตัวบ่งช้ี 
                        Gram1  แทน   ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเกี่ยวกับงานอาชีพชัดเจน  
                        Gram2  แทน   สะกดคำท่ีเกี่ยวข้องอาชีพและการทำงานถูกต้อง 
                        Gram3  แทน   เรียงประโยคท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงานได้ถูกต้อง 
                        Gram4  แทน   จำแนกประเภทของคำศัพท์ท่ีเกี่ยวกับอาชีพได้ 
                        Soci1    แทน   พูดอธิบาย ช้ีแจงของงานท่ีทำได้ชัดเจน 
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                        Soci2    แทน   พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้าและการบริการได้ 
                        Soci3    แทน   ใช้ภาษากับคู่สนทนาใน การทำงานได้อย่างเหมาะสม 
                        Soci4    แทน   พูดและเขียนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
                        Disc1    แทน   ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยคเกี่ยวกับอาชีพ 
                        Disc2    แทน   เขียนบทสนทนาได้ถูกต้องท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพได้ 
                        Disc3    แทน   อ่านและสรุปใจความสำคัญเรื่องท่ีเกี่ยวกับงานอาชีพได้ 
                        Stra1    แทน   ใช้ภาษาท่าทางแทนคำพูดในระหว่างการทำงานได้ 
                        Stra2    แทน   ขยายความคำพูดให้เข้าใจในระหว่างการทำงานได้ 
                        Stra3    แทน   พูดซ้ำหรือพูดอ้อมในระหว่างการทำงานได้ 
                       Meta1   แทน   ประเมินตนเองในการใช้ภาษาและจิตใจในการบริการ 
                       Meta2   แทน   จัดการและการวางแผนส่ิงท่ีจะพูดเสมอ 

2.  สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าสถิติ 
     สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าความหมายทางสถิติ                 

                                    แทน   องค์ประกอบหลักสีเขียว (ตัวแปร) 
 
                                    แทน   องค์ประกอบย่อยสีเหลือง (ตัวแปร) 
 
                                    แทน  ตัวบ่งช้ี (ตัวแปรสังเกต)  
 
                                                 แทน   ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือน้ำหนักองค์ประกอบ 
                       χ2          แทน   ค่าไค-สแควร์ 
                      df           แทน   องศาความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
                      R2           แทน    ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
                   P-value      แทน    ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (Significance) 
                     GFI          แทน    ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index) 
                    AGFI         แทน    ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted  
                                             Goodness of Fit Index) 
                     CFI          แทน    ค่าดัชนีความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit 
                                             Index) 
                  RMSEA        แทน    ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียของส่วนเหลือคลาดเคล่ือนกำลัง 
                                             สองของการประมาณค่า (Root Mean Square Error of 
                                             Approximation)                            
                      SE          แทน    ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และ
โค รงสร้ า งขอ งภ าษ า เพื่ อ อ าชีพ  (Grammatical Competence for Careers) มี ค่ าน้ ำห นั ก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.66 สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงานอาชีพ (Sociolinguistic 
Competence in Careers) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.74 สมรรถนะทางความเข้าใจใน
ระ ดั บ ข้ อคว าม เกี่ ย วกั บ งาน อา ชีพ  (Discourse Competence for Careers)  มี ค่ าน้ ำห นั ก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.74 สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการส่ือความหมายทางอาชีพ (Strategic 
Competence for Careers) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.94 สมรรถนะของบุคคลท่ีมีต่อ
กระบวนการคิดของตนเอง (Metacognitive Competence) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.65 
 

 
 
ภาพที่ 4.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ    
               ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้โปรแกรม LISREL เวอร์ช่ัน 8.3 หมายเลขผลิตภัณฑ์ (Serial 
Number) คือ LP853-72SSI-56885 พบว่า โมเดลการวัดสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพมีดัชนี วัดความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ χ2  
มีค่าเท่ากับ 0.340 องศาความเป็นอิสระ df มีค่าเท่ากับ 63 ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียของส่วนเหลือ
คลาดเคล่ือนกำลังสองของการประมาณค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.012 ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
โมเดล GFI มีค่าเท่ากับ 0.98  ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลท่ีปรับแก้แล้ว AGFI มีค่าเท่ากับ 0.96 
ค่าดัชนีความความกลมกลืนเปรียบเทียบ CFI มีค่าเท่ากับ 1.00 และดัชนี CN มีค่าเท่ากับ 615.98 
การพิจารณาว่า โมเดลองค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีวิเคราะห์ได้นั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่  ผู้วิจัยใช้
หลักเกณฑ์ตามท่ี นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) สุภมาส อังศุโชติ และคนอื่น ๆ (2552) กำหนดไว้  
ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสาร 
                  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ดัชนีความสอดคล้อง เกณฑ์การพิจารณา ค่าดัชนี ความหมาย 
1. ( 2 : Chi-square) p-value > 0.05 0.340✓ 

โมเดลสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

2. ค่า ( 2 /df : Chi-square 
/Degrees of Freedom) 

< 2.00 หรือ < 5.00 1.064✓ 

3. ค่า GFI > 0.90 (เข้าใกล้ 1) 0.98✓ 
4. ค่า AGFI > 0.90 (เข้าใกล้ 1) 0.96✓ 
5. ค่า CFI > 0.90 (เข้าใกล้ 1) 1.00✓ 
6. ค่า RMSEA < 0.05 (เข้าใกล้ 0) 0.012✓ 
7. ค่า CN   200 ของกลุ่มตัวอย่าง 615.98✓ 
 
หมายเหตุ ✓  หมายถึง ค่าท่ีคำนวณได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่ ง ช้ี องค์ประกอบท้ัง  
5 องค์ประกอบ มีค่าน้ำหนักอยู่ระหว่าง 0.65-0.94 คือ สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical Competence for Careers) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
0.66 สมรรถนะทางภาษาศาสตร์ เชิงสังคม ในงานอาชีพ  (Sociolinguistic  Competence in 
Careers) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.74 สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับ
งานอาชีพ (Discourse Competence for Careers)  มี ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ  0.74 
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สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการส่ือความหมายทางอาชีพ (Strategic Competence for Careers) 
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.94 สมรรถนะของบุคคลท่ีมีต่อกระบวนการคิดของตนเอง 
(Metacognitive Competence) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.65  

โดยผลจากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ จะนำไป  
เพื่อพัฒนาองค์ประกอบของรูปแบบการสอนและกระบวนการจัดกิจกรรม รวมท้ังผลการวิเคราะห์ค่า
โมเดลความสัมพันธ์องค์ประกอบสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จะนำไปใช้ในการกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนในการวัดและประเมินผลสมรรถนะ 
การส่ือสารภาษาเพื่ออาชีพ ในขั้นตอนท่ี 2 ต่อไป 
 
4.2  ขั้นตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
            เพื่อให้การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์แทน
ค่าสถิติ ดังนี้ 
             สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าความหมายทางสถิติ 
             x̄                            แทน       ค่าเฉล่ีย (Mean) 
             S.D.                        แทน       ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
             Std. Error Mean        แทน       ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ีย 
             t                            แทน       ค่าคะแนนที 
             F                            แทน       ค่าสถิติท่ีในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบเอฟ 
             df                           แทน       องศาความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
             Pretest                    แทน       ทดสอบก่อนเรียน 
             Posttest                  แทน       ทดสอบหลังเรียน 
             Minimum                แทน        ค่าต่ำสุด 
             Maximum                แทน       ค่าสูงสุด 
             SS                          แทน       ผลบวกของคะแนนเบ่ียงเบนยกกำลังสอง (Sum of  
                                                       square) 
             MS                         แทน       ค่าเฉล่ียของผลบวกของคะแนนเบ่ียงเบนยกกำลังสอง  
                                                       (Mean of Square) 
             N                           แทน       จำนวนคน 
             Error                      แทน        ความคลาดเคล่ือน 
             Sig.                        แทน        ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
           การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้  ผู้วิ จัยได้นำผลการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มาพัฒนารูปแบบการสอน รวมท้ังผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลความสัมพันธ์
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องค์ประกอบในขั้นตอนท่ี 1 มาใช้ในการกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนในการวัดและประเมินผลสมรรถนะ
การส่ือสารภาษาเพื่ออาชีพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
             2.1  พัฒนารูปแบบการสอนการสอนภาษาอังกฤษ และเครื่องมือประกอบรูปแบบการสอน  
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  และตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของคู่มือการใช้
รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและนำผลมาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือท่ี
สร้างขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                   รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
หลัก ดังต่อไปนี้ 
                   1.  หลักการของรูปแบบการสอน 
                        เป็นรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตอบสนอง                    
ความต้องการของผู้เรียนเฉพาะในเรื่องของอาชีพ ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้และสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง จากการลงมือฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพจริง มีการสร้างส่ิงเร้าโดยการจัด
สถานการณ์ รวมถึงการวางเงื่อนไขการเรียนรู้ท่ีใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ผู้เรียนตอบสนอง
โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเฉพาะของผู้
ท่ีประสำความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ทำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ท่ีประกอบด้วย 
ความรู้  ทักษะ คุณลักษณะ สามารถนำสมรรถนะมาใช้ปฏิบั ติงานให้ประสบความสำเร็จใน
ชีวิตประจำวันและในอนาคตได้  
                       โดยผลการสังเคราะหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานท่ีสัมพันธ์กับหลักการ
ของรูปแบบการสอน ดังตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4 ผลการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานท่ีสัมพันธ์กับหลักการของ 
                 รูปแบบการสอน 

 
 
 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการของรูปแบบการสอน 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
-  เน้นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน และความสำคัญของความรู้เดิม 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ 
การเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 
ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จนค้นพบความรู้และ
รู้จักส่ิงท่ีค้นพบ 

เป็นรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนเฉพาะในเรื่องของอาชีพ ผู้เรียนได้ค้นคว้า
หาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง จากการลง
มือฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพจริง  
มีการสร้างส่ิงเร้าโดยการจัดสถานการณ์ รวมถึง 
การวางเงื่อนไขการเรียนรู้ท่ีใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง ผู้เรียนตอบสนองโดยใช้
ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ี
ประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ ทำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ท่ีประกอบด้วย 
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ สามารถนำสมรรถนะ
มาใช้ปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จใน
ชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ 
 

ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ 
-  การลองผิดลองถูกจะนำไปสู่การเช่ือมโยง
ระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนอง และ                   
การเรียนรู้  ก็คือการท่ีมีการเช่ือมโยง  
(Connection) ระหว่าง ส่ิงเร้า (Stimuli) 
และ การตอบสนอง (Responses)  
การสอนภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์
เฉพาะ (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) 
-  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนอง               
ความต้องการของผู้เรียนเฉพาะ โดยเน้นท่ี
ความสำคัญของผู้เรียนและความต้องการใน         
การนำไปใช้ในได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ                 
การสื่อสาร 
-  การสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นในเรื่อง               
การส่ือสารตามสถานการณ์ในการใช้ภาษา
จริง ๆ มากกว่าการเน้นสอนการสอนเรื่อง
รูปแบบหรือโครงสร้างของภาษาเพียงอย่าง
เดียว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ท่ีมีไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  
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                  2.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน  
                        เพื่ อ ส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอั งกฤษเพื่ ออาชีพ ของนัก เรียน                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีประกอบด้วยความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ                               
                  3.  สาระการเรียนรู้ 
                       ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับการประกอบธุรกิจ (English for Careers in 
Business) แบ่งออกเป็น 4 หน่วย หน่วยละ 5 ช่ัวโมง และ 6 ช่ัวโมงสำหรับการทดสอบก่อนเรียน 
ระหว่างเรียนและหลังเรียน รวมเป็น 26 ช่ัวโมง โดยเลือกสาระการเรียนรู้ของวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 
เลือกสาระการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ดังตารางท่ี 4.5 โดยเลือกสาระการเรียนเรียนรู้ท่ี
นักเรียนเลือกร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ หรือความถี่ต้ังแต่ 27 คนขึ้นไป มากำหนดเป็นสาระการเรียนรู้
ของวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มีดังนี้ 
                        3.1  At the Repair Shop (ท่ีร้านค้า)                  
                        3.2  At the Hotel (ท่ีโรงแรม) 
                        3.3  At the Airport (ท่ีสนามบิน) 
                        3.4  At the Garage (ท่ีอู่ซ่อมรถ) 
 
ตารางที่ 4.5 ผลการเลือกสาระการเรียนรู้ของวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
                ปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 
 

สาระการเรียนรู้ ความถ่ี (คน) 
1.  At the Repair Shop (ท่ีร้านค้า)                  28 
2.  At the Mobile Shop (ท่ีร้านโทรศัพท์) 24 
3.  At the Hotel (ท่ีโรงแรม) 29 
4.  At the Airport (ท่ีสนามบิน) 27 
5.  At the Grocery (ท่ีร้านขายของชำ) 23 
6.  At the Garage (ท่ีอู่ซ่อมรถ) 29 
 
                  4.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะ  
                       ผลการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6  ผลการสังเคราะห์กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 
รูปแบบการสอนที่
เก่ียวข้องกับการ
สอนภาษาอังกฤษ

เพื่ออาชีพ / 
นักวิชาการ 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ขั้นสร้าง
ความ

ตระหนัก 

 
ขั้นเสนอ

สถานการณ์ 

 
ขั้น

ออกแบบ
สถานการณ์ 

 
ขั้น

ดำเนินการ
ตาม

บทบาท 

 
ขั้น

สรุปผล 
อภิปราย

ผล 

 
 

ความถ่ี 

การสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach)  

Goodman 
(1986) 

     5 

เสาวลักษณ์                
รัตนวิชช์ (2531) 

    - 4 

การสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Situation Based Learning) 
Oxford  & 
Crookall, (1989) 

     5 

ทิศนา แขมมณี 
(2552) 

     5 

กรมวิชาการ 
(2545) 

     5 

วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation Technique) 
Jefferies PR 
(2005) 

     5 

ทิศนา  แขมมณี 
(2550) 

-     4 

ไสว ฟักขาว 
(2544) 

 - -   3 

เสริมศรี  ลักษณศิริ 
(2540) 

 - -   3 

ชาญชัย ยมดิษฐ์ 
(2548) 

  - -  3 

อินทิรา  บุณยาทร 
(2542) 

     5 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)  
 

รูปแบบการสอนที่
เก่ียวข้องกับ         

การสอน
ภาษาอังกฤษ          
เพื่ออาชีพ / 
นักวิชาการ 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั้นสร้าง
ความ

ตระหนัก 

 
ขั้นเสนอ

สถานการณ์ 

 
ขั้นออกแบบ
สถานการณ์ 

 
ขั้น

ดำเนินการ
ตาม

บทบาท 

 
ขั้น

สรุปผล 
อภิปราย

ผล 

 
 

ความถ่ี 
 

วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
Ladousse (1987) -  

 
   4 

ทิศนา  แขมมณี  
(2550) 

-  -   3 

อาภรณ์  ใจเท่ียง 
(2550) 

  -   4 

การสอนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning)  
Willis (1996)  

 
  

 
  5 

Ellis (2003) -   
 

 
 

 
 

4 

การสอนการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-Based Learning)        
Tindal et al. 
(2007) 

-  
 

 
 

 
 

 
 

     4 
 

Seufert (2000) 
Raelin (2008) 
Mumford (2011) 

-  
 

 
 

 
 

 
 

     4 
 

 
            จากตารางท่ี 4.6  ผลการสังเคราะห์กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า 
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์  
3) สาระการเรียนรู้ 4) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ประกอบด้วย 5 ขั้น  
4.1) ขั้นสร้างความตระหนัก  4.2) ขั้นเสนอสถานการณ์ 4.3) ขั้นออกแบบสถานการณ์ 4.4) ขั้น
ดำเนินการตามบทบาท 4.5) ขั้นสรุปผลอภิปรายผล และ 5) การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 
โดยผู้วิจัยได้มีเกณฑ์ในการสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนโดยเลือกขั้นตอนการสอนท่ีมีความถ่ีต้ังแต่ 3 ข้อ
ขึ้นไปมากำหนดเป็นขั้นตอนในการสอนของรูปแบบการสอน  
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             กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ประกอบด้วย 5 ขั้น  
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   
             ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างความตระหนัก หมายถึง ครูผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนให้เกิด  ความตระหนัก 
เห็นความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพให้กับผู้เรียน โดยใช้ส่ือการสอน เทคนิคหรือวิธีการ 
เช่น การบอกเล่าเรื่องราว การพูดคุยแลกเปล่ียนเกี่ยวกับประเด็นข่าว หรือสถานการณ์ท่ีน่าสนใจใน
การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดีโอคลิป การใช้เพลง การใช้
เกม เป็นต้น   
             ขั้นท่ี 2 ขั้นเสนอสถานการณ์ หมายถึง ครูผู้สอนวางเงื่อนไข หรือจัดสถานการณ์ใน              
การนำเสนอข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน อันได้แก่ วลี คำ และประโยคใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพท่ีหลากหลาย รวมถึงมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะปฏิบัติใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ท้ังทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะ  
การเขียน ไปพร้อม ๆ กัน ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกิจกรรม เช่น       
การเล่นเกม การฟังเพลงผ่านสมาร์ททีวี การทำใบงานแบบฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือใช้
บทบาทสมมติจำลองสถานการณ์ 
             ขั้นท่ี 3 ขั้นออกแบบสถานการณ์ หมายถึง ผู้เรียนใช้ความรู้เดิมกับส่ิงท่ีได้เรียนรู้ใหม่
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ออกแบบสถานการณ์จำลองเพื่อแสดงบทบาทสมมติ ร่วมกัน
ระดมสมองอาจจะเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มโดยใช้ประโยค คำศัพท์ หรือสำนวนใหม่ และนึกถึงคุณ
ลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีจะประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในการออกแบบร่าง
สถานการณ์บทบาทสมมติได้อย่างเหมาะสม ครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในระหว่างนักเรียน
ออกแบบสถานการณ์ 
             ขั้นที่ 4 ขั้นดำเนินการตามบทบาทและประสบความสำเร็จ หมายถึง ผู้เรียนได้ฝึกสมรรถนะ
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ท่ีใกล้เคียงกับสถานการณ์
ในชีวิตจริงเมื่อผู้เรียนได้ออกไปประกอบอาชีพ โดยการแสดงบทบาทสมมติตามท่ีผู้เรียนได้ออกแบบ
สถานการณ์ และสามารถส่ือสารได้อย่างประสบความสำเร็จ  
             ขั้นที่ 5 ข้ันสรุปผล อภิปรายผล หมายถึง ครูผู้สอนสรุปผล อภิปรายผลให้คำแนะนำ พูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้เรียนถึงในเรื่องของการใช้ภาษา น้ำเสียง และลักษณะ ท่าทาง เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และเมื่อเรียนจบครูผู้สอนประเมินสมรรถนะการส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของผู้เรียน และในระหว่างเรียนประเมินความรู้ ทักษะ คุณลักษณะรวมถึงงาน
ท่ีได้มอบหมาย                                                                          
             5.  การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ                                                           
                  เป็นการวัดสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ท่ีประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะของนักเรียน โดยแบงการวัดผลประเมินผลออกเป็นดังนี้ วัดผลและประเมินผลก่อน
เรียน วัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน และวัดผลและประเมินผลหลังเรียน โดยใช้ 1) แบบทดสอบ
วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2) แบบวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  3 ) แบบวัดคุณ
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ลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  และ 4) แบบวัด
สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
ตารางที่ 4.7  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการสอนและ 
                 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

คนที่ x ̄ ระดับความเหมาะสม 
1 2.58 มาก 
2          2.10 ปานกลาง 
3 2.49 มาก 
4 2.73 มาก 
5 2.91 มาก 

รวม 2.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการสอน คู่มือการใช้ 
รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เทรงคุณวุฒิ จากการตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ คู่มือการใช้การใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า           
มีค่าเฉล่ียท่ากับ 2.55 ซึ่งมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถท่ีจะนำรูปแบบการสอน 
คู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป           
 
4.3  ขั้ นตอน ท่ี  3  ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอั งกฤษ ท่ี ส่งเสริมสมรรถนะ                
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ           
20 ปี 
             ผลการวิเคราะห์การใช้รูปแบบการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา จำนวน  
30 คน เป็นกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีพัฒนาขึ้นกับนักเรียนกลุ่มทดลอง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
จำนวน 4 บทเรียน แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 4 แผน หน่วยละ 5 ช่ัวโมง และ 6 ช่ัวโมงสำหรับ
การทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน รวมเป็น 26 ช่ัวโมง ได้แก่ หน่วยท่ี 1 At the 
Repair Shop (ท่ี ร้ าน ค้ า) หน่ วย ท่ี  2 At the Hotel (ท่ี โร งแรม ) หน่ วย ท่ี  3 At the Airport  
(ท่ีสนามบิน) และ หน่วยที่ 4 At the Garage (ท่ีอู่ซ่อมรถ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
            1.  ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
                 ในการศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่ ออาชีพ ผู้วิ จัยได้ใช้เครื่องมือ
แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ใช้ทดสอบผู้เรียนก่อนเรียนและหลัง
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การใช้รูปแบบการสอน เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.8 
  
ตารางที่ 4.8  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านความรู้ความสามารถทาง            
                 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
 

 
ตัวแปร 

 
N 

แบบทดสอบ           
ก่อนเรียน 

แบบทดสอบ           
หลังเรียน 

 
t 

 
P 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. 
ความสามารถทาง

ภาษาภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ 

 
30 

 
20.96 

 
3.35 

 
22.10 

 
3.48 

 
17.954* 

 
.000 

 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
              จากตารางท่ี 4.8  ผลคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนน 
เฉล่ียสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผลการทดสอบ
ห ลั ง เรี ยน มี ค่ า   x ̄ = 22.10, S.D. =  3.48 แล ะผลการท ดสอ บ ก่ อ น เรี ยน มี ค่ า  x ̄  = 20.96,                   
S.D. = 3.35  
 
              2.  ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
                   ในการวัดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ แบบวัดทักษะ
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแบบทดสอบวัดทักษะการฟัง  การพูด 
การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ทักษะละ 10 ข้อ รวม 40 ข้อ ศึกษาพัฒนาการของ
นักเรียนกลุ่มทดลองด้วยการวัดซ้ำ จำรวน 4 ครั้ง โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์เกณฑ์การวัดและประเมินผลทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของ Kansas Speech Communication Association (KSCA) ฮี
ตัน (Heaton, 1997) เคมิงเกียว (Khaminkieo, 2007) สปิชเบิร์ก (Spitzberg, 2003) กรมวิชาการ (2545) 
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2553) อัจฉรา วงศโสธร (2544) McColly (1970) และ ฐิติรัตน สุวรรณสม (2544)  
มาใช้กับแบบวัดทักษะนี้ ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางท่ี 4.9 



 
 

 

ตารางที่ 4.9  คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่างเรียน จำนวน     
                 4 ครั้งของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 4.9  คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่าง
เรียน จำนวน 4 ครั้ง ของนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สูงขึ้น
ตามลำดับ 
 
 
 
 

 
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อ

อาชีพ 
 

 
คร้ังที่ 1 

 

 
คร้ังที่ 2 

 

 
คร้ังที่ 3 

 

 
คร้ังที่ 4 

 
x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. 

1.  ทักษะการฟัง 5.74 0.65 6.23 0.54 6.75 0.45 7.45 0.52 
2.  ทักษะการพูด 4.47 0.47 5.14 0.61 6.24 0.47 7.89 0.43 
3.  ทักษะการอ่าน 6.75 0.57 7.12 0.63 7.85 0.51 8.2 0.52 
4.  ทักษะการเขียน            6 0.72 6.24 0.48 6.82 .032 9.26 0.34 

รวมทั้งหมด 22.96 1.79 24.73 1.68 27.66 1.74 32.80 2.09 
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ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำด้านทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่างเรียน               
                    จำนวน 4 ครั้ง ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.10  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำด้านทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ระหว่าง
เรียนจำนวน  4 ครั้ง ของนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า ผลท่ีได้ปรากฏว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ (F = 355.560, Sig. = .000) แสดงว่าในแต่ละช่วงเวลามีคะแนน
เฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

Source Type III Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
test            Sphericity Assumed 
                 Greenhouse - Geisser 
                 Huynh – Feldt 
                 Lower – bound 

1664.492 
1664.492 
1664.492 
1664.492 

3 
2.221 
2.413 
1.000 

554.831 
749.570 
689.811 
1664.492 

355.560 
355.560 
355.560 
355.560 

.000* 

.000* 

.000* 

.000* 
Error(test)   Sphericity Assumed 
                 Greenhouse - Geisser 
                 Huynh – Feldt 
                 Lower – bound 

135.758 
135.758 
135.758 
135.758 

87 
64.397 
69.976 
29.000 

1.560 
2.108 
1.940 
4.681 
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ตารางที่ 4.11  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในการวัดซ้ำด้าน ทักษะ               
                    การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่างเรียน จำนวน  
                    4 ครั้ง ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
 

 
* หมายถึง คะแนนค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกันท่ีระดับ .05 และตัวเลขในวงเล็บ คือ คะแนน
พัฒนาการท่ีวัดจากร้อยละของการเปล่ียนแปลง          
                                                              
                จากตารางท่ี 4.11  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในการวัดซ้ำ
ด้านทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่างเรียน จำนวน  4 ครั้ง 
ของนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า การวัดซ้ำครั้งท่ี 1, 2, 3 และ 4 มีความแตกต่างกันอย่ามีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
                  3.  คุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  
                       ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ แบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบความสำเร็จใน 
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยเป็นลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ของลิเคิร์ท (Likert, 1967) 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ เพื่อประเมินคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ี
ประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง  โดย  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางท่ี 4.12 

คร้ังที่ 1 2 3 4 
 
1 

 
 
 

   

 
2 
 

 

 

 

 

 
3 
 

  

  

 
4 

   

 

 
 

.000* 
     (9.88) 

.000* 
    (2.933) 

.000* 
     (4.700) 

.000* 
(1.767) 

 

.000* 
    (8.076) 

     .000* 
    (5.133) 
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ตารางที่ 4.12  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านคุณลักษณะเฉพาะของ  
                   ผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 

 
รายการประเมิน 

ก่อนเรียน (N = 30) หลังเรียน (N = 30) 

x̄ S.D. ระดับ
คุณลักษณะ 

x̄ S.D. ระดับ
คุณลักษณะ 

1.  นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ 
     เก่ียวกับงานที่ตนได้ปฏิบัติ 

4.13 0.68 มาก 3.96 0.55 มาก 

2.  นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์             
     คิดรอบคอบในการพิจารณา  
     และตัดสินใจ 

3.93 0.78 มาก 4.06 0.58 มาก 

3.  นักเรียนเป็นคนช่างสังเกตกับ 
     งานที่ได้ทำ เรียนรู้ได้เร็วและมี 
     ความจำดี 

3.80 0.66 มาก 4.03 0.76 มาก 

4.  นักเรียนมีความซื่อตรงและ 
     ซื่อสัตย์กับงานที่รับผิดชอบ     
     มีความกล้าที่จะกระทำในสิ่งที่ 
     ถูกต้อง 

3.96 0.85 มาก 4.03 0.66 มาก 

5.  นักเรียนมีกริยาอาการอ่อนโยน  
     สุภาพและมีมารยาทดี อ่อน 
     น้อมถ่อมตน 

3.66 0.47 มาก 4.10 0.71 มาก 

6.  นักเรียนให้บริการแบบสมัครใจ 
     และเต็มใจ 

3.80 0.76 มาก 4.06 0.69 มาก 

7.  นักเรียนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
     ได้ดีเมื่อเวลาทำงานที่ได้รับ 
     มอบหมาย 

3.83 0.59 มาก 4.13 0.50 มาก 

8.  นักเรียนมีความกระตือรือร้น   
     ร่าเริง 

3.93 0.78 มาก 4.33 0.75 มาก 

9.  นักเรียนแต่งกายสะอาด 
     เรียบร้อย 

3.73 0.69 มาก 4.10 0.60 มาก 

10.  นักเรียนมีศิลปะและเทคนิค             
      การพูดเพ่ือจูงใจคนในการ 
      ทำงาน 

3.76 0.62 มาก 4.03 0.66 มาก 

11.  นักเรียนรู้จักควบคุมจิตใจ  
      และอารมณ์ได้ 

3.86 0.68 มาก 4.00 0.64 มาก 

12.  นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
      เข้ากับผู้อื่นได้อย่างดี 

3.63 0.71 มาก 4.03 0.61 มาก 

รวม 3.83 2.49 มาก 4.07 2.57 มาก 
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จากตารางท่ี 4.12  การเปรียบเทียบผลคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้าน 
คุณลักษณะเฉพาะของผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ พบว่า ผลการวัด
คุณลักษณะของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าการวัดคุณลักษณะก่อนเรียน
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยรวมมีระดับคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก โดยผล           
การวัดคุณลักษณะหลังเรียนมีค่า  x ̄ = 4.07,  S.D.= 2.57  คุณลักษณะก่อนเรียนมีค่า x ̄ = 3.83,   
S.D.= 2.49  
 
ตารางที่ 4.13  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านคุณลักษณะเฉพาะของ  
                   ผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 

 
ตัวแปร 

 
N 

ก่อนเรียน หลังเรียน  
t 

 
P 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. 

คุณลักษณะเฉพาะของ
ผู้ท่ีประสบความสำเร็จ

ในการส่ือสาร                   
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

 
30 

 
3.83 

 
2.49 

 
4.07 

 
2.57 

 
4.783* 

 
.000 

 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.13  ผลคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านคุณลักษณะเฉพาะของ 
ผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ พบว่า ผลการค่าคะแนนเฉล่ียหลังเรียน
ของนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยผลการทดสอบหลังเรียนมีค่า  x ̄ = 4.07,  S.D. = 2.57 และผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่า  
x ̄  = 3.83,  S.D. = 2.49  
 
          4.  แบบวัดสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3               
              โดยการศึกษาสมรรถนะการส่ือสารภาษาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ  
แบบวัดสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยแบ่ง
ออกเป็น  4 ข้อ ข้อละ 40 คะแนน ข้อท่ี 1 At the Repair Shop (ท่ีร้านค้า) ข้อท่ี 2  At the Hotel 
(ท่ีโรงแรม) ข้อท่ี 3  At the Airport (ท่ีสนามบิน) ข้อท่ี 4  At the Garage (ท่ีอู่ซ่อมรถ) วัดคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริค (Rubric) กำหนดองค์ประกอบน้ำหนัก
คะแนนตามองค์ประกอบของสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ดังตารางท่ี 4.14          
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ตารางที่  4.14  การการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะ 
                     การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและ  
                     หลังเรียน   
 

สมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

 
N 

 
x ̄ 

 
S.D 

 
t 

 
P 
 

คะแนนก่อนเรียน 30 27.26 1.79 17.455* .000 
คะแนนหลังเรียน 30 33.00 1.96 

 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.14  ผลการเปรียบคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะ 
การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า                 
ผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน  
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผลการทดสอบหลังเรียน มีค่า   x̄ = 33.00,  
S.D. = 1.96 และผลการทดสอบก่อนเรียน มีค่า x̄ = 27.26 , S.D. = 1.79  
 
 



 

 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
             การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และ 3) เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ              
ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
             ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้            
ร่างองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  จากนั้นสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และคำแนะนำถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ แล้วดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ ต่อจากนั้นตรวจสอบคุณภาพ
ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือสร้างเครื่องมือ
ได้แก่ แบบสอบถามสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้กำหนดไว้ จำนวน           
450 คน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  
             ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิธีการ
ดำเนินการดังนี้  ศึกษาเอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับ               
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) รูปแบบการสอน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีพุทธศักราช 2551 หลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ ปีพุทธศักราช 2558 ของจังหวัด
ชลบุรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาชีพ การสอนภาษาอังกฤษ สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการสอน จากนั้นพัฒนารูปแบบแบบ
การสอนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อจากนั้นสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
การใช้รูปแบบการสอนเครื่องมือที่ใช้ในระหว่างกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้
เครื่องมือในการศึกษาผล ได้แก่ แบบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ในช่วงก่อนเรียนและหลังเรียนจบ ใช้เครื่องมือในการศึกษาผล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความรู้
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ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 2) แบบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  3) แบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้
ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ โดยทุกเครื่องมือและผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน  
             ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ          
20 ปี  
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
             5.1.1  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                      
                     1.  จากการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ได้องค์ประกอบ
ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
                         1.1  องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพ่ือ
อาชีพ (Grammatical Competence for Careers) ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ออกเสียง
คำศัพท์ วลี ประโยคเกี่ยวกับงานอาชีพชัดเจน 2) สะกดคำที่เกี่ยวข้องอาชีพและการทำงานถูกต้อง            
3) เรียงประโยคที่เก่ียวข้องกับการทำงานได้ถูกต้อง 4) จำแนกประเภทของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพได้ 
                         1.2   องค์ประกอบที่  2 สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงานอาชีพ 
(Sociolinguistic Competence in Careers) ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) พูดอธิบาย ชี้แจง
ของงานที่ทำได้ชัดเจน 2) พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้าและการบริการได้ 3) ใช้ภาษากับ 
คู่สนทนาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 4) พูดและเขียนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  
                         1.3  องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ (Discourse Competence for Careers) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 1) ฟัง พูด บอก
ความหมายคำและประโยคเกี่ยวกับอาชีพ 2) เขียนบทสนทนาได้ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพได้   
3) อ่านและสรุปใจความสำคัญเรื่องที่เก่ียวกับงานอาชีพได้ 
                         1.4  องค์ประกอบที่ 4 สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อความหมายทาง
อาชีพ (Strategic Competence for Careers) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ใช้ภาษาท่าทาง
แทนคำพูดในระหว่างการทำงานได้ 2) ขยายความคำพูดให้เข้าใจในระหว่างการทำงานได้ 3) พูดซ้ำ
หรือพูดอ้อมในระหว่างการทำงานได้ 
                         1.5  องค์ประกอบที่ 5 สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง 
(Metacognitive Competence) ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1)ประเมินจิตบริการ 2) จัดการ 
การวางแผน กล้าแสดงออกสิ่งที่จะพูดเสมอ 
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                         โดยจาการตรวจสอบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) พบว่า องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
            5.1.2   ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
                            พัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของนั ก เรี ยน ชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ที่  3 ตามน โยบ ายยุ ท ธศ าสตร์ช าติ  20 ปี  เป็ น รูป แบ บ 
การสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                     1.  หลักการของรูปแบบการสอน 
                          เป็นรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตอบสนอง                    
ความต้องการของผู้เรียนเฉพาะในเรื่องของอาชีพ ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้และสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง จากการลงมือฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพจริง มีการสร้างสิ่งเร้าโดยการจัด
สถานการณ์ รวมถึงการวางเงื่อนไขการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ผู้เรียนตอบสนอง
โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเฉพาะของผู้
ที่ประสำความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ทำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ที่ประกอบด้วย 
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ สามารถนำสมรรถนะมาใช้ปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จใน
ชีวิตประจำวันและในอนาคตได้  
                     2.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน  
                          เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ                               
                     3.  สาระการเรียนรู้ 
                         ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพสำหรับการประกอบธุรกิจ (English for Careers in 
Business) แบ่งออกเป็น 4 หน่วย หน่วยละ 5 ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมงสำหรับการทดสอบก่อนเรียน 
ระหว่างเรียนและหลังเรียน รวมเป็น 26 ชั่วโมง โดยเลือกสาระการเรียนรู้ของวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยได้ให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 30 คน 
เลือกสาระการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ โดยเลือกสาระการเรียนเรียนรู้ที่นักเรียนเลือก            
ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ หรือความถี่ตั้งแต่ 27 คนขึ้นไป มากำหนดเป็นสาระการเรียนรู้ของวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ มีดังนี้ 
                         3.1  At the Repair Shop (ที่ร้านค้า)                  
                         3.2  At the Hotel (ที่โรงแรม) 
                         3.3  At the Airport (ที่สนามบิน) 
                         3.4  At the Garage (ที่อู่ซ่อมรถ) 
                    4.    กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ แบ่งออกเป็น  
5 ขั้นตอน ได้แก่ 
                        4.1  ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความตระหนัก หมายถึง ครูผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนให้เกิด 
ความตระหนัก เห็นความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพให้กับผู้เรียน โดยใช้สื่อการสอน 
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เทคนิคหรือวิธีการ เช่น การบอกเล่าเรื่องราว การพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นข่าว หรือ
สถานการณ์ที่น่าสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดีโอ
คลิป การใช้เพลง การใช้เกม เป็นต้น   
                        4.2  ขั้นที่  2 ขั้นเสนอสถานการณ์ หมายถึง ครูผู้สอนวางเงื่อนไข หรือจัด
สถานการณ์ในการนำเสนอข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน อันได้แก่ วลี คำ และประโยคใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพที่หลากหลาย รวมถึงมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะปฏิบัติใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ทั้งทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะ
การเขียน ไปพร้อม ๆ กัน ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกิจกรรม เช่น 
การเล่นเกม การฟังเพลงผ่านสมาร์ททีวี การทำใบงานแบบฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือใช้
บทบาทสมมติจำลองสถานการณ ์
                        4.3  ขั้นที่ 3 ขั้นออกแบบสถานการณ์ หมายถึง ผู้เรียนใช้ความรู้เดิมกับสิ่งที่ได้
เรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ออกแบบสถานการณ์จำลองเพ่ือแสดงบทบาทสมมติ 
ร่วมกันระดมสมองอาจจะเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มโดยใช้ประโยค คำศัพท์ หรือสำนวนใหม่ และนึกถึง  
คุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพในการออกแบบ
ร่างสถานการณ์บทบาทสมมติได้อย่างเหมาะสม ครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในระหว่าง
นักเรียนออกแบบสถานการณ์ 
                         4.4  ขั้นที่ 4 ขั้นดำเนินการตามบทบาทและประสบความสำเร็จ หมายถึง ผู้เรียน
ได้ฝึกสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่ใกล้เคียง
กับสถานการณ์ในชีวิตจริงเมื่อผู้เรียนได้ออกไปประกอบอาชีพ โดยการแสดงบทบาทสมมติตามที่
ผู้เรียนได้ออกแบบสถานการณ์ และสามารถสื่อสารได้อย่างประสบความสำเร็จ  
                        4.5  ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผล อภิปรายผล หมายถึง ครูผู้สอนสรุปผล อภิปรายผลให้
คำแนะนำ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนถึงในเรื่องของการใช้ภาษา น้ำเสียง และลักษณะ ท่าทาง 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ และเมื่อเรียนจบครูผู้สอนประเมินสมรรถนะ
การสื่อสารภาอังกฤษเพ่ืออาชีพของผู้เรียน และในระหว่างเรียนประเมินความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
รวมถึงงานที่ได้มอบหมาย 
                    5.  การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ                                                           
                         เป็นการวัดสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ โดยการวัดระหว่างเรียน 
ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ของนักเรียน โดยแบงการวัดผลประเมินผลออกเป็น 
ดังนี้ ในระหว่างกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้เครื่องมือในการศึกษาผล ได้แก่ แบบวัด
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในช่วงก่อนเรียนและหลังเรียนจบ 
ใช้เครื่องมือในการศึกษาผล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
2) แบบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3) แบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ โดยทุกเครื่องมือและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 
ท่าน โดยในระหว่างกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยได้พานักเรียนไปฝึกประสบการณ์
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพในสถานประกอบการจริง เช่น โรงแรม อู่ซ่อมรถ สนามบิน 
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           5.1.3  ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  
                  ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี พบว่า 
นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีคะแนนสมรรถนะ         
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยในระหว่างกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
                  ด้านความรู้ ค่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
                  ด้านทักษะ นักเรียนมีพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษสูงขึ้นตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 
                  ด้านคุณลักษณะเฉพาะของผู้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
นักเรียนมีระดับคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก 
 
5.2  อภิปรายผล 
             การศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
             5.2.1  ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พบว่า  ได้องค์ประกอบ
ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้  
                      การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ทั้ง 5 องค์ประกอบนั้นจะเห็นได้ว่ามี
ความสอดคล้องและมีความสำคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยที่องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพ่ืออาชีพ 
(Grammatical Competence for Careers) (Canale & Swain, 1 9 8 0 ) วิ ด โด ซั น  (Widdowson, 
1978)  และเซวิกนอน (Savignon, 1983) บาซแมน (Bachman, 1990) กล่าวว่า ผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่อง
ไวยากรณ์ เช่น ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้างของคำ ประโยค ตลอดจน  การสะกดและการออกเสียง 
ร่วมกับบริบทในการใช้ภาษาและการตีความข้อความต่าง ๆ เพ่ือตัดสินใจว่าจะใช้ความรู้ที่มีอยู่ทางภาษา
อย่างไร องค์ประกอบที่  2 สมรรถนะทางภาษาศาสตร์ เชิ งสั งคมในงานอาชีพ (Sociolinguistic 
Competence in Careers) ซึ่ งสอดคล้องกับ  ไฮมส์  (Hymes, 1981) และบาสแตง (Batang, 2014)   
ที่กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ืออาชีพต้องใช้บริบทของเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ในสาขาวิชาเฉพาะด้าน การให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาอย่างมีความหมายและนำไปใช้
ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนสามารถสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้
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ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ เช่น คนรู้ว่าควรพูดอย่างไรในสถานการณ์ใด จุดประสงค์ของการสนทนา 
ตลอดจนคำนึงถึงบทบาททางสังคมของตนเอง องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับ
ข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse Competence for Careers) ซึ่งสอดคล้องกับ Herrera & 
Murry (2005) ที่ได้กล่าวว่า ผู้เรียนต้องสามารถเชื่อมระหว่างโครงสร้างภาษา (Grammatical form)   
กับความหมาย (meaning) ในการพูดและเขียนตามรูปแบบ และสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันให้เข้าใจได้ 
องค์ประกอบที่  4 สมรรถนะทางการใช้กลวิธี ในการสื่ อความหมายทางอาชีพ  (Strategic 
Competence for Careers) สอดคล้องกับ ออกซ์ฟอร์ด (Oxford, 1990) และ บรีกเกอร์ (Brieger, 
1995) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนจะต้องเรียนเทคนิคกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยจะต้องทำการสอนองค์
ความรู้ด้านภาษาและทักษะทางภาษาในขอบเขตเนื้อหาเฉพาะโดยใช้กิจกรรมการสอนเพ่ือการสื่อสาร
เพ่ืออาชีพ การใช้เทคนิคกลวิธีในการสื่อสาร เช่น การพูดซ้ำ การเดาความหมาย การผสมคำ เป็นต้น 
องค์ประกอบที่  5 สมรรถนะของบุคคลที่ มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง (Metacognitive 
Competence) สอดคล้องกับ (Gagne, 1985) และ (Oxford, 1990) ที่ ได้กล่าวว่า สิ่งที่จะทำให้
ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพได้สำเร็จ คือ การที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่ตระหนักรู้การควบคุม
ความคิดการประเมินการวางแผน และการจัดระบบ การคิดของตนเอง เพ่ือทำให้การสื่อสารประสบ
ความสำเร็จ 
             5.2.2  ผลการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
                      ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อที่ 2 ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเป็นขั้นตอนที่ 2 จากการศึกษาองค์ประกอบของส่งเสริมสมรรถนะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ที่ เป็นองค์ประกอบเชิงประจักษ์จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยได้ข้อมูลมาจาก 
การสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับการพัฒนารูปแบบ 
การสอนผู้วิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
(ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รูปแบบการสอนที่เกี่ยวข้องกับ 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ได้แก่ การสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach)   
การสอนโดยใช้ สถานการณ์ เป็ นฐาน  (Situation Based Learning) วิ ธี สอนโดยใช้ สถานการณ์
จำลอง (Simulation Technique) วิธีสอนโดยใช้  การแสดงบทบาทสมมติ  (Role Playing) การสอน 
การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) การสอนการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-Based 
Learning) รวมทั้งผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนารูปแบบการสอน จากผลการวิจัยทำให้ได้รูปแบบ
การสอน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
                    1.  ขั้นสร้างความตระหนัก ครูผู้สอนกระตุ้นผู้ เรียนให้ เกิดความตระหนัก เห็น
ความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพให้กับผู้เรียน โดยใช้สื่อการสอน เทคนิคหรือวิธีการ เช่น 
การบอกเล่าเรื่องราว การพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นข่าว หรือสถานการณ์ที่น่าสนใจในการใช้
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ภาษาอังกฤษในการทำงาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดีโอคลิป การใช้ เพลง การใช้เกม 
เป็นต้น โดยสอดคล้องกับ กู๊ดแมน (Goodman, 1986) และทิศนา แขมมณี (2552) ที่กล่าวว่า ผู้สอน
เตรียมสื่อการสอน สถานการณ์จำลองที่จะใช้สอนที่จะให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษา โดย
อาจสร้างขึ้นเองหรืออาจเลือกสถานการณ์จำลองที่มีผู้สร้างไว้แล้ว จากนั้นผู้เรียนจะได้พูดคุยกัน
เกี่ยวกับการใช้ภาษา 
                    2.  ขั้นเสนอสถานการณ์ ครูผู้สอนวางเงื่อนไข หรือจัดสถานการณ์ในการนำเสนอ
ข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน อันได้แก่ วลี คำ และประโยคใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพที่หลากหลาย รวมถึงมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ทั้งทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ไปพร้อม ๆ 
กัน ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกิจกรรม เช่น การเล่นเกม การฟัง
เพลงผ่านสมาร์ททีวี การทำใบงานแบบฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือใช้บทบาทสมมติจำลอง
สถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ ชาญชัย  ยมดิษฐ์ (2548) อินทิรา บุณยาทร (2542) ที่กล่าวว่า ผู้สอน
เสนอสถานการณ์จำลองโดย โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาปัญหาและหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาเมื่อต้องพบ
เจอกับสถานการณ์นั้น ๆ หลังจากนั้นผู้เรียนอาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยร่วมกันแสดงความคิดเห็น หรือทำ
แบบฝึกหัด 
                    3.  ขั้นออกแบบสถานการณ์ ผู้ เรียนใช้ความรู้เดิมกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับ 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ออกแบบสถานการณ์จำลองเพ่ือแสดงบทบาทสมมติ ร่วมกันระดม
สมองอาจจะเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มโดยใช้ประโยค คำศัพท์ หรือสำนวนใหม่ และนึกถึงคุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพในการออกแบบร่างสถานการณ์
บทบาทสมมติได้อย่างเหมาะสม ครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในระหว่างนักเรียนออกแบบ
สถานการณ์ โดยสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2545) ที่ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
เป็นฐาน โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม และให้ผู้ที่รับอาสาแสดงบทบาทเลือกบทบาทแล้วแยกย้ายไป
ออกแบบสถานการณ์และฝึกซ้อม เพ่ือให้การแสดงเป็นไปอย่างสมจริง 
                    4.  ขั้นดำเนินการตามบทบาทและประสบความสำเร็จ ผู้เรียนได้ฝึกสมรรถนะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใกล้เคียงกับสถานการณ์ใน
ชีวิตจริงเมื่อผู้เรียนได้ออกไปประกอบอาชีพ โดยการแสดงบทบาทสมมติตามที่ผู้เรียนได้ออกแบบ
สถานการณ์ และสามารถสื่อสารได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ อาภรณ์  ใจเที่ยง 
(2550) ที่ได้กล่าวว่า เมื่อทุกฝ่ายพร้อมแล้วจึงเริ่มแสดงตามบทบาทที่ได้รับ การแสดงนี้ควรปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติ ผู้สอนและผู้ชมไม่ควรเข้าขัดกลางคัน นอกจากในกรณีที่ผู้แสดงต้องการ 
ความช่วยเหลือ ในขณะที่แสดงผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมของผู้แสดงและผู้ชมอย่างใกล้ชิด  
                    5.  ขั้นสรุปผล อภิปรายผล ครูผู้สอนสรุปผล อภิปรายผลให้คำแนะนำ พูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนถึงในเรื่องของการใช้ภาษา น้ำเสียง และลักษณะ ท่าทาง เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ และเมื่อเรียนจบครูผู้สอนประเมินสมรรถนะการสื่อสารภา
อังกฤษเพ่ืออาชีพของผู้เรียน และในระหว่างเรียนประเมินความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ รวมถึงงานที่ได้
มอบหมาย สอดคล้องกับ เจเฟอรี่ (Jefferies PR, 2005) ที่ได้กล่าวว่า ขั้นสรุปผลอภิปรายผลจะให้
ผู้เรียนสะท้อนคิด (reflective thinking) ในสิ่งที่ผู้เรียนทำได้ดีก่อน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความม่ันใจ เช่น 
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มีการดูแลแบบเอ้ืออาทร เข้าไปซักถามความรู้สึก สัมผัสตัว เป็นต้น แล้วจึงประเมินจุดที่บกพร่อง บอก
เหตุผล และบอกแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองและตระหนักถึงความสำคัญของ
วิธีการ 
            5.2.3  การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 
                    จากการศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะ                        
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ                  
20 ปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในระหว่างกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้เกิด
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ พบว่า 
                     1  ด้านความรู้ 
                         ด้านความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตามนโยบายยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายผลได้ว่า ก่อนเรียนนักเรียนยังไม่มี
พ้ืนฐาน จึงทำให้ได้คะแนนน้อย หลังจากใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นนักเรียนได้
คะแนนสูงขึ้น อันเนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริม
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน มีการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยวลีรัตน์ เล้าอรุณ (2560) ได้ทำการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพโดย            
การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏนครปฐม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและเปรียบเทียบรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ
โดยบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน โดยมี แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยเนื้อหาข้อสอบ
เป็น แบบทดสอบปรนัย และอัตนัย ผลการวิจัยพบว่า คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จึงเป็นข้อมูลยืนยันว่า
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นส่งเสริมความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน  
                     2.  ด้านทักษะ 
                         ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการของค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นตามลำดับอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอถิปรายผลได้ว่า นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เป็นจำนวน 4 ครั้งทำให้นักเรียน
มีทักษะในลักษณะที่คงทน เพราะได้ฝึกปฏิบัติใช้ภาษาอย่างชำนาญและคล่องแคล่ว โดยผ่าน
กระบวนการจัดกิจกรรมที่ ใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่ งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัย สุทธานันท์ กัลกะ (2559) ได้ศึกษา การพัฒนา
สมรรถนะภาษาอังกฤษในนักศึกษาพยาบาล เพ่ือพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 



 

204 
 

พยาบาลให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ในทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยได้นำรูปแบบโครงงานมาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ ผลการศึกษา พบว่า พบว่า 
นักศึกษามีการฝึกและบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านในขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำโครงงาน
นับเป็นวิธีการหนึ่งในการช่วย พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาพยาบาล 
                     3.  ด้านคุณลักษณะ 
                          คุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีระดับคุณลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า คุณลักษณะ คือบทบาทที่ชักจูงใจให้เกิดพฤติกรรมโดยตรง มีลักษณะเด่น
เป็นพิเศษจะทําหน้าที่ ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคลทุกรูปแบบ Gordon (1935, อ้างถึงใน 
นิชามล ฟองน้ำ, 2557) โดยที่นักเรียนมีคุณลักษณะเฉพาะที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ สอดคล้องกับ ฝ่ายสื่อสาร สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน 
(2562) ที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะในการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จ มีดังนี้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ มีทักษะในการสื่อสาร เป็นคนช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว และมีความจำดี มีความซื่อตรง มีความ
กล้าที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความคิดสุขุม รอบคอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดและแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถแยกแยะและจัดระเบียบข่าวสารต่าง ๆ  มีความสามารถใน 
การเขียนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีศิลปะและเทคนิคการจูงใจคน รู้ขั้นตอนการทำงาน และมี
มนุษยสัมพันธ์ดี 
             ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ ส่ งเสริ มสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สามารถ
อภิปรายผล ได้ดังนี้ 
             นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่  3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ                   
20 ปี  มีค่าคะแนนเฉลี่ยของของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผล
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ มีสมรรถนะ       
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ           
20 ปี สอดคล้องกับ ฐิติยา เรือนนะการ (2560) ที่กล่าวว่า นักเรียนมีความสามารถทั้งในด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นความสามารถของนักเรียนใน        
การใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในบริบทหรือเนื้อหาที่ครูผู้สอนได้มีการวางแผนใน
การจัดการเรียน การสอนมีการเน้นกระบวนการคิดและการริเริมกิจกรรมการสื่อสาร เพ่ือที่จะให้
นักเรียนสามารถที่จะนำกิจกรรมไปปฏิบัติได้จริง และเพ่ือให้การสื่อสารประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถที่จะประเมินตนเองในการสื่อสาร รวมทั้งสามารถที่จะสะท้อน              
การปฏิบัติการใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้ความนิยม ความเชื่อ และพฤติกรรม ต่อตนเองและ
ผู้ อ่ืน โดยเป้าหมายคือ นักเรียนจะต้องเป็นพลเมืองสากลในการที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
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(Intercultural and Citizenship Education) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น  
มีกระบวนการคิดด้านภาษา มีความสามารถเป็นผู้ปฏิบัติการทางภาษาในโลก (Action in the 
world) และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนทางภาษาในสังคม  โดยรูปแบบการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิด
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ มี่การกำหนดสถานการณ์ที่ใกล้เคียงสถานการณ์จริง 
เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารมากกว่าแทนที่
จะเน้นในเรื่องของโครงสร้างไวยากรณ์หลักภาษาเท่านั้น ดังที่ ลิตเติลวูด (Littlewood, 1991) กล่าว
ไว้ว่า ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่จำกัดไว้เพียงแค่ความรู้ด้านโครงสร้างไวยากรณ์
เท่านั้น แต่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มี การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทุกทักษะ โดยสัมพันธ์ความสามารถ
ทางไวยากรณ์เข้ากับยุทธศาสตร์ การสื่อสารด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับกาลเทศะ ในชีวิต
จริงผู้เรียนต้องสัมผัสกับการสื่อสาร ซึ่งเป็นการใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ควรสอนให้ผู้เรียน
คุ้นกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และนำภาษาที่คุ้นเคยนั้นไปใช้ ได้ ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sun (2014) ได้มีการศึกษาสมรรถนะสื่อสารสู่สมรรถนะการมีปฏิสัมพันธ์ที่
เป็นมุ่มมองใหม่ในการสอนการพูดภาษาอังกฤษในประเทศจีน วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอวงจรรูปแบบ             
การสอนพูดภาษาอังกฤษและสาธิตจะใช้กลยุทธ์ในการสื่อสาร ซึ่งจะทำให้การใช้กลยุทธ์การสนทนา
สามารถพัฒนาสมรรถนะการปฏิสัมพันธ์ได้  ผลการศึกษาคือ ในประเทศจีนจะให้ความสนใจกับ
ความสามารถด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้างภาษา (Linguistic Competence) และความสามารถใน
การใช้กลวิธีสื่อความหมาย (Strategic Competence) ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะที่ได้จาก 
การวิจัยคือการจะทำให้การพูดภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จในการสื่อสาร คือ
ครผูู้สอนจะต้องคิดกิจกรรมเน้นการปฏิสัมพันธ์ 
                                            
5.3  ข้อเสนอแนะ 
           5.3.1  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
                      1.  จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า เวลานักเรียนคู่หนึ่งต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ครูผู้สอนกำลังให้คำแนะนำกับอีกคู่หนึ่งอยู่ ทำให้กระบวนการจัดกิจกรรม   
ดำเนินเป็นไปด้วยความล่าช้า ดังนั้นในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพควรมีครูผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษในปริมาณที่เหมาะสมกับนักเรียน          
กลุ่มทดลอง คอยดูแล ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน 
                      2.  จากขั้นตอนกระบวนการจัดกิจกรรม พบว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรียนในเรื่องของพ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนบางคนเรียนรู้ไดช้า ดังนั้นขั้นตอนการสอนใน
บางขั้นอาจใช้เวลามากกว่าที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่กำลังปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการสอน
นั้น 
            5.3.2  ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป 
                     1.  การดำเนินการวิจัยในครั้งต่อไป ควรใช้รูปแบบการสอนโดยเพ่ิมแผนการจัด 
การเรียนรู้เป็น 1 ปีการศึกษาและนักเรียนทุกคนไม่เฉพาะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้เรียนกับรูปแบบ 
การสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
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                     2.  ควรมีการดำเนินการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะโดย
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงระดับการศึกษาและวัยของนักเรียนถึงความยากง่ายของเนื้อหา 
โดยพบข้อสังเกตที่ว่า นักเรียนกลุ่มทดลองคิดว่าเนื้อหาที่นำมาสอนยาก 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล สถาบัน 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
3 ดร.ปิยภัทร พลับพลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริม
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบาย  
                                         ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล สถาบัน 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
4 อาจารย์อรัญญา มุดและ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
5 ดร.ปิยภัทร พลับพลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ 
                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
คำชี้แจง โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
1.  ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    เบอร์โทรศัพท…์………………………………………………………………………………………………………………..... 
2.  ประสบการณ์สอน…………..ป ี
3.  วันเวลาในการสัมภาษณ์......................................................................................................... ........... 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
1.  ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ จากวิธีดำเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ องค์ประกอบของ
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี  โดยการศึกษาทฤษฎี  หลักการ แนวคิด จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง ได้   
5 องค์ประกอบของสมรรถนะ มีดังนี้                       
    1.1  สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical Competence 
for Careers) หมายถึง ความรู้ทางด้านภาษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้างของคำ ประโยค 
ตลอดจน การสะกดและการออกเสียง เกี่ยวกับงานอาชีพ 
    1.2  สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงานอาชีพ (Sociolinguistic Competence in 
Careers) หมายถึง ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับบริบทการทำงาน อาจกล่าวได้ว่า การใช้คำและโครงสร้าง
ประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของสังคม เช่น การขอโทษ การขอบคุณ การสอบถามและการให้ข้อมูล
ต่าง ๆ รวมถึงการใช้ประโยคคำสั่ง เป็นต้น 
    1.3  สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse Competence 
for Careers) หมายถึ ง เชื่ อมระหว่างโครงสร้างภ าษา  (Grammatical form) กับความหมาย 
(Meaning) ในการพูดและเขียนตามรูปแบบ และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับงานอาชีพ เช่น 
สามารถถามและตอบตรงกับที่สื่อสารได้ 
    1.4  สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อความหมายทางอาชีพ (Strategic Competence for 
Careers) หมายถึง ใช้เทคนิคเพ่ือให้การติดต่อสื่อสารในการทำงานประสบความสำเร็จ เช่น ใช้ภาษา
ท่าทาง (Body language) ขยายความโดยใช้คำศัพท์อ่ืนแทนคำท่ีผู้พูดนึกไม่ออก เป็นต้น 
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    1.5  สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง (Metacognitive Competence) 
หมายถึง ควบคุมและประเมินความคิดของตนเอง เพ่ือควบคุมกำกับ กระบ วน การท างปั ญ ญ าและ
กระบวนการคิด ให้มีความตระหนักในงานที่ทำและสามารถใช้ยุทธวิธีทำงานจนสำเร็จอย่างสมบูรณ ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น 
     1.1  มีองค์ประกอบอะไรอื่นบ้างที่แสดงถึงนักเรียนมีสมรรถนะท่ีส่งเสริมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และแต่ละองค์ประกอบย่อยมีประเด็นอะไรบ้าง ? 
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ............................ 
 
     1.2  นิยามศัพท์ท่ีกำหนดขึ้นในแต่ละองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพมีความครอบคลุมนิยามศัพท์หรือไม่ ? 
.................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ............................
................................................................................... ...................................................................... 
     1.3  องค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนำไปสู่การวัดและ
ประเมินผลได้หรือไม่อย่างไร ? 
................................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ............................
................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ............................
...................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ............................
.... 



 
226 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ขอขอบคุณที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้การสัมภาษณ์ 
นายอุปกิต  ทรวงทองหลาง 

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ท่านคิดว่าในการดำเนินการพัฒนารูปแบบการสอนสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะ      
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี กระบวนการจัดการเรียนการสอนควรเป็นอย่างไร ? 
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................................................... ..................
................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ............................
............................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ............................
.......................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ............................ 
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แบบสอบถามสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 
คำชี้แจง 
            1.  วิธีการดำเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ผู้วิจัยจึงได้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพใน 
การออกแบบพัฒนารูปแบบการสอน 
            2.  แบบสอบถามสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ องค์ประกอบ
ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มี 5 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพ่ืออาชีพ 
(Grammatical Competence for Careers) สมรรถนะทางภาษาศาสตร์ เชิ งสั งคมในงานอาชีพ 
(Sociolinguistic Competence in Careers) สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ (Discourse Competence for Careers) สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อความหมายทาง
อาชีพ (Strategic Competence for Careers) และ สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง (Metacognitive Competence) มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้ 
            3.  การตอบแบบสอบถามสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้นักเรียนพิจารณาว่า นักเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตรงกับข้อนั้น ๆ อยู่ในระดับใด แล้วให้นักเรียนทำ
เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
             4.  ระดับสมรรถนะของนักเรียนมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

     5       หมายถึง  มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     4       หมายถึง  มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพอยู่ในระดับมาก 
     3       หมายถึง  มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพอยู่ในระดับปานกลาง 
     2       หมายถึง  มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพอยู่ในระดับน้อย 
     1       หมายถึง  มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

            สำหรับข้อมูลที่เก็บกับนักเรียนจะไม่มีผลใด ๆ กับนักเรียน และการนำเสนอข้อมูลจะเป็นไป
แบบภาพรวม ขอความกรุณาให้นักเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ขอขอบคุณนักเรียนที่
ตอบแบบสอบถามสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทุกคน 
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แบบสอบถามสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
                             ปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

 
 

ข้อ 
 

ข้อคำถาม 
ระดับสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพื่ออาชีพ                                      
(Grammatical Competence for Careers) 
1 นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยค เกี่ยวกับ        

การซื้อขายและการบริการได้อย่างชัดเจน 
     

2 นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ ในเรื่องของสิ่งของ สินค้า 
และการให้บริการได้อย่างถูกต้อง 

     

3 นักเรียนสามารถเรียงลำดับประโยคการสนทนาเกี่ยวกับ        
การซื้อขาย การให้บริการแนะนำ หรือการเชิญชวนได้ถูกต้อง 

     

4 นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของคำศัพท์ในเรื่องของ         
การทำงาน ว่าเป็นคำนามคำกริยา คำคุณศัพท์ หรือ               
คำวิเศษณ์ได้ 

     

สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงานอาชีพ                                                 
(Sociolinguistic Competence in Careers) 
5 นักเรียนสามารถพูดอธิบาย ชี้แจงเกี่ยวกับรายเอียดของ

สินค้า รวมถึงการบริการและสถานที่ได้อย่างชัดเจน 
     

6 นักเรียนสามารถพูดบทสนทนาเชิญชวนในการซื้อขายสินค้า
และการบริการได้ 

     

7 นักเรียนสามารถสนทนากับคู่สนทนาเก่ียวกับการซื้อขาย  
สินค้าและการให้บริการได้อย่างถูกต้อง 

     

8 นักเรียนสามารถพูดและเขียนเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ 

     

สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ                                      
(Discourse Competence for Careers) 
9 นักเรียนสามารถฟัง และบอกความหมายของคำและประโยค

ที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการได้ 
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ข้อ 

 
ข้อคำถาม 

ระดับสมรรถนะ 
5 4 3 2 1 

สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ                                      
(Discourse Competence for Careers) (ต่อ) 

10 นักเรียนสามารถเขียนบทสนทนาเก่ียวกับการซื้อขายสินค้า 
และการเสนอการบริการได้ถูกต้อง 

     

11 นักเรียนสามารถอ่านและสรุปใจความสำคัญจากเรื่องราว
และบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายและการให้การบริการ 

     

สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อความหมายทางอาชีพ                                             
(Strategic Competence for Careers) 
12 นักเรียนสามารถใช้ภาษาท่าทางแทนคำพูดแสดงความรู้สึก

ต่อสินค้าและการบริการได้ 
     

13 นักเรียนสามารถขยายความคำพูดให้ผู้ฟังเข้าใจถึง
รายละเอียดของสินค้าและการบริการได้ 

     

14 นักเรียนสามารถพูดซ้ำ เน้นย้ำรายละเอียด และการพูด 
อ้อม ๆ เพื่อปฏิเสธในการซื้อขายสินค้าและบริการ  

     

สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง  
(Metacognitive Competence) 
15 นักเรียนสามารถประเมินตนเองในการใช้ภาษาอังอังกฤษ

เพ่ืองานอาชีพและจิตใจในการบริการ 
     

16 นักเรียนสามารถจัดการและการวางแผนงานที่ได้รับ
มอบหมายเสมอ 

     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 

                                 
                              นายอุปกิต  ทรวงทองหลาง 

                               นิสติปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
                            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะ            
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนและ 
                                        แผนการจัดการเรียนรู้  

 
คำชี้แจง อ่านข้อคำถามแล้วทำเครื่องหมาย  ในช่องของระดับความเหมาะสมตาม               
            ความคิดเห็นของท่าน 
            เกณฑ์การประเมิน 
            3   หมายถึง   ข้อคำถามมีความเหมาะสมมาก 
            2   หมายถึง   ข้อคำถามมีความเหมาะสมปานกลาง 
            1   หมายถึง    ข้อคำถามไม่มีความเหมาะสมน้อย 
            การแปลผล  
            2.50 - 3.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
            1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
            1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย                             
 
           ขอให้ท่านพิจารณาข้อคำถามตาง ๆ ตามรายการประเมินที่กําหนดไว แลวทําเครื่องหมาย 
 ลงในชองกากบาทที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน รวมทั้งไดโปรดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมลงในชองวางทายรายการประเมินแตละหัวขอ ทั้งนี้ เพื่อจะเปนประโยชนตอผูวิจัยใน 
การปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  
 
                                               ขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงในความรวมมือของทาน  
                                                          นายอุปกิต  ทรวงทองหลาง 
                                               นสิิตปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
                                บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะ                
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปี ที่  3  แบ บ ป ระ เมิ น คว าม เห ม าะสม ข องคู่ มื อ ก าร ใช้ รูป แบ บ ก ารสอน แล ะ 
                                         แผนการจัดการเรียนรู้                            
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
1 2 3 

รูปแบบการสอน 

1.  ด้านหลักการของรูปแบบการสอน 

    1.1  มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน    

    1.2  แสดงให้เห็นถึงจุดเน้นและหลักสำคัญของแนวคิด    

    1.3  มีความชัดเจนและเปนไปไดในการนําไปสูการปฏิบัติ    

    1.4  สามารถเปนกรอบในการกําหนดวิธีการและกิจกรรม 
          การเรียนร ู

   

    1.5  การใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย    

2.  ด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 
    2.1  สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับหลักการ    
    2.2  สะท้อนถึงสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ    
3.  ด้านสาระการเรียนรู้ 
    3.1  ขอบเขตของสาระมีความชัดเจนและครอบคลุม    
    3.2  สอดคล้องและนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้    
    3.3  สาระเหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน    
    3.4  สาระเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
4.  ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
    4.1  ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองและสัมพันธ  
          กับหลักการและแนวคิดของรูปแบบการสอนที่นํามาใช้ 

   

    4.2  กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับวัตถุประสงคของ 
          รูปแบบการสอน 

   

    4.3  ภาษาเขาใจงายและนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูไดจริง    



 
232 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ................................................................ ............  
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
1 2 3 

    4.4  มีความเหมาะสมสงผลใหการสอนบรรลุผลตาม 
          วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

   

5.  ด้านการวัดและประเมินผล 

     5.1  ระบุสิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลอยางชัดเจน    

     5.2  วัดผลและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
            ในแผนการจัดการเรียนรู 

   

     5.3  มีความชัดเจนและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได    

 
รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
1 2 3 

คู่มือการใช้รูปแบบการสอน 

1.  มีวัตถุประสงค์ รายละเอียดชี้แจงเกี่ยวกับการใช้คู่มือรูปแบบ 
     การสอน 

   

2.  มีเนื้อหารายละเอียดชัดเจน เอ้ือตอการนํารูปแบบการสอน 
    ไปใช 

   

3.  ใชภาษาถูกตอง เหมาะสม เขาใจงาย ลําดับความสําคัญของ 
    เนื้อหา สะดวกในการนําไปสูการปฏิบัติ 

   

4.  ระบุถึงสิ่งที่ผูสอนจะตองจัดเตรียมในการจัดกิจกรรมการเรียน 
    การสอนไวลวงหนาอยางครบถวน  

   

5.  มีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ตองจัดเตรียมเพ่ือการวัดผล และ 
    ประเมินผลผูเรียนไวอยางชัดเจน  

   

6.  กลาวถึงเกณฑการประเมิน เครื่องมือที่ใชในการวัดผลและ 
    ประเมินผล การคิดคะแนนและการพิจารณาตัดสิน ผล           
    การเรียนรู ไวอยางชัดเจน และนําไปสูการปฏิบัติไดโดยงาย  
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
1 2 3 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 1.  ด้านจุดประสงค์    

     1.1  จุดประสงคในแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลอง 
           และสัมพันธกับวัตถุประสงคของรูปแบบการสอน  

   

     1.2   จุดประสงคมีความชัดเจนแสดงถึงสิ่งที่มุงหวังใหเกิดข้ึน 
            ในตัวผเูรียน  

   

     1.3   จุดประสงค์นั้นสามารถวัดและประเมินผลได้    

 2.  ด้านเนื้อหา 

     2.1  สอดคลองกับจุดประสงค และสามารถนําไปสูการบรรลุ 
           จุดประสงคที่กําหนดไว 

   

     2.2  เนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียนและเวลาที่ใชจัดกิจกรรม    

 3.  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

     3.1  ขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรมสอดคลองกับรูปแบบ 
           การสอน 

   

     3.2  กิจกรรมการเรียนรูแตละข้ันตอนมีความชัดเจนและ 
           สามารถนําไปปฏิบัติได 

   

     3.3  ผเูรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู    

 4.  ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 

      4.1  มีการกำหนดการใช้สื่อการสอนชัดเจน    

      4.2  สื่อการสอนที่ใช้เหมาะสมกับกิจกรรมและผู้เรียน    

 5.  ด้านการวัดผลและประเมินผล    

     5.1  มีเครื่องมือและเกณฑที่ใชในการวัดผลและประเมิน 
           ผลอยางชัดเจน 
 

   

     5.2  มีการวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค 
           การเรียนรใูนแผนการจัดการเรียนรู 

   

     5.3  เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลมีความชัดเจน    
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .........................................
...................................................................................................................................... ................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่ ออาชีพ  ของนักเรียน 
                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คำชี้แจง  
             1.  แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 2 
ตอน ดังนี้  
                ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (English for Business) จำนวน 30 ข้อ ในเรื่อง 
                ตอนที่ 1  At the repair shop                  
                ตอนที่ 2  At the hotel 
                ตอนที่ 3  At the airport 
                ตอนที่ 4  At the garage  
             2.  แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 3  แต่ละข้อจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลหรือสถานที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้
เหตุผลใน การตัดสินใจ เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ให้นักเรียนอ่านข้อคำถาม ที่ในแต่ละข้ออย่างเข้าใจ โดยให้เลือกตัวเลือกที่เป็น
คำตอบที่ถูกต้องที่สุด  ที่กำหนดไว้ 4 ตัวเลือก แล้วทำเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคำตอบให้ตรงกับ
ตัวเลือกนั้น เพียงข้อละ 1 ตัวเลือก  
             3.  เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบความรู้ 1 ชั่วโมง 
             4.  วิธีการตอบให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  ลงในช่องใต้ตัวอักษร A B C หรือ D ซึ่งตรงกับ
ตัวเลือกที่นักเรียนเลือก  
             5.  ห้ามนักเรียนขีดเขียน หรือทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 
 
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ  
             เมื่อนักเรียนเลือกตัวเลือก A  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคำตอบ ดังนี้ 

 
ข้อ A B C D 
1     

 
                                                      นายอุปกิต  ทรวงทองหลาง 
                                           นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
                            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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แบบทดสอบวัดความรู้สามารถทางภาษาอังกฤษเพื่ ออาชีพของนักเรียนชั้น 
                                         มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
คำชี้แจง แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ เป็นข้อสอบปรนัย  
            4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน  
            ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 

Directions: Choose the best answer to complete the dialogue. 
ตอนที่ 1 : At the repair shop 
Read in the dialogue box and answer (1-2) 
               
              Your son hits the wall with a baseball bat.  
  There is a hole on your wall. 
 
1.     For this situation, who you call should be….. . 

a. an electrician 
b. a chimney sweep 
c. a carpenter 
d. a plumber 

2.     What do you use for fixing your home?  
a. Paint, paintbrush, painters tape. 
b. Pots, pans, blender, oven and stove. 
c. Tire iron, car jack, oil and oil pan. 
d. Dry wall joint tape, saw, screwdriver, screws, hammer and nails. 

3     What is a clamp used for? 
a. Used for clearing clogged plumbing fixtures. 
b. Used for turning an Allen head screw or bolt. 
c. Used for holding items together or firmly in place while  

other operations are being performed. 
d. Used for clearing plumbing traps of minor obstructions. 

4.      Which word has the same meaning as "Plasterwork"? 
a. Photo. 
b. Drawing. 
c. Picture. 
d. Statue. 
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5.      A : ……………… is your room? 
B : It’s a five meter by seven meter room. 
a. How far 
b. How big 
c. How tall 
d. How much 

6.      A :  Hi, Mr. Cooper. I’m Thomas. We …………… on the phone about a hole on  
                  your wall last week. 
 B :  Oh, hello! Come on in. 

a. speaking 
b. speaks 
c. speak 
d. spoke 

7.      A : Won’t you be needing a hammer? 
B : I do have one but I …………. need it this time. 
a. will 
b. won’t 
c. would 
d. wouldn’t 

ตอนที่ 2 : At the hotel 
Situation : Mongkol is talking with the receptionist about making  
               a reservation. She asks him about his name. 
 Receptionist  :  ………8……….  
 Mongkol :  Yes, Mr. Mongkol Meesook. 
 Receptionist  :  ………9………. 
 Mongkol :  M-E-E-S-O-O-K 
8.      a.  What’s your name? 
 b.  How may I help you? 
 c.  Are you Mr. MongkolMeesook? 
 d.  Could I have your name, please? 
9.      a.  How do you spell my name? 
 b.  How do you spell your name? 
 c.  How do you spell your last name? 
 d.  How do you spell my last name? 
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10.    What is the opposite word of check in? 
a. Check out. 
b. Check list. 
c. Check off. 
d. Check on. 

11.    The main entrance hall of a hotel is called………………. . 
a. the pool 
b. the lobby 
c. the restaurant 
d. the sauna 

12.    Situation : At Royal Benja Hotel 
Receptionist   :  Royal Benja Hotel. …………….. ? 

 Anong           :  Yes, I’d like to book a single room for this weekend. 
a. How much does it cost? 
b. May I help you? 
c. Could I have your name, please? 
d. Can you help me, please? 

13.    Who is a bellboy? 
a. The person who carries a bell. 
b. The person who carries your luggage to your room. 
c. The person who opens the door. 
d. The person who serves you food. 

14.    The selection of alcoholic drinks in your hotel room is ………. . 
        a.     the mini-bar  
        b.     the mini-bottle 
        c.      the mini-booze 
        d.     the mini-drink 
15.    If you are in a hotel room and want a meal delivery, you should call……….. . 
        a.       the chef 
        b.      food center 
        c.       the kitchen 
        d.      room service 
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ตอนที่ 3 : At the airport 
16.    You can say.................. if you didn’t understand what the flight attendant or 
customer said. 

a. well done 
b. thank you 
c. I'm fine 
d. pardon me 

17.    A  : ................................................. ? 
 B  : To London. 

a. What do you want to do? 
b. Where do you want to go? 
c. Why do you go there? 
d. When do go there? 

18.    What does the phrase, ‘check your bags’, mean? 
a. To make sure you have everything you need in your bag. 
b. To put your bags inside the airplane’s cargo compartment. 
c. To mark your bags with a red pen. 
d. To look inside another passenger’s bags. 

19.    Goods that are exempt from tax. 
        a.    Excess baggage  
        b.    Hand luggage 
        c.    Customs  
        d.    Duty free  
20.    If you hear an alarm when walking through security, it’s probably because…… . 

a. You have won a prize. 
b. The pilot would like to speak with you. 
c. You walked through too quickly. 
d. You have something metal in your pocket. 

21.    Check-in worker : Can I see your ticket and your passport, please? 
        You : Sure. Here's my passport. And here's my ________________. 
        a.     paper 
        b.     e-ticket 
        c.     online purchase 
        d.     baggage 
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22.    Check-in worker: Do you have any luggages to check ? Please put it on this  
                                scale.  
         Guest : …………………………………...  
         a.    I’d like a window seat, please  
         b.   Thank you, good by  
         c.    Here is my passport.  
         d.    Yes, this suitcase 
23.     Which of the following item is not allowed in the airport?  
         a.   luggage  
         b.   passport  
         c.   toxic substance  
         d.   job application form 
ตอนที่ 4 : At the Garage 
24.    A  : I have a problem with my car. 
 B  : ............................................ 

a. You need to talk to the engineer.  
b. You need to talk to the plumber.  
c. You need to talk to the mechanic.  
d. You need to talk to the architect.  

25.    If your car has a problem that you cannot fix.                                                      
 You should go to a ……….. . 

a. amusement park 
b. garage 
c. grocery store 
d. country side 

26.    When you drive a car, you should ............... . 
a. sleep in the car 
b. talk on the telephone 
c. eat something 

        d.    wear a seat belt 
27.    You ought to ____ your car repaired.  
        a.    take  
        b.    get  
        c.    make  
        d.    do 
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28.    Mrs. Marry :   Hello. Is this an auto repair shop? 
        Mechanic :  ____________________________  
        a.   Yes, it is. Can I help you? 
        b.   No, it is not. You can help me? 
        c.   Yes, it is.  I help you? 
        d.   No, it is not. You help me? 
29.    Mechanic :   I'm a mechanic. _________________? 
        Mrs. Marry :   I've got an engine trouble. 
        a.   May I do for you? 
        b.   What can I do for you? 
        c.    How are you doing? 
        d.    Do you have problem? 
30.    Mrs. Marry :   Can you fix it? 
        Mechanic :   ___________ 
        a.   Thank you 
        b.   OK 
        c.   sure 
        d.   No  
 
Answer : 1.c 2.d 3.c 4.d 5.b 6.d 7.d 8.d 9.c 10.a 11.b 12.b 13.b 14.a 15.b 16.d 17.b  
             18.a 19.d 20.d 21.b 22.d 23.c 24.c 25.b 26.d 27.b 28.a 29.b 30.c 
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แบบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 

คำชี้แจง 
            1. แบบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  รวม 40 คะแนน ในเรื่อง ภาษาอังกฤษ
สำหรับธุรกิจ (English for Business) โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
                ตอนที่ 1 ทักษะการฟัง (Listening) จำนวน 10 ข้อ 
                            นักเรียนฟังเทปจากเครื่องเล่นวิทยุ แล้วให้นักเรียนตอบคำถามโดยเลือก
ตัวเลือกที่กำหนด โดยคำถามในแต่ละข้อจะแสดงแค่ตัวเลือก แต่จะไม่แสดงข้อคำถาม  
                ตอนที่ 2 ทักษะการพูด (Speaking) จำนวน 10 ข้อ 
                             ครูผู้สอนถามคำถามนักเรียนที่กำหนดให้ นักเรียนตอบคำถามแต่ละข้อให้ได้
ใจความสมบูรณ์ 
                ตอนที่ 3 ทักษะการอ่าน (Reading) จำนวน 10 ข้อ 
                           นักเรียนอ่านเรื่องหรือบทความที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบข้อที่ถูกที่สุด 
                ตอนที่ 4 ทักษะการเขียน (Writing) จำนวน 10 ข้อ 
                             นักเรียนอ่านคำถามในแต่ละข้อซึ่งคำถามในแต่ละข้อจะมีช่องว่างให้นักเรียน
เลือกตัวเลือกท่ีถูกต้องที่สุดมาเติมลงในช่องว่าง 
            2.  แบบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดทักษะการฟัง (Listening) ทักษะการพูด 
(Speaking) ทักษะการอ่าน (Reading) และทักษะการเขียน (Writing) ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ ให้นักเรียนอ่านข้อคำถามที่ในแต่ละข้ออย่างเข้าใจ 
             3.  เวลาที่ใช้ในการทำแบบวัดทักษะ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
             4.  ห้ามนักเรียนขีดเขียน หรือทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 
 
             
                                                      นายอุปกิต  ทรวงทองหลาง 
                                           นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
                            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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แบบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 
คำชี้แจง แบบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักเรียนชั้น 
          มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น  
          4 ตอน  
ตอนที่ 1 ทักษะการฟัง (Listening) นักเรียนฟังเทปจากเครื่องเล่นวิทยุ แล้วให้นักเรียนตอบ 
           คำถามโดยเลือกตัวเลือกที่กำหนด โดยคำถามในแต่ละข้อจะแสดงแค่ตัวเลือก แต่จะไม่  
           แสดงข้อคำถาม 
Directions : Please listen and choose the correct answer 
1.     The first step of traveling by airplane is…………………….?  
       a.    boarding  
       b.    checking - in  
       c.    baggage claim  
       d.    security check point  
2.    Which part of the airport do you have to show your passport ?  
       a.    check in counter  
       b.    on the flight  
       c.     baggage claim  
       d.     security check point 
3.     If you want to make a reservation, you should call…………… . 
       a.     the doorman 
       b.     the bartender 
       c.     the receptionist 

  d.     the police 
4.     Tourism: I need help planning for my vacation. 
        Travel Agency: Sure,…………………. ? 
        a.    How many photo do you want me to take ?  
        b.    Which one do you like best ? 
        c.    What would you like you eat ? 
        d.    Where would you like to go ? 
5.      If can’t fix it by yourself, you should call……. . 

a. a plumber 
b. a painter 
c. a mechanic 
d. an engineer 
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6.        A :   May I have a hammer and two nails ?     
B :   ........................................ 
a. No problems. 
b. No, thank you. 
c. Yes, of course. 
d. Yes, you can’t. 

7.      A :............................................... 
B : No, I’m sorry. I'm using it. 
a. Would you pass me the screwdriver ? 
b. Would you like some screwdrivers ? 
c. Could you screwdriver me ? 
d. Could I eat the screwdriver ? 

8.      A  : ................................................. ? 
 B  : To London, England. 
        a.    What do you want to do ? 
        b.    Where do you want to go ? 
        c.    Why do you go there ? 
        d.    When do go there ? 
9.      If you hear an alarm when walking through security, it’s probably because…… . 
        a.    You have won a prize. 
        b.    The pilot would like to speak with you. 
        c.    You walked through too quickly. 
        d.    You have something metal in your pocket. 
10.    A: May I have your telephone number ? 
 B: Sure. It’s …………………………………… 

a. 0899585454 
b. 39/1 
c. on the 4th floor 
d. 2015 

ตอนที่ 2 ทักษะการพูด (Speaking) ครูผู้สอนถามคำถามนักเรียนที่กำหนดให้ นักเรียนตอบ 
            คำถามแต่ละข้อให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
Directions : Please answer each question 
11.  How much does it (สินค้า) cost ? 
12.  Would you  like  anything  to  drink / eat ? 
13.  What’s the matter ? 
14.  What can I do for you ? 
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15.  May I speak to ( name) please ? 
16.  How do you spell your name/surname, please ? 
17.  When will you be arriving ?  
18.  Excuse me. Where can I find (สินค้า) ? 
19.  What do you want to do ? 
20.  What problem do you have with your (รถของคุณ) ? 
ตอนที่ 3 ทักษะการอ่าน (Reading) นักเรียนอ่านเรื่องหรือบทความที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบ 
          ข้อที่ถูกท่ีสุด 
Directions: Read the following passages then choose the best answer. (21-23) 
          Amsterdam’s Schiphol, a large international airport, is typical. That is, like 
most big centers of transportation, it has a duty-free shop, restaurants, lounges and 
the services that tourists need 
21.   What is this information mainly about?  
       a.    a sales project  
       b.    a job opportunity  
       c.    a special occasion  
       d.    an airport 
22.   There are all of things in this airport except?  
       a.     duty-free shop 
       b.     night club  
       c.     lounges 
       d.     restaurant  
23.   What is the synonym of “typical” ?  
       a.     representative 
       b.     present   
       c.     process 
       d.     priest  
Directions: Read the following passages then choose the best answer. (24-25) 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
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24.    According to the timetable, which is NOT true? 
        a.   NH215 arrives in Paris at 15.45. 
        b.   NH116 arrives in Vancouver in the morning. 
        c.   The flight from Tokyo (Haneda) to London is NH277. 
        d.   NH858 departs from Hanoi in the afternoon. 
25.    According to the timetable, which is TRUE? 
        a.   NH115 arrives London at 16.00. 
        b.   NH856 departs from Jakarta to Manila. 
        c.   The flight from Tokyo to Jakarta takes about 6 hours. 
        d.   The flight from Tokyo to Paris flies by aircraft B767-300ER. 
 
Directions: Read the following passages then choose the best answer. (26-27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 
26.     Which of the following candidate is not suitable for this job?  
          a.    A person who lives out of town.  
          b.    A person who graduated in Master’s degree.  
          c.    A person who can communicate English well.  
          d.    A person who is familiar with designing and managing.  
27.    “Negotiable salary” can be most closely defined as:  
          a.     Salary is already assigned.  
          b.     You’ll definitely earn salary.  
          c.     Salary depends on a board.  
          d.     It’s open to discussion for salary.  
 

Design Project Manager (Structural Engineer)  
Career field: All engineer/Technicians/Mechanic, Project 
Management/Coordinator/Producer/Production planner  
Qualifications  
Year of experience : More 20 yr.  
Job location : Bangkok  
Monthly salary range : Negotiable  
Job type : Permanent  
Position(s) : Several positions  
Sex : Male or female  
Education : Master's degree of Structural Engineering  
Other qualification : - minimum 20 years of experience in both Design and Project 
Management  
all concrete systems, high-rise and complex buildings  
- Fluency in spoken and written English 
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Directions: Read the following passages then choose the best answer. (28-30) 
 

 
 
ที่มา : สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 
28.    What type of room does Jenifer want? 

a. Suit room. 
b. Single room. 
c. Double room. 
d. Penthouse suit. 

29.    How long will Jenifer stay? 
a. For six days. 
b. For a week. 
c. For five days. 
d. For a month. 

30.    When does Jenifer check – in? 
a. This weekend. 
b. On Songkran Day. 
c. The 2nd of April. 
d. On 2nd floor. 

ตอนที่ 4 ทักษะการเขียน (Writing) นักเรียนอ่านคำถามในแต่ละข้อซึ่งคำถามในแต่ละข้อจะมี 
          ช่องว่างให้นักเรียนเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องท่ีสุดมาเติมลงในช่องว่าง 
Directions: Choose the most appropriate answer 
Situation : Paul is talking with ChaophayaThara Hotel’s receptionist. 
 

Name  :  Jenifer Butcher 
Age :  31 
Address  :  21 Caster Street Cambridge 
Telephone  :  783 196 896 
Email :  meatwaman@hotmail.com 
ID/passport :  02353 74654 
Looking for :  A double room with a view 
Wants to stay :  2nd of April for 6 days 
Extra details :  Coming with husband visit family 
 

mailto:meatwaman@hotmail.com
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 Receptionist  :  Welcome to ChaophayaThara Hotel. ………31…… ? 
 Will  :  A twin bed room, please. 
 Receptionist  :  ………32……… 
 Will  :  I’ll stay here for 3 days. 
 Receptionist  :  Would you like to pay in cash or by credit card ? 
 Will  :  ………33……… 
31.    a.  How do you stay here ? 
 b.  Where is your room ? 
 c.  Would you like a single room ? 
 d.  What kind of room would you like ? 
32.    a.  How many days are you stay here ? 
 b.  Where will you be stay ? 
 c.  How long will you stay ? 
 d.  Why do you stay here ? 
33.    a.  I will pay in cash. 
 b.  I will pay by check. 
 c.  I already had a reservation. 
 d.  I’d like a room, please. 
34.    Situation: At the airport  
        Officer: Where are you going ?  
        Mana: I’m going on vacation in Phuket,  
        Officer: ________________?  
        Mana: for a week.  
        a.     How many people are there  
        b.     How long will you stay there  
        c.     How can you get to there  
        d.    How about the airplane 
35.    Situation: Kitty is going abroad by plane.  
        Officer says “__________________”  
        a.     Have a good flight.  
        b.     Enjoy your cruise.  
        c.     Have a safe drive.  
        d.     Have a nice ride 
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36.    Situation: After the plasterer finished his work on Mr. Harry’s home, they had    
a discussion about house renovation. 
          Harry           : Can you give me any discount ? I want to have my  
    House renovated next month. 

Plasterer  : …………………….. I can quote you £1100 if you  
   let us renovate your house too. 

a. Here it is. 
b. Here you are. 
c. No problem sir. 
d. No, thank you. 

37.    A : Won’t you be needing a hammer ? 
B : I do have one but I …………. need it this time. 

        a.    will 
        b.    won’t 
        c.    would 
        d.    wouldn’t 
38.      A :    ...................................................... 

B :   I want to use it to climb on the roof. 
a. Do you have a brush ? 
b. Do you have a ladder ? 
c. Do you want sandpaper ? 
d. Do you want a ladder ? 

39.       A  :   I want to paint my house. ....................................... 
  B  :   I’m sorry, I don’t have any. 
           a.     Do you have any paint ? 
         b.   Do you have sandpaper ? 
         c.   Do you have a hammer ? 
         d.   Do you have a ladder ? 
40.     A     :  Do you know where I can get my tire repaired ? 

    B     :________________________________________ 
    a.     Yes, I do.  At the Bangkok auto repair shop. 
    b.     Yes, I do.  At the restaurant.  
    c.     Yes, I do.  At the pet shop. 

         d.     Yes, I do.  At the pharmacy shop. 
Answer: 1.b 2.a 3.c 4.b 5.a 6.c 7.a 8.b 9.d 10.a 21.d 22.b 23.a 24.b 25.c 26.a 27.d  
            28.c 29.a 30.c 31.d 32.c 33.b 34.b 35.a 36.c 37.d 38.b 39.a 40.a 
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แบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษ           
                                            เพ่ืออาชีพ 
 

คำชี้แจง  
            1.  วิธีการดำเนินการวิจัยพัฒนารูปแบบการสอน ในขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการใช้
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
            2.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความสำเร็จใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ โดยผลการตอบแบบวัดนี้จะนำไปเพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบ           
การสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
            3.  การตอบแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีคุณลักษณะเฉพาะของนักเรียนที่จะประสบ
ความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตรงกับข้อนั้น ๆ อยู่ในระดับใด ทั้งการประเมิน          
ก่อนเรียนและการประเมินหลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ แล้วให้นักเรียนทำเครื่องหมาย 
 ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
             4.  กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด 
            เกณฑ์การให้คะแนน 
                           5       หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะมากท่ีสุด 

4     หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะมาก 
                           3       หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะปานกลาง 
                           2       หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะน้อย 
                           1       หมายถึง  มีคุณลักษณะเฉพาะน้อยที่สุด 
 
            สำหรับข้อมูลที่เก็บกับนักเรียนจะไม่มีผลใด ๆ กับนักเรียน และการนำเสนอข้อมูลจะ
เป็นไปแบบภาพรวม ขอความกรุณาให้นักเรียนตอบแบบวัดคุณลักษณะตามความเป็นจริง 
ขอขอบคุณนักเรียนที่ตอบแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพทุกคน 

                               นายอุปกิต  ทรวงทองหลาง 
                               นิสติปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

                            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 



 
251 

 

รายการประเมิน ระดับคุณลักษณะ 
5 4 3 2 1 

    1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ตนได้ปฏิบัติ      

    2.  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดรอบคอบใน 
         การ พิจารณาและตัดสินใจ 

     

     3.   นักเรียนเป็นคนช่างสังเกตกับงานที่ได้ทำ เรียนรู้ได้เร็ว  
           และมีความจำดี 

     

    4.  นักเรียนมีความซื่อตรงและซื่อสัตย์กับงานที่รับผิดชอบ  
         มีความกล้าที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

     

    5.  นักเรียนมีกริยาอาการอ่อนโยน สุภาพและมีมารยาทดี   
         อ่อนน้อมถ่อมตน 

     

    6.  นักเรียนให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจ      

    7.  นักเรียนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเมื่อเวลาทำงานที่ 
         ได้รับมอบหมาย 

     

    8.  นักเรียนมีความกระตือรือร้น ร่าเริง      

    9.  นักเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย      

  10.  นักเรียนมีศิลปะและเทคนิคการพูดเพ่ือจูงใจคนใน 
        การทำงาน 

     

  11.  นักเรียนรู้จักควบคุมจิตใจ และอารมณ์ได้      

    12.  นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี่ เข้ากับผู้อ่ืนได้อย่างดี      
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
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แบบวัดสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

คำชี้แจง 
            1.  แบบวัดสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประเมินสมรรถนะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจาก (Brieger, 1995; Bachman,1990; Savignon, 1997; Canale และ 
Swain, 1980; Chomsky, 2009; Hutchinson and Waters, 1989; Hymes, 1981; Gagne, 
1985; Nunan, 1988; Robinson, 1991; Strevens, 1978; Webb, 1983; Widdowson, 1978; 
Gagne, 1985; Oxford, 1990; Littlewood, 1991; William, 1994; สุมิตรา อังวัฒนากุล , 2553; 
ธูปทอง กว้างสวาสดิ์, 2545)  ได้แก่ 
                 1.1.1  ด้านหลักไวยากรณ์หรือโครงสร้างภาษา (Grammatical Competence) 
หมายถึง ความรู้ทางด้านภาษา ได้แก่ ความรู้ เกี่ยวกับคำศัพท์  สำนวน โครงสร้างประโยค             
การสะกดคำและการออกเสียง                           
                         สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) นักเรียนรู้ความหมาย ประเภทของคำศัพท์ เกี่ยวกับอาชีพใน              
การนำไปใช้ โครงสร้างประโยคและสำนวนในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพกับ
สถานการณ์ท่ีครูผู้สอนได้กำหนดขึ้น ดังนี้ ในโรงแรม ในสนามบิน ในอู่ซ่อมรถ และในร้านขายอุปกรณ์
ก่อสร้าง  
                 1.1.2  ด้านการใช้ภาษาให้เกิดความต่อเนื่องและความสัมพันธ์กันของข้อความ 
(Discourse Competence) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมระหว่างโครงสร้างภาษา 
(Grammatical form) กับความหมาย (meaning) ในการพูดและเขียนตามรูปแบบ และสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น John hid Bill’s keys. He was drunk. (จอห์นซ่อนกุญแจของบิล เพราะ
เขาเมา) กับ John hid Bill’s keys. He likes spinach. (จอห์นซ่อนกุญแจของบิล เพราะเขาชอบ 
ผักขม) โดยประโยคที่  1 มีความสอดคล้องกันระหว่างเหตุและผล ส่วนประโยคที่  2 ไม่ได้มี                    
ความสอดคล้องเก่ียวข้องกันเลย (Richards, Plat and Plat, 1993) 
                         สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ภาษาเพ่ือเชื่อมระหว่าง
ประโยคให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันกับความหมาย ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ
ตามรูปแบบ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันที่ครูผู้สอนได้กำหนดขึ้น ดังนี้ ในโรงแรม ในสนามบิน ในอู่
ซ่อมรถ และในร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง   
                 1.1.3  ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic Competence) หมายถึง            
การใช้คำและโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของสังคม ตัวอย่างเช่น Expressing strong 
views about politics and religion over dinner is generally avoided. (โ ด ย ทั่ ว ไ ป ค ว ร
หลีกเลี่ยงการสนทนาในมุมมองการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองและศาสนาตลอด            
การรับประทานอาหารมื้ อค่ ำ ) (Alptekin, 2002) และการใช้การสนทนา เช่น  การขอโทษ                     
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การขอบคุณ การถามทิศทางและข้อมูลต่าง ๆ และการใช้ประโยคคำสั่ง ให้เหมาะสมกับสภาพบริบท  
เป็นต้น  
                           สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงานอาชีพ (Sociolinguistic 
Competence in Careers) นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพได้อย่างเหมาะสมกับบริบท        
การทำงาน หรืออาจกล่าวได้ว่า สามารถใช้คำและโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของสังคม
ในการทำงาน เช่น การเสนอให้บริการ การสอบถามรายละเอียดของสินค้าและการให้บริการ รวมถึง
การใหข้้อมูลเกี่ยวกับสินค้นค้าและการบริการ เป็นต้น  
                1.1.4  ด้านการใช้กลวิธี เพื่ อการสื่อความหมาย  (Strategic Competence) 
หมายถึง การใช้เทคนิคเพ่ือให้การติดต่อสื่อสารประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการสื่อสารด้านการพูด 
ถ้าผู้พูดมีกลวิธีในการที่จะไม่ทำให้การสนทนานั้นนั้นหยุดลงกลางคัน เช่น กลวิธีการใช้การสร้างคำ
ใหม่ ประโยคโครงสร้างที่ซ้ำ ๆกัน อาจเกิดจากผู้พูดมีความคุ้นเคยต่อการใช้เนื่องจากไม่ทราบคำศัพท์
ที่ถูกต้องของภาษาเป้าหมาย จึงสร้างคำขึ้นมาเองโดยหวังว่าผู้ฟังจะเข้าจะเข้าใจ เช่นใช้คำว่า 
“airball” แทนคำว่า “balloon กลวิธีการพูดซ้ำ ประโยคโครงสร้างที่ซ้ำ ๆ กัน อาจเกิดจากผู้พูดมี
ความคุ้นเคยต่อการใช้ Do you know what a hammer is? What is an hammer?” เป็นต้น 
(ทวีศักดิ์ ชูมา, 2556)                                     
                         สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อความหมายทางอาชีพ (Strategic 
Competence for Careers) นักเรียนสามารถใช้เทคนิค วิธีการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น กลวิธีการอธิบายความ กลวิธีการพูดซ้ำ กลวิธีสร้างคำ
ใหม ่เป็นต้น   
                1.1.5  ด้านทางเฉพาะที่นำไปสู่ความสำเร็จในการสื่อสาร (Metacognitive 
Competence) หมายถึง การตระหนักรู้การควบคุมความคิด การประเมิน วางแผน และจัดระบบ 
การคิดของตน เป็นความสามารถในการตรวจสอบการคิดของตน เช่น การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี  
มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นต้น  
                          สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง (Metacognitive 
Competence) นักเรียนสามารถควบคุมและประเมินความคิดของตนเอง ทั้งในเรื่องคุณลักษณะที่
แสดงออกผ่านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตามสถานการณ์ที่ครูผู้สอนได้กำหนดขึ้น  สามารถ
เจรจาเกี่ยวกับงานอาชีพให้ประสบความสำเร็จ  
            2.  เป็นแบบวัดสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ที่มีการบูรณาการทั้งการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน จำนวน 4 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 40 คะแนน  ประเมินโดย            
การสังเกตและการทดสอบจากสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น ดังต่อไปนี้ 
                แบ่งออกเป็น 4 ข้อ 
                ข้อที่ 1   At the Repair Shop                  
               ข้อที่ 2   At the Hotel 
               ข้อที่ 3   At the Airport 
               ข้อที่ 4   At the Garage  
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                แต่ละข้อแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
               ตอนที่ 1 ครูผู้สอนกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนจับคู่กันทดสอบการใช้สมรรถนะ           
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพโดยเป็นผู้ขายและผู้ซื้อสลับกัน (โดยจะมีบทสนทนาตัวอย่าง) โดย
นักเรียนจะต้องเปลี่ยนคำหรือโครงสร้างของประโยคใหม่ 
               ตอนที่ 2 ฟังบทความจากวิดีโอคลิปนี้แล้วสรุปความเข้าใจของนักเรียนว่าเขากำลังพูด
เกี่ยวกับอะไร 
               ตอนที่ 3  อ่านบทความและตอบคำถาม  
            3.  ระดับสมรรถนะโดยเป็นลักษณะเป็นแบบวัดโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
(Scoring Rubric)  เป็นรายองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ดังนี้ 
 

 
สมรรถนะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ 

 
ค่าน้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และ
โครงสร้างของภาษาเพ่ืออาชีพ 

(Grammatical Competence 
for Careers) 

ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเกี่ยวกับงานอาชีพชัดเจน 2 

สะกดคำที่เกี่ยวข้องอาชีพและการทำงานถูกต้อง 1 

เรียงประโยคที่เกีย่วข้องกับการทำงานได้ถูกต้อง 2 

จำแนกประเภทของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพได้ 1 

สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิง
สังคมในงานอาชีพ 
(Sociolinguistic 

Competence in Careers) 

พูดอธิบาย ช้ีแจงของงานท่ีทำได้ชัดเจน 3 
พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้าและการบริการได ้ 3 

พูดกับคู่สนทนาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 3 
พูดและเขยีนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได ้ 5 

สมรรถนะทางความเข้าใจใน
ระดับข้อความเกี่ยวกับงาน

อาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) 

ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยคเกีย่วกับอาชีพ 3 

เขียนบทสนทนาได้ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพได้ 3 

อ่านและสรุปใจความสำคญัเรื่องทีเ่กี่ยวกับงานอาชีพได ้ 3 

สมรรถนะทางการใช้กลวิธีใน
การสื่อความหมายทางอาชีพ 

(Strategic Competence for 
Careers) 

ใช้ภาษาทำทางแทนคำพูดในระหว่างการทำงานได ้ 1 
ขยายความคำพดูให้เข้าใจในระหว่างการทำงานได ้ 1 

พูดซ้ำหรือพูดอ้อมในระหว่างการทำงานได ้ 1 

สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อ
กระบวนการคิดของตนเอง 

(Metacognitive 
Competence) 

ประเมินตนเองในการใช้ภาษาและจิตใจในการบริการ 4 

จัดการและการวางแผนสิ่งที่จะพดูเสมอ 4 

 รวม 40 
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                            เกณฑ์การแปลผลคะแนน 
                             คะแนน 35-40 = มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด 
                             คะแนน 34-30 = มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก 
                             คะแนน 29-25 = มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง 
                             คะแนน 24-20 = มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อย 
                             คะแนน 19-0  = มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

                              นายอุปกิต  ทรวงทองหลาง 
                               นิสติปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

                            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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1.  At the repair shop  
ตอนที่ 1 
Direction 1 : The teacher determines the situation at the repair shop between  
the seller and the buyer by having students pair up to test the use of English 
communication proficiency for a career as alternating a seller and a buyer. (Below is 
an example dialogue.) Students will have to change the words or structure of the 
new sentence. 
คำชี้แจง 1 : ครูผู้สอนกำหนดสถานการณ์ที่ร้านซ่อมสิ่งของระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อโดยให้นักเรียน  
จับคู่กันทดสอบการใช้สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพโดยเป็นผู้ขายและผู้ซื้อสลับกัน 
(โดยข้างล่างนี้เป็นบทสนทนาตัวอย่าง) โดยนักเรียนจะต้องเปลี่ยนคำหรือโครงสร้างของประโยคใหม่ 
Conversation Example  
          Mrs. Anna :   Hello. Is this a repair shop? 
              Carpenter :   Yes, it is. Can I help you? 
          Mrs. Anna :   Yes, please. Is there a carpenter here? 
              Carpenter :   I'm a carpenter. What can I do for you? 
          Mrs. Anna :   I have a problem with my window. It is broken. 
              Carpenter :   Where's your house? 
          Mrs. Anna :   About 10 kilometers near the bank. 
              Carpenter :   Just a minute, I'll get my tools. 
          Mrs. Anna :   What's wrong? Is it a big job? 
              Carpenter :   You need a new window. 
          Mrs. Anna :   Is this going to cost me a lot? 
              Carpenter :   It will cost you 1,500 baht only. 
          Mrs. Anna :   Can I pay you by cheque ? 
              Carpenter :   I think that'll be all right. 
          Mrs. Anna :   Thank you so much. 
              Carpenter :   You’re welcome. 
          Mrs. Anna :   Bye. 
              Carpenter :   Bye-Bye. 
ตอนที่ 2 
Direction 2 : Listen conversation from https://www.youtube.com/watch?v=vNvnR6Jri-
s between a seller and a customer ordering things about the construction. Then, 
conclude your understanding of the conversation. What are they talking?  
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คำชี้แจง 2 : ฟังบทความจากวิดีโอคลิปนี้แล้วสรุปความเข้าใจของนักเรียนว่าเขากำลังพูดเกี่ยวกับ
อะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
ตอนที่ 3 
Direction 3 : Read and answer questions.   
คำชี้แจง 3 : อ่านบทความและตอบคำถาม 

5 Tips to Help You Successfully Grow Your Construction Business 
 1. Build a great team. In construction, your people are your business. Hire 

dependable, knowledgeable and skilled employees. Retain your best employees by 
promoting and rewarding them for their hard work and reliability. 

 2. Manage your business, but lead your people. Your employees want to 
be led, not managed. Be a great leader and your employees will follow you 
anywhere. If you try and manage every aspect of your employees work they will 
think you have no confidence in their ability to make good decisions and properly do 
their jobs. 

 3. Be selective to be profitable. It’s not enough to just earn more business. 
When you take on more work it has to profitable. There’s no sense in doubling the 
number of jobs you work if you aren’t increasing your profits. 

 4. Network to earn more work. One of the best ways to network is to join 
and be active in the local chapter of a trade association. Networking can be a useful 
tool to build brand awareness for your company, generate leads and find vendors. 
Being active and giving back to your community is also a great networking 
opportunity for your business. 

 5. Quality is king. Tread carefully when considering any measure that could 
sacrifice the quality of your work. Cutting corners to reduce costs speed up 
completion of a project can be detrimental. Your company’s reputation for doing 
quality work is only as good as your last project so never compromise your high 
standards of performing quality work. 
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1.  From the passage, do you think which tips is the most important? How? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  If you want to start construction business, What are you going to do first?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  At the hotel 
ตอนที่ 1 
Direction 1 : The teacher determines the situation at the hotel between  
a receptionist and a client by having students pair up to test the use of English 
communication proficiency for a career as  alternating a receptionist and a client. (Below is 
an example dialogue.) Students will have to change the words or structure of the new 
sentence. 
คำชี้แจง 1 : ครูผู้สอนกำหนดสถานการณ์ที่โรงแรมระหว่างพนักงานต้อนรับและลูกค้าโดยให้นักเรียน
จับคู่กันทดสอบการใช้สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพโดยเป็นพนักงานต้อนรับและลูกค้า
สลับกัน (โดยข้างล่างนี้เป็นบทสนทนาตัวอย่าง) โดยนักเรียนจะต้องเปลี่ยนคำหรือโครงสร้างของ
ประโยคใหม ่
Conversation Example  

Receptionist :   Hello, Marriott Hotel, Can I help you? 
Wanna  :   Hi, I'd like to make a reservation. 
Receptionist :   Just a moment. OK, for what date? 
Wanna           :   May, 7th. 
Receptionist :   How many nights will you be staying? 
Wanna           :   5 nights. 
Receptionist :   How many persons will you be staying? 
Wanna           :   Three persons. 
Receptionist :   Would you like a double or a twin room? 
Wanna           :   Twin room. What's the room rate? 
Receptionist :   3,500 baht per night plus tax. 
Wanna           :    Is breakfast included? 
Receptionist :   Yes, breakfast is included. Would you like me to reserve                
                         a room for you? 
Wanna           :   Yes, please. 
Receptionist :   Please tell me your name?  
Wanna           :   Wanna Khemdamrong. 
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Receptionist :   How do you spell your name and last name?  
Wanna           :   W-a-n-n-a  K-h-e-m-d-a-m-r-o-n-g. 
Receptionist :   Mrs. Wanna. How will you be paying a deposit? 
Wanna           :   I will pay in cash. How much is it? 
Receptionist :   3,500 baht per night. 
Wanna           :   Sure. 
Receptionist :   Thank you for choosing to stay with us. 
Wanna           :    You’re welcome. 

ตอนที่ 2 
Direction 2 : Listen conversation from https://www.youtube.com/watch?v=wyqfYJX 
23lg&t=7s between a receptionist and a customer about checking into a hotel. Then, 
conclude your understanding of the conversation. What are they talking?  
คำชี้แจง 2 : ฟังบทความจากวิดีโอคลิปนี้แล้วสรุปความเข้าใจของนักเรียนว่าเขากำลังพูดเกี่ยวกับ
อะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตอนที่ 3 
Direction 3 : Read and answer questions.  
คำชี้แจง 3 : อ่านบทความและตอบคำถาม 
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1.  What is the purpose of the writer? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  Why did she have to change her plans? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  At the airport 
ตอนที่ 1 
Direction 1 : The teacher determines the situation at the airport between an agent 
and an client by having students pair up to test the use of English communication 
proficiency for a career as alternating an agent and a client. (Below is an example 
dialogue.) Students will have to change the words or structure of the new sentence. 
คำชี้แจง 1 : ครูผู้สอนกำหนดสถานการณ์ที่สนามบินระหว่างพนักงานขายตั๋วและลูกค้าโดยให้
นักเรียนจับคู่กันทดสอบการใช้สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพโดยเป็นพนักงานขาตั๋ว
และลูกค้าสลับกัน (โดยข้างล่างนี้เป็นบทสนทนาตัวอย่าง) โดยนักเรียนจะต้องเปลี่ยนคำหรือโครงสร้าง
ของประโยคใหม ่

                                                                              141 North Main St. 
 Ann Arbor, MI48104 

                                                           USA 
7 August 2016 

The Reservations Manager 
The Rachada Hotel 
Rachada Rd, 
Bangkok 10900 
Dear Siror Madam, 
I booked a double room in your hotel for my husband and myself for the 
period of 3-9September 2016 a few weeks ago. Unfortunately, my husband 
recently had an accident and now has to have an operation. The doctor has 
ordered complete rest for six months. We will not, therefore, visit Thailand. 
For this reason, we would like to cancel our reservation. 
Yours faithfully, 
L. O’Mally 
(Leslie O’Mally) 
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Conversation Example 
          Agent            :    When will you be arriving?  
          Client             :    I will be arriving at 10.40 a.m. . 
          Agent   :    Where are you flying to?   
 Client           :    I am flying to Chiang Mai. 
          Agent            :    What’s the flight number?  
          Client           :    It is TG 101 .  

Client           :    How much does it   cost to go to Chiang Mai?  
          Agent           :    Pardon, could you say that again? 
          Client           :    How much does it   cost to go to Chiang Mai?  
          Agent            :    It is 2,300 baht. 
          Client  :    What time does the plane depart?  
          Agent           :     It is at 11.50 a.m. . 
          Agent            :     Would you like a window seat or an aisle seat?   
          Client           :     I would like window seat. 
หรือ 
          Agent            :     Good day! May I ask where you are flying today? 
          Client           :     I am flying to Chiang Mai. 
          Agent           :     Show me your passport please. 
          Client           :     Here it is. 
          Agent           :     Thank you. Do you have luggage to check in? 
          Client           :     Yes. I have one suitcase and I have a handbag to carry on. 
          Agent           :      Here is your boarding pass. Have a good trip. 
          Client            :      Thank you!  
ตอนที่ 2 
Direction 2 : Listen conversation from https://www.youtube.com/watch?v=oDZ-aWESjto 
between an airport staff and a customer about checking-in. Then, conclude your 
understanding of the conversation. What are they talking? 
คำชี้แจง 2 : ฟังบทความจากวิดีโอคลิปนี้แล้วสรุปความเข้าใจของนักเรียนว่าเขากำลังพูดเกี่ยวกับ 
อะไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

https://www.youtube.com/watch?v=oDZ-aWESjto
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตอนที่ 3 
Direction 3 : Read and answer questions. 
คำชี้แจง 3 : อ่านบทความและตอบคำถาม 

When you plan to travel by air, you need to make sure that you check-in at 
least two hours before your flight. When you arrive at the airport departure 
terminal, make sure that you put your heavy luggage in a trolley; otherwise you 
may end up pushing your luggage around the airport. When you enter the departure 
area, a security check is carried out on your entire luggage. When you get to the 
check-in counter, an airline representative will check your tickets and weigh your 
luggage. All airlines impose a weight restriction, and any excess baggage can be very 
expensive. After checking-in, you can take any hand luggage onboard with you, 
while heavy luggage is put on a conveyor belt and carried away. After checking-in, 
you can wait for your flight at the departure lounge or you can shop around for tax 
free goods at the duty free store. When it's time to board your flight, an 
announcement will be made for all passengers to board their flights. When all the 
passengers and cabin crew have boarded the plane, the captain will communicate 
with the control tower and guide the airplane onto the runway for take-off. 
1.  A place in the airport that you buy goods without tax is? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  How much time at least? You must go to the airport before a plane takes off. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  At the garage 
ตอนที่ 1 
Direction 1 : The teacher determines the situation at the garage between a garage owner 
and a client by having students pair up to test the use of English communication 
proficiency for a career as alternating a garage owner and a client. (Below is an example 
dialogue.) Students will have to change the words or structure of the new sentence. 
 
 
คำชี้แจง 1 : ครูผู้สอนกำหนดสถานการณ์ที่สนามบินระหว่างพนักงานขายตั๋วและลูกค้าโดยให้
นักเรียนจับคู่กันทดสอบการใช้สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพโดยเป็นพนักงานขาตั๋ว
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และลูกค้าสลับกัน (โดยข้างล่างนี้เป็นบทสนทนาตัวอย่าง) โดยนักเรียนจะต้องเปลี่ยนคำหรือโครงสร้าง
ของประโยคใหม ่
Conversation Example 
          Mrs. Marry :      Hello. Is this an auto repair shop? 
          Mechanic :       Yes, it is. Can I help you? 
          Mrs. Marry :      Is there a mechanic here? 
          Mechanic :      I'm a mechanic. What can I do for you? 
          Mrs. Marry :      I've got an engine trouble. 
          Mechanic :      Where's your car? 
          Mrs. Marry :      At Lotus supermarket. 
          Mechanic :      What's the problem, do you know? 
          Mrs. Marry :      I don’t know. 
          Mechanic :      Just a minute, I'll get my tools kit. 
          Mrs. Marry :      There could be something wrong with the gear box. 
          Mechanic :      What makes you think that? 
          Mrs. Marry :      I can't get it into 3rd gear. 
          Mechanic :      All right, let's have a look. 
          Mrs. Marry :      Can you fix it? 
          Mechanic :      Sure. 
          Mrs. Marry :      How much is it? 
          Mechanic :      It is 30 thousand. 
          Mrs. Marry :      Thank you. 
          Mechanic :      You’re welcome. 
ตอนที่ 2 
Direction 2 : Listen conversation from https://www.youtube.com/watch?v=cW9lYL1 
FngY between a car repairer and a customer about fixing car. Then, conclude your 
understanding of the conversation. What are they talking?  
คำชี้แจง 2 : ฟังบทความจากวิดีโอคลิปนี้แล้วสรุปความเข้าใจของนักเรียนว่าเขากำลังพูดเกี่ยวกับ
อะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 3 
Direction 3 : Read and answer questions.  

http://dict.longdo.com/search/Hello
http://dict.longdo.com/search/I
http://dict.longdo.com/search/help
http://dict.longdo.com/search/you
https://www.youtube.com/watch?v=cW9lYL1
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คำชี้แจง 3 : อ่านบทความและตอบคำถาม  
Accidents Happen 

You’ve been in a car wreck and filed your claim. Now what? Unfortunately, 
the insurance claims process can be confusing and time-consuming, so try to 
understand all the steps and what you can do to make it all go as smoothly and 
quickly as possible. Explore what to do after filing a car insurance claim and how to 
get your car back on the road quickly. What should I expect from the repair process? 
If you’ve been in a car accident and are considering filing an insurance claim to cover 
the cost of damages, follow these basic steps. 

1. Contact insurance and make the claim. 
2. Choose a repair shop. 
3. Take your car to the garage. 
4. Follow up with your insurance company and the garage. 
5. Confirm repairs and pick up your car. 
6. Get your claim check. 

1.  How do you file an insurance claim?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  Has your family ever filed and insurance claim?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.finder.com/car-repair-after-accident#contact
https://www.finder.com/car-repair-after-accident#choose
https://www.finder.com/car-repair-after-accident#take
https://www.finder.com/car-repair-after-accident#follow
https://www.finder.com/car-repair-after-accident#confirm
https://www.finder.com/car-repair-after-accident#pay


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ก่อนปรับโมเดล) 
 
ดัชนีความสอดคล้อง เกณฑ์การพิจารณา ค่าดัชนี ความหมาย 

1. (
2 : Chi-square) p-value > 0.05 0.000 

โมเดลไม่
สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

2. ค่า (
2 /df : Chi-square 

/Degrees of Freedom) 

< 2.00 หรือ < 5.00 3.357 

3. ค่า GFI > 0.90 (เข้าใกล้ 1) 0.92 
4. ค่า AGFI > 0.90 (เข้าใกล้ 1) 0.88 
5. ค่า CFI > 0.90 (เข้าใกล้ 1) 0.98 
6. ค่า RMSEA < 0.05 (เข้าใกล้ 0) 0.072 
7. ค่า CN   200 ของกลุ่มตัวอย่าง 190.16 
 

 
โมเดลองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ก่อนปรับโมเดล) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์  ( Index of item objective 
congruence: IOC) ของแบบสอบถามสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

ข้อที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 

IOC 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 
7 +1 +1 +1 +1 0 0.8 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1 
14 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 1 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์  ( Index of item objective 
congruence: IOC) ของแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ข้อที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 

IOC 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 
7 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 
9 +1 0 0 +1 +1 0.6 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1 
14 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 1 
17 +1 +1 -1 +1 +1 1 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1 
19 +1 +1 -1 0 +1 0.6 
20 +1 0 0 +1 +1 0.6 
21 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
22 +1 +1 +1 +1 +1 1 
23 +1 +1 +1 0 +1 0.8 
24 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
25 0 +1 +1 +1 +1 0.8 
26 +1 +1 +1 +1 +1 1 
27 +1 +1 +1 0 +1 0.8 
28 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 
29 +1 +1 +1 0 +1 0.8 
30 +1 +1 -1 +1 +1 0.8 
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ค่ าดั ชนี ความสอดคล้ องระห ว่างข้ อคำถามกั บ วัตถุ ประสงค์  ( Index of item objective 
congruence: IOC) ของแบบวัดทั กษะการสื่ อสารภาษาอั งกฤษเพื่ ออาชี พ ของนั กเรี ยน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

ข้อที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 

IOC 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 
4 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
5 +1 +1 -1 +1 +1 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 
8 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
9 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
10 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 1 
17 +1 +1 +1 +1 +1 1 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1 
19 +1 +1 +1 +1 +1 1 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1 
21 +1 +1 +1 0 +1 0.8 
22 +1 +1 +1 +1 0 0.8 
23 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
24 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
25 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
26 +1 +1 +1 +1 +1 1 
27 +1 +1 +1 +1 +1 1 
28 +1 +1 -1 +1 +1 1 
29 +1 +1 +1 +1 +1 1 
30 +1 +1 -1 +1 +1 1 
31 +1 +1 +1 +1 +1 1 
32 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
33 +1 +1 +1 +1 +1 1 
34 +1 +1 +1 +1 +1 1 
35 +1 +1 +1 +1 +1 1 
36 +1 +1 +1 +1 +1 1 
37 +1 +1 +1 +1 +1 1 
38 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 
39 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
40 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์  ( Index of item objective 
congruence: IOC) ของแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 

ข้อที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 

IOC 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1 
11 -1 +1 +1 +1 +1 0.8 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์  ( Index of item objective 
congruence: IOC) ของแบบวัดสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ข้อที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 

IOC 

At the 
repair 
shop 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

At the 
hotel 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

At the 
airport 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

At the 
garage 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
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ค่าความเชื่อม่ันและค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 
1 0.89 
2 0.85 
3 0.66 
4 0.77 
5 0.74 
6 0.70 
7 0.75 
8 0.64 
9 0.66 
10 0.73 
11 0.70 
12 0.73 
13 0.58 
14 0.70 
15 0.38 
16 0.52 

 
หมายเหตุ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.94 
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ค่าความเชื่อม่ันและค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

ข้อ P R Delta Zr 
1 .36 .53 14.4 .59 
2 .81 .72 9.5 .91 
3 .95 .43 6.5 .46 
4 .76 .33 10.1 .34 
5 .82 .20 9,4 .20 
6 .81 .72 9.5 .91 
7 .95 .43 6.5 .46 
8 .95 .43 6.5 .46 
9 .63 .25 11.7 .28 
10 .51 .25 12.9 .26 
11 .81 .72 9.5 .91 
12 .76 .33 10.1 .34 
13 .76 .33 10.1 .34 
14 .82 .20 9.4 .20 
15 .86 .66 8.7 .79 
16 .37 .87 14.3 1.33 
17 .95 .43 6.5 .46 
18 .95 .43 6.5 .46 
19 .51 .25 12.9 .26 
20 .82 .20 9.4 .20 
21 .82 .20 9.4 .20 
22 .76 .33 10.1 .34 
23 .76 .77 10.2 1.02 
24 .81 .72 9.5 .91 
25 .76 .77 10.2 1.02 
26 .44 .39 13.6 .41 
27 .63 .27 11.7 .28 
28 .86 .66 8.7 .79 
29 .95 .43 6.5 .46 
30 .71 .44 10.8 0.47 

เฉลี่ย .76 .49 9.8 .54 
 
คะแนนเฉลี่ย                       20.6774 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน            3.66 
ความเชื่อมั่น KR-20                 .6150 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน      2.2449 
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ค่าความเชื่อม่ันและค่าอำนาจจำแนกของแบบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

ข้อ P R Delta Zr 
1 .65 .54 11.5 .60 
2 .76 .33 10.1 .34 
3 .76 .77 10.2 1.02 
4 .82 .20 9.4 .20 
5 .90 .57 7,9 .65 
6 .90 .57 7.9 .65 
7 .86 .66 8.7 .79 
8 .86 .66 8.7 .79 
9 .81 .72 9.5 .91 
10 .53 .89 12.7 1.42 
11 .53 .89 12.7 1.42 
12 .90 .57 7.9 .65 
13 .86 .66 8.7 .79 
14 .86 .66 8.7 .79 
15 .86 .66 8.7 .79 
16 .95 .43 6.5 .46 
17 .95 .43 6.5 .46 
18 .90 .57 7.9 .65 
19 .90 .57 7.9 .65 
20 .95 .43 6.5 .46 
21 .82 .20 9.4 .20 
22 .76 .33 10.1 .34 
23 .86 .66 8.7 .79 
24 .90 .57 7.9 .65 
25 .25 .78 15.8 1.05 
26 .76 .33 10.1 .34 
27 .76 .33 10.1 .34 
28 .81 .72 9.5 .91 
29 .50 .93 13.0 1.66 
30 .51 .25 12.9 .26 
31 .76 .33 10.1 .34 
32 .86 .66 8.7 .79 
33 .86 .66 8.7 .79 
34 .71 .44 10.8 .47 
35 .76 .33 10.1 .34 
36 .82 .20 9.4 .20 
37 .95 .43 6.5 .46 
38 .63 .27 11.7 .28 
39 .51 .25 12.9 .26 
40 .90 .57 7.9 .65 

เฉลี่ย .90 .55 10.0 .62 
 
คะแนนเฉลี่ย                       22.1333      ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน            3.8274 
ความเชื่อมั่น KR-20                 .6555      ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน      2.2460 
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ค่าความเชื่อม่ันและค่าอำนาจจำแนกของแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความสำเร็จใน           
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 

 
หมายเหตุ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 
1 0.47 
2 0.56 
3 0.49 
4 0.53 
5 0.67 
6 0.48 
7 0.53 
8 0.54 
9 0.43 
10 0.62 
11 0.61 
12 0.56 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
-  รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษและคู่มือการใช้รูปแบบการสอน ที่ส่งเสริมสมรรถนะ            
   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
-  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ 
  อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 
บทนำ 
            นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปีพุทธศักราช 2557 ดวยภาษาอังกฤษ 
เปนภาษาสากลที่มีการใชอยางแพรหลายมากที่สุดภาษาหนึ่ง โดยที่องคความรูที่สำคัญของโลกสวน
ใหญถูกบันทึกและเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ จึงมีความจำเป็นที่ตองจัดใหมีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือเขาถึงองค์ 
ความรูและกาวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพ่ือนำไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไทยตอไปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดนโยบายการปฏิรูป
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ดังนี้  1) ใช้กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) เป็ นกรอบความคิ ดหลั ก ในการจั ดการ เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ 
การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 2) ปรับจุดเน้นการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาที่ เน้นการสื่อสาร (Communicative 
LanguageTeaching : CLT)  โดยปรับการเรียนการสอนจากการเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้นการสื่อสาร
ที่เริ่มจาก การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตามลำดับ 3) ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก ด้วยหลักสูตร แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน  
แต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันได้ทั้งนี้ตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา และแสดงถึงความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 4) ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนา
ห้องเรียนพิ เศษภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) พัฒนาห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ 
(Conversation Class) รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ เพ่ือใหผูเรียนมี
ความพรอมในการใชภาษาอังกฤษสําหรับประกอบอาชีพ โดยเฉพาะสําหรับผู เรียนที่จะจบชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และในโรงเรียนขยายโอกาส และมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 
สามารถจัดให้เป็นสาระเพ่ิมเติมในลักษณะวิชาเลือกได้ด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
ความถนัด และศักยภาพ  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)  
            การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) โดยครอบคลุมทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะด้านศีลธรรมจรรยาบรรณ และทักษะภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลผลิตใหม่ ๆ การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารเป็นตัวขับเคลื่อน และคน
ไทยในยุคนี้จำเป็นต้องมีทักษะความเป็นนานาชาติ (Internationalization Skills) อันเป็นความรู้
ความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกท่ีเชื่อมโยงถึงกันได้ รู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคคล
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  (Cross-cultural Understanding) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะ
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ภาษาสากล (English as Global Language) ที่นิยมใช้ติดต่อสื่อสารกันในสังคมโลกและนับเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงผู้คนบนโลกได้ แม้การศึกษาของไทยจะให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษและ
จัดให้มีหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสอนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่การจัดเรียน  
การสอนภาษาอังกฤษของไทยนับว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์การเรียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ยังไม่อยู่ในระดับที่พึงพอใจนัก โดยเฉพาะปัญหาด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมบัติ คชสิทธิ์, จันทนี อินทรสูต, และ ธนกร สุวรรณพฤฒิ , 
2560)  
            ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร ทำให้มีความต้องการข้อมูลที่ชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้นทำให้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันไม่เพียงพอจึง
จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาเพราะบุคคลต่างอาชีพมีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษใน
เนื้อหาที่แตกต่างกันตามกลุ่มอาชีพ เช่น แพทย์ พ่อค้า เป็นต้น (Hutchinson and Waters, 1989) 
ซึ่งถ้าผู้เรียนมีความต้องการและความสนใจต่างกันผู้เรียนจะได้เรียนตามท่ีตนต้องการจะทำให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมที่จะเรียนและประสบความสำเร็จในการเรียนมากขึ้น  (Nunan, 1988) ซึ่งสอดคล้องกับ
แมค เคย์  และ เมาน์ ทฟ อร์ด  (Mackay and Mountford, 1978, P.1-3) ซึ่ ง ได้ ให้ แน วคิ ด ว่ า 
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นการสอนภาษาที่สนองตอบความต้องการด้านอาชีพ 
(Occupational Requirements) มีจุดมุ่งหมายในการนำภาษาไปใช้ในการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
(Vocational Training Programmes) ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทย คือ        
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ,2546) กล่าวคือผู้เรียนยังไม่สามารถ
ประยุกต์การใช้ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนั้นการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยจัดเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ในสภาวะที่ระดับความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำมาก ขณะที่
ต้องเร่งพัฒนาประเทศได้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับภาวะการลงทุน การเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศหรือภาษาที่ใช้ในการทำงาน โดยมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)  
           เมื่อไม่นานมานี้ EF หรือ Education First สถาบันสอนภาษาอังกฤษสัญชาติสวีเดนที่มีสาขา
ทั่วโลกได้ประกาศ 2017 EF English Proficiency Index ซึ่งเป็นผลการจัดอันดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของประชากรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับประเทศไทย
รั้งลำดับที่ 53 จาก 80 ประเทศ หรือลำดับที่ 15 จาก 20 ประเทศในทวีปเอเชีย เรียกว่าอยู่ในกลุ่ม 
Low proficiency หรือระดับต่ำ(กุลธิดา รุ่งเรื่องเกียรติ, 2560, ออนไลน์)ประกอบกับ ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งใน
ปีการศึกษาล่าสุด คือ ปี  2560 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 ซึ่ งมีผู้ เข้าสอบทั้ งสิ้น 643,592 คนนั้นมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  30.45จาก 100 
คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่แทบจะเป็นวิชาที่คะแนนต่ำที่สุด 
           ประกอบกับปัญหาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ทั้งใน ปัญหาทักษะการฟัง 
(Listening Skill) มินตรา ไชยชนะ สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ และสุดารัตน์ ทองเณร (2559, น.321) ได้
ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่านใน
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ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดคือทักษะการฟัง คือ ปัญหาการฟังเพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รองลงมาคือ การฟังประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพูดแบบซับซ้อน และปัญหาในการฟังประโยคภาษาอังกฤษที่นักท่องเที่ ยว
ชาวต่างประเทศพูดแบบง่าย ๆ  อีกทั้งปัญหาที่เกิดอาจมาจากการไม่คุ้นเคยในการฟัง การฟังไม่ทัน 
ทําให้รู้สึกอึดอัดที่จะสนทนากับฝรั่งหรือชาวต่างชาติ  (ณัฐญา หุ่นน้อย, 2561) ปัญหาทักษะการพูด 
(Speaking Skill) คนไทยประสบปัญหาทางด้านการพูดสื่อสารกับชาวต่างชาติ เช่น การที่ไม่สามารถ
พูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ในการบริการลูกค้า ไม่เข้าใจความต้องการ
ของลูกค้า การรู้คําศัพท์ที่น้อยรวมทั้งบริษัทที่มีชาวต่างชาติทํางานร่วมกับคนไทย มีสาขาอยู่
ต่างประเทศ หรือบริษัทต้องติดต่อลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทดังกล่าวจะพิจารณาบุคคลากรที่มี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือเข้าทํางาน ดังนั้นจึงมีการวัดความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขึ้น อีกทั้ งยังมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพูด
ภาษาอังกฤษของคนไทยด้วย (ณัฐญา หุ่นน้อย, 2561, น.197) ปัญหาทักษะการอ่าน (Reading Skill)
หลุยส์ เอ็ม โกเมซ (Louis M. Gomez) แห่งสถาบันสอนนโยบายการศึกษาและสังคม มหาวิทยาลัย
นอร์ทเวสเทิร์น (Northwestern University) และคิมเบอร์ลี่  โกเมซ (Kimberley Gomez) แห่ง
มหาวิทยาลั ย อิลลินอยส์  (University of Illinois) (Louis M. Gomez & Kimberley Gomez, 
2007, P.2) กล่าวว่า การขาดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อการทำงานในอนาคต เนื่องจากเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ต้องการแรงงานคนที่มี
ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และเครื่องมือสำคัญที่ จะทำให้นักเรียนมีทักษะดัง
กล่าวคือ การอ่านเพ่ือการเรียนรู้นั่นเอง ประกอบกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ 
PISA เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ที่จะเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพสำหรับการแข่งขันในอนาคต ซึ่งได้จัดการประเมินประอย่างต่อเนื่อง
ทุก ๆ 3 ปี โดยในปี ค.ศ.2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 72 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจซึ่งผลการ
ประเมิน PISA 2015 ของประเทศไทยพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 
OECD 493 คะแนน), ด้านการอ่าน 409 คะแนน (ค่ าเฉลี่ ย  OECD 493 คะแนน) และด้าน
คณิตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 490 คะแนน) ซึ่งสังเกตได้ว่าด้านการอ่านมีคะแนนต่ำสุด 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2558, ออนไลน์) และปัญหาทักษะการเขียน 
(Writing Skill) บริษัททำธุรกิจ e-commerce ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย ได้เผยแพร่บทความ เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่างระบุ
เด็กไทยส่วนใหญ่พลาดโอกาสในการได้งาน เนื่องจากเรซูเม่(Resume) ที่เขียนใช้สมัครงานที่ส่งให้ฝ่าย
บุคคลพิจารณานั้นไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจรับเข้าทำงานได้เลย 
           จากสภาพปัญหาและความสำคัญที่มาทั้งหมดในข้างต้น นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือที่นักเรียนสามารถที่จะสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพได้ 
ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ือตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ  
 

http://campus.sanook.com/1380493/
http://campus.sanook.com/1385113/
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ทฤษฏี หลกัการ และแนวคิดพื้นฐานรูปแบบการสอน 
             1.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
                  1.1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
             2.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช 2551 
             3.  หลักสูตรการจดัการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ ปีพุทธศักราช 2558 ของจังหวัดชลบุรี 
             4.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับงานอาชีพ 
                  4.1  แนวคิดสำคัญ    
                  4.2  ความสำคัญของอาชีพ 
                  4.3  ประเภทของงานอาชีพ 
                  4.4  การแบ่งอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพ 
                  4.5  คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพรับจางและบริการ 
                  4.6  ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
            5.   รูปแบบการสอน 
                  5.1  ความหมายรูปแบบการสอน 
                  5.2  องค์ประกอบของรูปแบบการสอน  
                  5.3  การแบ่งกลุ่มของรูปแบบการสอน  
                  5.4  วธิีการพัฒนารูปแบบการสอน 
                  5.5  การนำเสนอรูปแบบการสอน 
            6.   ทฤษฎี หลักการ แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน 
                  6.1  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)   
                  6.2  ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์  
                  6.3  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) 
                  6.4  แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
           7.   รูปแบบการสอนที่เก่ียวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษและการทำงาน 
                 7.1  การสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach) 
                 7.2  การสอนโดยใช้สถานการณเ์ป็นฐาน (Situation Based Learning) 
                 7.3  วิธสีอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation Technique) 
                 7.4  วิธสีอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Playing) 
                 7.5  การสอนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) 
                 7.6  การสอนการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-Based Learning)       
          8.   สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
                8.1  สมรรถนะ 
                8.2  สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
                8.3  การจัดการเรียนการสอนสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21  
                8.4  สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
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       9.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะส่วนบุคคล 
              9.1  ความหมายคุณลักษณะส่วนบุคคล 
               9.2  ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ                     
               9.3  คุณลักษณะพ้ืนฐาน                      
               9.4  คุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร 
       10.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
               10.1  งานวิจัยในประเทศ 
               10.2  งานวิจัยตา่งประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผนภาพแสดงการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี          

2.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     ปีพุทธศักราช 2551 

1.   รูปแบบการสอน 

3.  หลักสูตรการจดัการศึกษา เพือ่การมีงานทำ           
     ปีพุทธศักราช 2558 ของจังหวัดชลบุร ี

4.  ทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่เป็นพื้นฐานใน            
    การพัฒนารูปแบบการสอน 

5.  รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ที่เกีย่วข้องกับ         
    การสอนภาษาอังกฤษ 

6.  สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

7.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ 

8.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาชีพ 

9.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริม 
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ        
อาชีพของนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี องค์ประกอบ
ของรูปแบบการสอนมี  5 องค์ประกอบ ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  หลักการของรูปแบบการสอน 

2.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 

3.  สาระการเรียนรู ้

4.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีน  
    การสอนฐานสมรรถนะ 
     4.1  ขั้นสร้างความตระหนัก  
     4.2  ขั้นเสนอสถานการณ์  
     4.3 ขั้นออกแบบสถานการณ ์
     4.4  ขั้นดำเนินการตามบทบาทและ   
            ประสบความสำเร็จ  
     4.5  ขั้นสรุปผลอภิปรายผล 

 
5.  การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 
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องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 
            รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 
ดังต่อไปนี้ 
            1.  หลักการของรูปแบบการสอน 
                เป็นรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนเฉพาะในเรื่องของอาชีพ ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
จากการลงมือฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพจริง มีการสร้างสิ่งเร้าโดยการจัดสถานการณ์ 
รวมถึงการวางเงื่อนไขการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ผู้เรียนตอบสนองโดยใช้ภาษา
ได้ถูกต้องและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสำ
ความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ทำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ที่ประกอบด้วย ความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะ สามารถนำสมรรถนะมาใช้ปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จในชีวิตประจำวัน
และในอนาคตได้ 
           2.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน  
                 เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
           3.  สาระการเรียนรู้ 
                ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพสำหรับการประกอบธุรกิจ (English for Careers in Business) 
แบ่งออกเป็น 4 หน่วย หน่วยละ 5 ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมงสำหรับการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน
และหลังเรียน รวมเป็น 26 ชั่วโมง เดือนพฤศจิกายน-มกราคม ปีการศึกษา 2562 
                3.1  At the Repair Shop (ที่ร้านค้า)                  
                3.2  At the Hotel (ที่โรงแรม) 
                3.3  At the Airport (ที่สนามบิน) 
                3.4  At the Garage (ที่อู่ซ่อมรถ)             
           4.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 
                4.1 ขั้นที่  1 ขั้นสร้างความตระหนัก  หมายถึง ครูผู้ สอนกระตุ้นผู้ เรียนให้ เกิด 
ความตระหนัก เห็นความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพให้กับผู้เรียน โดยใช้สื่อการสอน 
เทคนิคหรือวิธีการ เช่น การบอกเล่าเรื่องราว การพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นข่าว หรือ
สถานการณ์ที่น่าสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดีโ อ
คลิป การใช้เพลง การใช้เกม เป็นต้น   
                4.2  ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอสถานการณ์ หมายถึง ครูผู้สอนวางเงื่อนไข หรือจัดสถานการณ์
ในการนำเสนอข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน อันได้แก่ วลี คำ และประโยคใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพที่หลากหลาย รวมถึงมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะปฏิบัติใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ทั้ งทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะ              
การเขียน ไปพร้อม ๆ กัน ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกิจกรรม เช่น 
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การเล่นเกม การฟังเพลงผ่านสมาร์ททีวี การทำใบงานแบบฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือใช้
บทบาทสมมติจำลองสถานการณ ์
                4.3  ขั้นที่ 3 ขั้นออกแบบสถานการณ์ หมายถึง ผู้เรียนใช้ความรู้เดิมกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใหม่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ออกแบบสถานการณ์จำลองเพ่ือแสดงบทบาทสมมติ 
ร่วมกันระดมสมองอาจจะเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มโดยใช้ประโยค คำศัพท์ หรือสำนวนใหม่ และนึกถึงคุณ
ลักษณ ะเฉพาะของผู้ ที่ จะประสบความสำเร็จ ในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพ่ื ออาชีพ ใน                   
การออกแบบร่างสถานการณ์บทบาทสมมติได้อย่างเหมาะสม ครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือใน
ระหว่างนักเรียนออกแบบสถานการณ์ 
                4.4  ขั้นที่ 4 ขั้นดำเนินการตามบทบาทและประสบความสำเร็จ หมายถึง ผู้เรียนได้
ฝึกสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่ใกล้เคียง
กับสถานการณ์ในชีวิตจริงเมื่อผู้เรียนได้ออกไปประกอบอาชีพ โดยการแสดงบทบาทสมมติตามที่
ผู้เรียนได้ออกแบบสถานการณ์ และสามารถสื่อสารได้อย่างประสบความสำเร็จ  
                4.5  ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผล อภิปรายผล หมายถึง ครูผู้สอนสรุปผล อภิปรายผลให้
คำแนะนำ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนถึงในเรื่องของการใช้ภาษา น้ำเสียง และลักษณะ ท่าทาง 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ และเมื่อเรียนจบครูผู้สอนประเมินสมรรถนะ
การสื่อสารภาอังกฤษเพ่ืออาชีพของผู้เรียน และในระหว่างเรียนประเมินความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
รวมถึงงานที่ได้มอบหมาย   
          5.  การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ                                                           
               เป็นการวัดสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ที่ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะของนักเรียน โดยแบงการวัดผลประเมินผลออกเป็นดังนี้ วัดผลและประเมินผลก่อน
เรียน วัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน และวัดผลและประเมินผลหลั งเรียน โดยใช้                    
1) แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 2) แบบวัดทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                
3) แบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ และ  
4) แบบวัดสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
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คู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ทีส่่งเสริมสมรรถนะการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
คำนำ 
            เอกสารคู่มือนี้จัดทำขึ้นเพ่ือแนะนำการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี โดยในเอกสารฉบับนี้ไดอธิบายใหครูผูสอนทราบถึงสิ่งที่ควรศึกษาและสิ่งที่จะ ตองจัดเตรียม
ตลอดจนวิธีปฏิบัติในแตละขั้นตอนที่มิไดกลาวถึงในตัวรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัด 
การเรียนการสอนตามรูปแบบดําเนินไปอยางราบรื่นและไดผลดี สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคที่
กําหนดไวไดผู้ศึกษาโปรดศึกษาและทําความเขาใจแตละหัวขอและปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาว 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอน 
เอกสารที่รวบรวมไวในคมูือการใชรูปแบบการสอนฉบับนี้ประกอบดวย 
            1.  คูมือการใชรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
            2.  รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
            3.  แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
จํานวน 4 แผนใหญ รวม 20 ชั่วโมง 
 
ขั้นตอนการจัดเตรียมการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
             ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้  

1.  ศึกษาเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวของ 
                  1.1  ศึกษารูปแบบการสอน ซึ่งจะทําใหทราบถึงความเปนมาและเหตุผลของ              
การพัฒนารูปแบบการสอนชวยใหมองเห็นภาพรวมของรูปแบบการสอน องคประกอบหลักและ           
องคประกอบยอยของรูปแบบการสอน ตลอดจนมองเห็นความสัมพันธขององคประกอบเหลานั้นใน
รูปแบบการสอน 
                  1.2  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 4 แผน
ใหญ โดยใชเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง 
                        สำหรับในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
                        1.2.1  ผู้วิจัยได้ดำเนินการกำหนดสิ่งที่จำเป็นในการออกแบบแผนการจัด             
การเรียนรู้อย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงการวัดผลและประเมินผล 
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ครูผู้สอนควรที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้และ
จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน 
                        1.2.2  ในส่วนของแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน จะมีองค์ประกอบของแผน
ที่เหมือนกันที่ประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ ชื่อหน่วย เวลาที่ใช้ สาระสำคัญ จุดประสงค์              
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน                
การวัดผลและประเมินผล  
               1.3  ศึกษาการใช้คู่มือรูปแบบการสอน ซึ่งเป็นคู่มือที่แนะนำการใช้รูปแบบการสอน  ผู้ใช้
รูปแบบการสอนควรศึกษารูปแบบการสอนพร้อมกับแผนการจัดแผนการเรียนรู้ จะทำให้เกิด 
ความเข้าใจได้ดียิ่งข้ึน 
           2.  สิ่งที่ควรจัดเตรียมในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งที่จำเป็นในการใน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้ 
               2.1  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนดำเนินการสอน โดยที่ครูผู้สอนต้องศึกษา
รายละเอียดของของส่วนต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า 
               2.2  จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้ระบุสื่อการเรียน         
การสอนไว้แล้ว ครูผู้สอนต้องจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการสอน 
ตรวจสอบรายละเอียดของสื่อก่อนใช้จริงเพ่ือป้องกันความผิดพลาด และควรที่จะทดลองใช้สื่อ         
การสอน  
                2.3  เตรียมเครือ่งมือในการวัดผลและประเมินผล 
                      เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลรูปแบบการสอน ครูผู้สอนจำเป็นต้อง
ศึกษาและทำความเข้าใจ และมีการเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลเป็นอย่างดี โดย
การวัดและประเมินผลในการดำเนินการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอนครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
                      2.3.1  ระยะวัดผลและประเมินผลกอนเรียน ประเมินความรู้ก่อนด้วยแบบทดสอบ
วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เป็นกลุ่มทดลอง 
(Pretest) โดยเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ นอกจากนี้ให้นักเรียนกลุ่มทดลอง
ประเมินแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
12 ข้อ  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และแบบวัดสมรรถนะ              
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                      2.3.2  ระยะวัดผลและประเมินผลระหวางเรียน ดำเนินการใช้จริงรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีระยะเวลาในการทดลองใช้จริง 13 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
ใช้เวลาในการทดลองจริงทั้งหมด 26 ชั่วโมง ในระหว่างการทดลองใช้รูปแบบการสอนจริงมีการวัดผล
โดยใช้แบบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน จำนวน              
4 ครั้ง  
                      2.3.3  ระยะวัดผลและประเมินผลหลังเรียน ดำเนินการวัดความรู้หลังเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เป็น
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กลุ่มทดลอง (Posttest) รวมทั้งประเมินแบบวัดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความสำเร็จใน 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
และแบบวัดสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเปรียบเทียบหลังเรียนว่านักเรียนเกิดสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพหรือไม่ โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 
บทบาทครูผู้สอน 
            1.  ครูผู้สอนมีบทบาทคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการจัดสภาพการเรียนรู้  สร้าง
ความตระหนัก สร้างแรงจูงใจและเสริมแรงให้กับนักเรียนให้ เห็นถึงความสำคัญของการใช้
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพแก่นักเรียน  คอยกำหนดสถานการณ์  การจำลองสถานการณ์ที่เทียบเคียง
ได้กับสถานการณ์จริง ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ปฏิบัติการใช้ภาษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันจริงได้  
            2.  ครูผู้สอนมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ทั้ง
ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ผ่ านกิจกรรม เช่น 
สถานการณ์จำลอง เพลง เกม ใบงานแบบฝึกหัด 
            3.  ครูผู้สอนคอยเป็นผู้แนะนำชี้แนะ ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ
ขั้นตอนตามรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้คือสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี           
            4.  ครูผู้สอนเป็นผู้ร่วมในการจัดกระบวนกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนพร้อมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียน 
 
บทบาทนักเรียน 
            1.  นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีการลงมือปฏิบัติเองในการใช้ภาษาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพที่เทียบเคียงได้กับสถานการณ์ในชีวิตจริงทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ทำให้นักเรียนเกิดสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
            2.  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนในทุกขั้นตอนตามรูปแบบ 
การสอนที่พัฒนาขึ้น โดยกิจกรรมการเรียนการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
            3.   นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเป็นกลุ่ม
หรือเป็นคู่ในการวางแผน การคิดและการแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นสร้างความสัมพันธ์สัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิกในการทำงาน รวมทั้งเห็นคุณค่าในตนเอง และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากผลงาน 
            4.  นักเรียนได้ประเมินผลจากการปฏิบัติงานการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของตนเองและ
สมาชิกระหว่างกลุ่ม ทำให้เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่สง่เสริมสมรรถนะ                
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
           แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน ดังนี้ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
(ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) และแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยกำหนดขั้นตอนใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
           ขั้นที่  1 ขั้นสร้างความตระหนัก  ครูผู้สอนกระตุ้นผู้ เรียนให้เกิดความตระหนัก เห็น
ความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพให้กับผู้เรียน โดยใช้สื่อการสอน เทคนิคหรือวิธีการ เช่น 
การบอกเล่าเรื่องราว การพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นข่าว หรือสถานการณ์ที่น่าสนใจในการใช้
ภาษาอังกฤษในการทำงาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดีโอคลิป การใช้เพลง การใช้เกม 
เป็นต้น   
           ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอสถานการณ์ ครูผู้สอนวางเงื่อนไข หรือจัดสถานการณ์ในการนำเสนอ
ข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน อันได้แก่ วลี คำ และประโยคใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพที่หลากหลาย รวมถึงมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ทั้งทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ไปพร้อม ๆ 
กัน ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกิจกรรม เช่น การเล่นเกม การฟัง
เพลงผ่านสมาร์ททีวี การทำใบงานแบบฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือใช้บทบาทสมมติจำลอง
สถานการณ ์
           ขั้นที่ 3 ขั้นออกแบบสถานการณ์  หมายถึง ผู้เรียนใช้ความรู้เดิมกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ออกแบบสถานการณ์จำลองเพ่ือแสดงบทบาทสมมติ ร่วมกัน
ระดมสมองอาจจะเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มโดยใช้ประโยค คำศัพท์ หรือสำนวนใหม่ และนึกถึงคุณ
ลักษณ ะเฉพาะของผู้ ที่ จะประสบความสำเร็จ ในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพ่ื ออาชีพ ใน                   
การออกแบบร่างสถานการณ์บทบาทสมมติได้อย่างเหมาะสม ครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือใน
ระหว่างนักเรียนออกแบบสถานการณ์ 
           ขั้นที่ 4 ขั้นดำเนินการตามบทบาทและประสบความสำเร็จ  หมายถึง ผู้ เรียนได้ฝึก
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงเมื่อผู้เรียนได้ออกไปประกอบอาชีพ โดยการแสดงบทบาทสมมติตามที่ผู้เรียน
ได้ออกแบบสถานการณ์ และสามารถสื่อสารได้อย่างประสบความสำเร็จ  
           ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผล อภิปรายผล หมายถึง ครูผู้สอนสรุปผล อภิปรายผลให้คำแนะนำ พูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนถึงในเรื่องของการใช้ภาษา น้ำเสียง และลักษณะ ท่าทาง เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ และเมื่อเรียนจบครูผู้สอนประเมินสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของผู้ เรียน และในระหว่างเรียนประเมินความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ รวมถึง
งานที่ได้มอบหมาย   
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
              มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง 
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
              1.  ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชี้แจง  และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน 
              2.  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
              3.  ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ   ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่
ฟังหรืออ่าน  
              4.  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
              มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง 
ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
              1.  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว   
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
              2.  ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม 
               3.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ      
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
              4.  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
              5.  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง  ๆ  
กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
             มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
              1.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  / เรื่อง/ ประเด็น 
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
              2.  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ / แก่นสาระ  หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง  /
ข่าว / เหตุการณ ์/ สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
              3.  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
              มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และนำไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
                1.  เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
                2.  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
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              3.  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
             มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
             1.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
             2.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
             มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
                1.  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
             มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
             1.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
             มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
             1.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ /  ข้อมูลต่าง ๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
             2.  เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  เป็น
ภาษาต่างประเทศ 
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้ กับ สาระและมาตรฐานของการเรียนรู้ กลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสมรรถนะการสื่อสาร 
                                             ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 

สาระและมาตรฐาน             
การเรียนรู ้

 
 
 

 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

สาระที่ 1               
ภาษาเพื่อ                
การสื่อสาร 

สาระที่ 2               
ภาษาและ
วัฒนธรรม 

สาระที่ 
3              

ภาษา
กับ

ความสั
มพันธ์
กับกลุ่ม
สาระ
อ่ืน 

สาระที่ 4               
ภาษากบั

ความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและโลก 

สมรรถนะ          
การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ 

มฐ. 
ต.1.
1 

มฐ. 
ต.1.
2 

มฐ. 
ต.1.
3 

มฐ.            
ต.2.
1 

มฐ.  
ต.2.
2 

มฐ.                 
ต.3.1 

มฐ.              
ต.4.1 

มฐ.          
ต.4.1 

1.สมรรถนะ
ทางกฎเกณฑ์
และโครงสร้าง
ของภาษาเพื่อ
อาชีพ            
2.สมรรถนะ
ทางความ
เข้าใจในระดับ
ข้อความ
เกี่ยวกบังาน
อาชีพ  
3.สมรรถนะ
ทางการใช้
กลวิธีในการ
สื่อความหมาย
ทางอาชีพ            
4.สมรรถนะ
ทาง
ภาษาศาสตร์
เชิงสังคมใน
งานอาชีพ     
5.สมรรถนะ
ของบุคคลที่มี
ต่อ
กระบวนการ
คิดของตนเอง  

1.  ภาษาอังกฤษ
สำหรับ 
     ธุรกิจ  
    (English for  
     Business)  
1.1  At the  
     repair shop                       
1.2  At the hotel 
1.3  At the airport 
 
1.4  At the Garage
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 
             มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน  
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
              1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
              2.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
              3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 
สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
             มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่
ยั่งยืน 
             1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี 
             2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพ่ือนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้  
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล               
สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน           
การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีคุณธรรม  
             1.  อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             2.  เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน 
             3.  ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
             4.  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตาม
หลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 
สาระท่ี 4 การอาชีพ   
             มาตรฐาน  ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ      
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
              1.  อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย 
              2.  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
              3.  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความ
สนใจของตนเอง 
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้ กับ สาระและมาตรฐานของการเรียนรู้ กลุ่มสาระ  
                 การเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

  สาระและมาตรฐาน                 
การเรียนรู้ 

 
 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

สาระที่ 1                            
การดำรงชีวิตและ

ครอบครัว 

สาระที่ 2               
การออกแบบและ

เทคโนโลย ี

สาระที่ 3   
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสาร             

สาระที่ 4    
การอาชีพ             

มฐ. 
ง.1.1 

มฐ.   
ง.2.1 

มฐ.                 
ง.3.1 

มฐ.              
ง.4.1 

1.  ภาษาอังกฤษสำหรับ 
     ธุรกิจ  
    (English for  
     Business)  
     1.1  At the repair  
           shop                       
     1.2  At the hotel 
     1.3  At the airport 
    1.4  At the Garage  
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วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด เวลาเรียนทั้งหมด กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและ 
                            เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 26 ชั่วโมง 
 
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (English for Business)  
 

เนื้อหา มาตรฐานและตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง) 
At the repair shop มาตรฐาน ต.1.1  ม.3/3 

มาตรฐาน ต.1.2  ม.3/3 
มาตรฐาน ง.1.1  ม.3/2 

 
5 

At the hotel มาตรฐาน ต.1.1  ม.3/4 
มาตรฐาน ต.1.2  ม.3/3 
มาตรฐาน ต.1.2  ม.3/5 
มาตรฐาน ง.1.1  ม.3/2 

 
5 

At the airport 
 

มาตรฐาน ต.1.1  ม.3/4 
มาตรฐาน ต.1.2  ม.3/1 
มาตรฐาน ต.1.3  ม.3/1
มาตรฐาน ง.1.1  ม.3/2 

 
5 

At the Garage มาตรฐาน ต.1.1  ม.3/3 
มาตรฐาน ต.1.2  ม.3/3 
มาตรฐาน ง.1.1  ม.3/2 

 
5 

 การทดสอบก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน 

4 

รวม 26 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ English for Careers in Business เรื่อง  At the repair shop                  
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (อ.23201)                      จำนวน  5 ชั่วโมง                                                 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562                               ครูผู้สอน : นายอุปกิต ทรวงทองหลาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ต.1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
                      อย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต.1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและ 
                     ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ง.1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้ างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ                  
                      การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ 
                      การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้ 
                      พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 
ตัวช้ีวัด 
 ต.1.1  ม.3/3  ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 ต.1.2  ม.3/3  พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
          ง.1.1  ม.3/2   ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
  
2.  สาระสำคัญ 
         การพูดสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการขอร้อง ขอความช่วยเหลือ จำเป็นต้องรู้จัก
เลือกใช้คำศัพท์  ประโยค  สำนวนที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่านและบอกความหมายของคำศัพท์ วลี สำนวน เกี่ยวกับเครื่องมือ
ช่างได้อย่างถูกต้อง 
     3.2  ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนบทสนทนาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการขายและ              
การบริการเครื่องมืออุปกรณ์งานช่างได้อย่างถูกต้อง 
     3.3  ผู้เรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติเป็นผู้ขายและลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
     3.4  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพเกี่ยวกับงานช่าง 
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4.  สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
    4.1  ความรู้ (K) 
          สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพ่ืออาชีพ (Grammatical Competence 
for Careers) 
          สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse Competence 
for Careers) 
    4.2  ทักษะ /กระบวนการ /กระบวนการคิด (P) 
          สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อความหมายทางอาชีพ (Strategic Competence for 
Careers) 
          สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงานอาชีพ (Sociolinguistic Competence in 
Careers) 
   4.3  คุณลักษณะ (A) 
         สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง (Metacognitive Competence) 
 
5.  สาระการเรียนรู้ 
    5.1  ความรู้ (K) 
          นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวนและประโยคที่ใช้ในงานอาชีพเกี่ยวกับ
การก่อสร้าง  

Vocabulary :  carpenter, nail, knife, file, saw, ladder, cutter, electric drill, 
crowbar, hammer, scissors, screw driver, tape measure, mallet, 
levels, plumb bob, marring gauge, nail set, chisels, drill bit,  

dry wall joint tape, screws, electric drill, sanding block. 
          Grammar    :   Can I help? 

           Yes, please. 
           What is it? 

             It is …ชื่อสิ่งของ ..... 
           What can I do for you? 

      I have a problem with…ชื่อสิ่งของ 
    5.2  ทักษะ /กระบวนการ /กระบวนการคิด (P) 
          นักเรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ในร้านขายอุปกรณ์การก่อสร้าง 
    5.3  คุณลักษณะ (A) 
          นักเรียนมีจิตใจในการให้การบริการ มีมิตรไมตรี มีความกระตือรือร้น สุภาพอ่อนโยนใน            
การบริการลูกค้า ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเกี่ยวกับงานช่าง 
 
 

http://dict.longdo.com/search/I%27d
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6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (ร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้) 
 6.1  ใบกิจกรรมที่ 1 และ 2 
 6.2  กิจกรรมกลุ่ม บทบาทสมมติ 
 6.3  บทสนทนา  
 
7.  สื่อการเรียนรู้ / อุปกรณ์ 
 7.1  บัตรคำศัพท์ 
 7.2  บัตรภาพ 

7.3  แถบประโยคคำถาม คำตอบ 
7.4  บทสนทนา 
7.5  กระเป๋าผนัง 
7.6  ใบกิจกรรมที่ 1 และ 2  
7.8  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
7.9  สมาร์ททีวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
298 

 

8.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะที่ต้องการวัด                    
(ด้านภาษา) 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1.  สมรรถนะทางความเข้าใจใน
ระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ 
(Discourse Competence for 
Careers) 
2.  สมรรถนะทางความเข้าใจใน
ระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ 
(Discourse Competence for 
Careers) 
   
 

 
-  สังเกต 
-  ทดสอบ 
การฟัง การพูด 
การอ่านออก 
เสียงคำศัพท์  
และประโยคและ 
การบอก
ความหมายของ
คำศัพท์และ
ประโยค 

 
-  แบบสังเกต 
การฟัง  พูด อ่าน 
เขียน 
-  แบบทดสอบ            
วัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ 
 
 
 

 
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ 
โดยปฏิบัติ
กิจกรรมได้
ถูกต้องร้อยละ 
80 
 
 
 
 

ด้านทักษะ 
1.  สมรรถนะทางการใช้กลวิธีใน
การสื่อความหมายทางอาชีพ 
(Strategic Competence for 
Careers) 
2.  สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิง
สังคมในงานอาชีพ 
(Sociolinguistic Competence in 
Careers)   
 

-  ทดสอบ        
การฟัง พูด อ่าน
เขียน จากบทบาท
สมมติ และ
แบบฝึกหัด 
-  สังเกต 
 
 
 

-  แบบวัดทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ 
-  บันทึกผล        
การปฎิบัติงาน 
-  แบบฝึกหัดที่ 1
และ 2 
-  แบบสังเกต 
การฟัง  พูด อ่าน 
เขียน 

ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ 
โดยทำ
กิจกรรม
ถูกต้องอย่าง
น้อย ร้อยละ 
80 
 
 
 
 

ด้านคุณลักษณะ 
1.  สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อ
กระบวนการคิดของตนเอง 
(Metacognitive Competence) 
 

-  วัดคุณลักษณะ             
การบริการ             
มีมิตรไมตรี             
มีความ
กระตือรือร้น 
สุภาพอ่อนโยนใน
การบริการ ลูกค้า 
ความกล้า
แสดงออก 

-  แบบวัด
คุณลักษณะของผู้ที่
ประสบความสำเร็จ
ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ 

ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์โดยมี
คุณลักษณะ 
อยู่ในระดับ
มาก มีระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.51-
4.50   
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8.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สมรรถนะที่ต้องการวัด                    
(ด้านภาษา) 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ 

-  ทดสอบ 
 

-  แบบวัด
สมรรถนะ           
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ 
 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์             
มีสมรรถนะ            
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพอยู่ในระดับ
มาก มีระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.51-
4.50   
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9.  การจัดการเรียนรู้  
 

กิจกรรม สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
ชั่วโมงที่ 1 
9.1  ขั้นสร้างความตระหนัก (5 นาที) 
        9.1.1  ครูผู้สอนสร้างความตระหนักผู้เรียน
ในการใช้ภาษาโดยให้ผู้เรียนดูภาพเครื่องมืองาน
ช่างไม้  ครสูนทนาซักถาม แล้วให้ผู้เรียนช่วยกัน
บอกชื่อเครื่องมือที่ปรากฏในรูปภาพเป็นอังกฤษ 
ครูสังเกตว่าผู้เรียนพูดชื่อเครื่องมือเป็น
ภาษาอังกฤษได้หรือไม่ จำนวน 3 - 5 ภาพ จาก
สมาร์ททีวีหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        9.1.2  ครูถามถึงการนำเครื่องเครื่องมือไป
ใช้ (How to use….?) ผู้เรียนช่วยกันบอกถึง
ประโยชน์ในการนำเครื่องมือไปใช้ 
        9.1.3  ครบูอกจุดประสงค์ของการเรียนกับ
ผู้เรียนว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์และ
คำศัพท์ในร้านขายเครื่องมือเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
และงานช่างไม ้ครูใช้น้ำเสียงเน้นและให้
ความสำคัญในการใช้ภาษาสำหรับการซื้อหรือ
ขายเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
2.  จำแนกประเภทของคำศัพท์ที่เก่ียวกับอาชีพ
ได้ 
สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) 
1.  ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.siamonlineshop.com/question.asp?QID=130342&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jMsbVfy4BsaOuATmwIGIAQ&ved=0CDsQ9QEwEzhQ&usg=AFQjCNFCWwdp8l6KZ2zW6XLV4pmPCSCGAw
http://www.google.co.th/url?url=http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=82&topic_no=333150&topic_id=338080&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=18sbVaaiIMmOuATSq4CIBQ&ved=0CDsQ9QEwEzh4&usg=AFQjCNFSWouwiXGkQFIEexKkvXiK9-7fWA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.boomtools.net/product-th-845567-3806391-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C+Stanley+32+%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZswbVevwJ8WfugS7q4HADw&ved=0CCEQ9QEwBjh4&usg=AFQjCNE1_fexApRJrUmIfrJXuhfpskq7xw
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กิจกรรม สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
9.2  ขั้นเสนอสถานการณ์ (55 นาที) 
        9.2.1  ผู้สอนนำเสนอคำศัพท์ผู้เรียน
เกี่ยวกับ Carpenter’s tool  โดยใช้บัตรคำและ
บัตรภาพ carpenter, nail, knife, file, saw, 
ladder, cutter, electric drill, crowbar, 
hammer, screw driver, tape measure, 
mallet, level, plumb bob, nail, chisel, 
drill bit  ผู้เรียนอ่าน สะกด และบอกความหมาย
ของคำศัพท์จากบัตรภาพหรือของจริงจนคล่อง 
 
                 คร:ู     What is it? 

ผู้เรียน:  It is a marring  
           gauge. 
คร:ู     How do you spell? 

   ผู้เรียน: m-a-r-i-n-g g-a-u- 
                                                   g-e (ขอขีดไม้) 
   

คร:ู  What is it? 
ผู้เรียน:  It is a nail set. 

   คร:ู  How do you   
                                         spell?   
                       ผู้เรียน:  n-a-i-l s-e-t   
                                                    (เหล็กส่งหวัตะปู) 
 

คร:ู   What is it? 
         ผู้เรียน:   It is a plumb bob.
                        คร:ู  How do you spell? 
            ผู้เรียน:   p-l-u-m-b b-o-b    
                                                     (ลกูดิ่ง) 
                                   คร:ู    What is it? 
  M        ผู้เรียน:   It is a level.
               คร:ู  How do you spell? 
                                       ผู้เรียน:   l-e-v-e-l-s   (ระดับ 
                                                     นำ้) 
 

คร:ู   What is it? 
   ผู้เรียน:   It is a file. 

คร:ู  How do you  
        spell? 

   ผู้เรียน:   f-i-l-e   (ตะไบ) 

 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
2.  สะกดคำท่ีเกี่ยวข้องอาชีพและการทำงาน
ถูกต้อง 
3 จำแนกประเภทของคำศัพท์ที่เก่ียวกับอาชีพได้ 
สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) 
1.  ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 
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กิจกรรม สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 

คร:ู   What is it? 
ผู้เรียน: It is a nail.  
คร:ู  How do you   
       spell? 

   ผู้เรียน:   n-a-i-l   (ตะปู) 
 

คร:ู   What is it? 
   ผู้เรียน:   It is a saw. 

คร:ู  How do you  
      spell? 

   ผู้เรียน:   s-a-w   (เลื่อย) 
 
   คร:ู   What is it? 

ผู้เรียน: It is a ladder.              
 คร:ู  How do you   
       spell? 
ผู้เรียน:   l-a-d-d-e-r    
           (บันได) 
                 
คร:ู   What is it? 
ผู้เรียน:   It is a cutter. 
คร:ู  How do you   
        spell? 
ผู้เรียน:   c-u-t-t-e-r                  
           (คัตเตอร์) 

                                     คร:ู   What is it? 
                 ผู้เรียน:   It is an electric drill.
                        คร:ู  How do you spell? 
                 ผู้เรียน:e-l-e-c-t-r-i-c d-r-i- 
                                    l-l (สว่านไฟฟ้า) 
                           คร:ู   What is it? 
         ผู้เรียน:   It is a crowbar. 

คร:ู  How do you  
      spell? 

           ผู้เรียน:   c-r-o-w-b-a-r  
                                                (ชะแลง) 
                                      คร:ู   What is it? 
          ผู้เรียน: It is a hammer 
           คร:ู  How do you spell? 
   ผู้เรียน: ผู้เรียน:  h-a-m-m-e-r(ค้อน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://arif4374.blogspot.com/2014/05/1_30.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=p-MbVZadKYWC8gXbxoGABQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNETOZYtUYySbC6Q3x0iX1ScdzehzQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.acehardware.com/family/index.jsp?categoryId=2624967&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QeQbVcC6NM398AXnhYCQBQ&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNGy1fOI1SjP1krqQ56Zn6GLyGPJyA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.fiskars.eu/School-Office/Products/Cutters/1398-Auto-Reload-Heavy-Duty-Cutter-Professionnal-18mm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7OQbVe-KL5L88AXt14CABQ&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNFLBcQRWFA0vDCXAe4dStfQkPD0yw
http://www.google.co.th/url?url=http://cdsct.com/products/show-2679.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gOUbVar4HcOA8gXvr4GIBQ&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNF-1lRoayhj7y9A0oF7OXk6Uaahzw
http://www.google.co.th/url?url=http://www.solpass.org/z-site/3s/simple_machines-studyguide.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zPcbVdqzFub4mAXjvIGoAw&ved=0CDcQ9QEwETgU&usg=AFQjCNEzhNZPFyp59nnRWpBHF2hMN_Dbow
http://www.google.co.th/url?url=http://www.psmachineworks.com/14073056/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B9-nails&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=muIbVZ62J4eC8gXthYGYBQ&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNGA0Ol_jc4VwpHnbXBWXgzFFzBeNw
http://www.google.co.th/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Claw_hammer&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vPgbVcTSMYK3mwXe8YDQAw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFPIh9zhkM79yMSOwe1m_R9HOzhfA
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กิจกรรม สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
                                      คร:ู   What is it? 
                             ผู้เรียน:   It is a screw driver.
                          คร:ู  How do you spell?    
                             ผู้เรียน: s-c-r-e-w d-r-i-v-e-rl  
                                              (ตะปูควง) 
 
                                     คร:ู   What is it? 
       ผู้เรียน:   It is a tape  
                                       measure. 
                                    คร:ู  How do you spell? 
                ผู้เรียน:   t-a-p-e m-e-a- 
                                      s-u-r-e (เทปวัด) 
 
                                           คร:ู   What is it? 
     ผู้เรียน:   It is a chisel.                      
                                           คร:ู  How do you 
spel                              ผู้เรียน:   c-h-i-s-e-l (สิ่ว) 

 
 คร:ู   What is it? 

              ผู้เรียน:   It is a drill bit.                                                                      
                                        คร:ู  How do you spell? 
            ผู้เรียน:   d-r-i-l-l b-i-t   
                                                     (ดอกสวา่น) 
 

 

ชั่วโมงที่ 2 
        9.2.2  ครูผู้สอนทบทวนคำศัพท์เก่ียวกับ
เครื่องมือช่างจากในชั่วโมงท่ีแล้ว 
        9.2.3  ครูเปิดตัวอย่างบทสนทนาระหว่าง
ลูกค้าเจ้าของร้านขายสิ่งก่อสร้างจากสมาร์ท
ทีวีhttps://www.youtube.com/watch?v=y
0emsy2EMhU แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุป
ใจความสำคัญจากเรื่อง 
        9.2.4  ผู้เรียนทำใบกิจกรรมที่ 1 (ตรวจ
คำตอบโดยครูหรือเพ่ือน) 
        9.2.5  ครูใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปิดบท 
สนทนาเก่ียวการซื้อขายอุปกรณ์การช่าง ผู้เรียน 
ร่วมกันอ่านและทำความเข้าใจโครงสร้างและ 
ความหมายของบทสนทนา 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา
เพื่ออาชีพ (Grammatical Competence for 
Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse Competence 
for Careers)  
1.  อ่านและสรุปใจความสำคัญเรื่องที่เกี่ยวกับงาน
อาชีพได้ 
2.  ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 

 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.dartreview.com/the-corporate-screwdriver/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6vkbVY2XOaetmAXq6oGYAw&ved=0CBcQ9QEwAA&usg=AFQjCNGDhk_uZ6GaXb2H1lcflqGtCkX1Yw
http://www.google.co.th/url?url=http://diyinahour.com/diy/other-project-videos/how-to-install-shelf-brackets-for-storage-video/tape-measure/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zvobVbTkJIPOmwX3n4KoAw&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNFE0d0vB1TVcH8RrUVG6Q9lfyUh3A
https://www.google.co.th/url?url=https://www.stanleytools.co.uk/product/147334&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7fsbVcm4FKbRmAX8vYHYAw&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNHMTnwcXnfqDec7Pov-UgUBxpHTkA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.itgirlsseries.com/default/22/03/everything-you-want-to-know-about-drill-bits-used-on-wooden-surfaces/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=i_wbVeDCOeS4mAX1loCwAw&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNEc7gEI4kWToO9A6OOWqh-UN6HbLQ
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กิจกรรม สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
Mrs. Anna:   Hello. Is this a repair shop? 
Carpenter:   Yes, it is. Can I help you? 
Mrs. Anna:   Yes, please. Is there 
                  a carpenter here? 
Carpenter:   I'm a carpenter. What can I  
                 do for you? 
Mrs. Anna:   I have a problem with my  
                 window. It is broken. 
Carpenter:   Where's your house? 
Mrs. Anna:   About 10 kilometers near  
                 the bank. 
Carpenter:   Just a minute, I'll get my  
                 tools. 
Mrs. Anna:   What's wrong? Is it a big job? 
Carpenter:   You need a new window. 
Mrs. Anna:   Is this going to cost me a lot? 
Carpenter:   It will cost you 1,500 baht  
                 only. 
Mrs. Anna:   Can I pay you by cheque? 
Carpenter:   I think that'll be all right. 
Mrs. Anna:   Thank you so much. 
Carpenter:   You’re welcome. 
Mrs. Anna:   Bye. 
Carpenter:   Bye-Bye. 
       9.2.6  ผู้เรียนทำใบกิจกรรมที่ 2 (ตรวจ
คำตอบโดยครูหรือเพ่ือน) 

 

ชั่วโมงที่ 3 
9.3  ขั้นออกแบบสถานการณ์  
        9.3.1  ผู้เรียนออกแบบสถานการณ์ใน 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพโดยครูให้
ผู้เรียนจับคู่กันโดยคละเด็กเก่งและเด็กอ่อน 
        9.3.2  ผู้เรียนออกแบบสถานการณ์จำลอง
เองโดยแต่งบทสนทนาโดยคิดคำใหม่ และ 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  เรียงประโยคที่เก่ียวข้องกับการทำงานได้
ถูกต้อง 
2.  เรียงประโยคที่เก่ียวข้องกับการทำงานได้
ถูกต้อง 
 
 

http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Hello
http://dict.longdo.com/search/I
http://dict.longdo.com/search/help
http://dict.longdo.com/search/you
http://dict.longdo.com/search/Hi
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/I%27d
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
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กิจกรรม สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
เลือกบทบาทสมมติ วางแผนจัดเรียงลำดับ
ประโยคบทสนทนาขึ้นมาเองลงในกระดาษ 
        9.3.3  ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในกลุ่มของตนเอง 
โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้คำชี้แนะในการใช้ภาษา 
จากแบบทดสอบที่กำหนดให้ 
 

สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) 
1.   เขียนบทสนทนาได้ถูกต้องที่เก่ียวข้องกับงาน
อาชีพได้ 
สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง (Metacognitive Competence) 
1.  จัดการและการวางแผนสิ่งที่จะพูดเสมอ 

สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อ
ความหมายทางอาชีพ (Strategic 
Competence for Careers) 
1.  ใช้ภาษาท่าทางแทนคำพูดในระหว่าง              
การทำงานได้ 
2.  ขยายความคำพูดให้เข้าใจในระหว่างการ
ทำงานได้ 
3.  พูดซ้ำหรือพูดอ้อมในระหว่างการทำงานได้ 
สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงาน
อาชีพ (Sociolinguistic Competence in 
Careers) 
1.  พูดอธิบาย ชี้แจงของงานที่ทำได้ชัดเจน 
2.  พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้าและ 
การบริการได้ 
3.  ใช้ภาษากับคู่สนทนาในการทำงานได้อย่าง
เหมาะสม 
4.  พูดและเขียนเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ 
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กิจกรรม สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
ชั่วโมงที่ 4-5 
9.4  ขั้นดำเนินการตามบทบาทและประสบ
ความสำเร็จ  
         9.4.1  ผู้เรียนดำเนินการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพตามบทบาทท่ีได้รับ มี 
การวัดสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพหลังเรียนตามสถานการณ์ที่ผู้เรียนได้
ออกแบบสถานการณ์จำลองเอง จนประสบ
ความสำเร็จในการสื่อสาร โดยมีการประเมินจาก
ครูผู้สอน ตามตัวบ่งชี้ 
          

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อ
ความหมายทางอาชีพ (Strategic 
Competence for Careers) 
1.  ใช้ภาษาท่าทางแทนคำพูดในระหว่าง              
การทำงานได้ 
2.  ขยายความคำพูดให้เข้าใจในระหว่าง 
การทำงานได้ 
3.  พูดซ้ำหรือพูดอ้อมในระหว่างการทำงานได้ 
สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงาน
อาชีพ (Sociolinguistic Competence in 
Careers) 
1.  พูดอธิบาย ชี้แจงของงานที่ทำได้ชัดเจน 
2.  พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้าและ 
การบริการได้ 
3.  ใช้ภาษากับคู่สนทนาในการทำงานได้อย่าง
เหมาะสม 
4.  พูดและเขียนเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ 
สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง (Metacognitive Competence) 
1.  ประเมินตนเองในการใช้ภาษาและจิตใจ 
การบริการ 
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กิจกรรม สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
9.5  ขั้นสรุปผล อภิปรายผล  
         9.5.1  ครูให้คำแนะนำถึงการแสดง
บทบาทสมมติของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มในเรื่อง 
การใช้ภาษาท้ังในเรื่องของความถูกต้อง             
ความเหมาะสม ท่าทางและน้ำเสียง 
         9.5.2   ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุป 
ทบทวนบทเรียนบอกความหมายของประโยคจาก 
แถบประโยค 

- Can I help? 
Yes, please. 
- What is it? 

                          It is …ชื่อสิ่งของ ..... 
- What can I do for you? 

I have a problem 
with…ชื่อสิ่งของ 

         9.5.3  ผู้เรียนช่วยกันสรุปความหมายของ
คำศัพท ์จากตารางข้างล่าง ดังนี้ 
          

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
2.  สะกดคำท่ีเกี่ยวข้องอาชีพและการทำงาน
ถูกต้อง 
สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง (Metacognitive Competence) 
1.  ประเมินตนเองในการใช้ภาษาและจิตใจใน           
การบริการ 
 

 
 

http://dict.longdo.com/search/I%27d
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คำศัพท ์ ความหมาย คำศัพท ์ ความหมาย 
Carpenter ช่างไม้ door handle ลูกบิดประตู 
Nail ตะปู Knife มีด 
File ตะไบ Saw เลื่อย 
Brush แปรง Ladder บันได 
Cutter มีดคัตเตอร์ electric drill สว่านไฟฟ้า 
Crowbar ชะแลง Hammer ค้อน 
Scissors กรรไกร screw driver ตะปูควง 
tape measure เทปวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mallet ตะลุมพุก 
sanding block กระดาษทราย Level ระดับน้ำ 
plumb bob ลูกดิ่ง marring gauge ขอขีดไม้ 
nail set เหล็กส่งหัวตะปู file and rasp ตะไบและบุ้ง 

ดอกสว่านเจาะ  Chisel สิ่ว drill bit 
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บันทึกหลังสอน เรื่อง At the repair shop 
   สอนในวันที่............เดือน..................พ.ศ............................ 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ................................... 
ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................... ................................. 
แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................  
 
 
     ลงชื่อ...................................................................ผู้บันทึก 
                    (................................................. ) 
     ตำแหน่ง ...................................................................... 
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Name ………………..……..….…………………………………………………….. Class ….……………… No ………. 
 
Directions :   Write  the  words with the pictures. ( 10 points ) 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Worksheet 1 
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Name ………………..……..….…………………………………………………………………. Class ….….… No ………. 
 
Directions :  Fill  given  words  in  the  blanks. ( 10 points ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mrs. Anna  :   Hello. Is this a ……………. shop? 
Carpenter  :   Yes, it is. Can I help you? 
Mrs. Anna  :   Yes, please. Is ……………. a carpenter here? 
Carpenter  :   I'm a …………….. . What can I do for you? 
Mrs. Anna  :   I have the …………… that my window was   ……………… . 
Carpenter  :   Where's your house? 
Mrs. Anna  :   About 10 …………… near the bank. 
Carpenter  :   Just a ………………... , I'll get my tools. 
Mrs. Anna  :   What's …………..? Is it a big job? 
Carpenter  :   You need a new ……………….. . 
Mrs. Anna  :   Is this going to cost me a lot ? 
Carpenter  :   1,500 baht. 
Mrs. Anna  :   Can I pay you by …………… ? 
Carpenter  :   I think that'll be all right. 
Mrs. Anna  :   Thank you so much. 
Carpenter  :   You’re welcome.  
Mrs. Anna  :   Bye. 
Carpenter  :   Bye-Bye. 

 
 

Worksheet 2 
 

 

repair 

 

carpenter 

 

problem 

 

broken 

 

minute 

 

window 

 

there 

 

wrong 
 

kilometers 

 

Cheque 

http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Hello
http://dict.longdo.com/search/I
http://dict.longdo.com/search/help
http://dict.longdo.com/search/you
http://dict.longdo.com/search/Hi
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/I%27d
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)     ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ English for Careers in Business  เรื่อง At the hotel 
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (อ.23201)                     จำนวน  5 ชั่วโมง                                                 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562                               ครูผู้สอน : นายอุปกิต ทรวงทองหลาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ต.1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น  
                      อย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต.1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและ 
                      ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ง.1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ                  
                      การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ 
                      การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้ 
                      พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 
ตัวช้ีวัด 
          ต.1.1  ม.3/4  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
          ต.1.2  ม.3/3  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
          ต.1.2  ม.3/5  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง 
ๆ กิจกรรม ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมะสม 
           ง.1.1 ม.3/2   ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  
 
2.  สาระสำคัญ 
          การพูดสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของห้อง และการจองห้อง จำเป็นต้องรู้จัก
เลือกใช้คำศัพท์  ประโยค  สำนวนที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1  ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่านและบอกความหมายของคำศัพท์ วลี สำนวน ประโยคที่ใช้ใน
โรงแรมได้อย่างถูกต้อง 
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 3.2  ผู้เรียนสามารถพูด และเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับชนิด และการจองโรงแรมได้อย่าง
ถูกต้อง 
 3.3  ผู้เรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการให้บริการระหว่างพนักงานต้อนรับกับ
ลูกค้าในโรงแรมได้อย่างถูกต้อง 
          3.4  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพเกี่ยวกับงานบริการ
ในโรงแรม 
4.  สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
    4.1  ความรู้ (K) 
          สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพ่ืออาชีพ (Grammatical Competence 
for Careers) 
          สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse Competence 
for Careers) 
    4.2  ทักษะ /กระบวนการ /กระบวนการคิด (P) 
          สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อความหมายทางอาชีพ (Strategic Competence for 
Careers) 
          สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงานอาชีพ (Sociolinguistic Competence in 
Careers) 
   4.3  คุณลักษณะ (A) 
          สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง (Metacognitive Competence) 
 
5.  สาระการเรียนรู้ 
    5.1  ความรู้ (K) 

Vocabulary : reservation, receptionist, room service, booking, deposit, 
name, 

 surname, safe deposit box, special offer, guest, view, sea view, 
balcony, internet, air conditioning, swimming pool, cable TV., 
wifi, Minimum Stay, Cancel Policy, TAX & Service Charge  

Verb           : reserve, arrive, departure, check, spell,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Room Type:  Single room, Double room, Twin room, Triple room, Suite   

Grammar  -   Can I help? 
     Yes, please. 
- How much is…ราคาค่าห้อง....? 

        It is…ราคาค่าห้อง….  
- Could you tell me your name, please? 

        I am …ชื่อ…. 
- How do you spell your name/surname, please? 
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        …ชื่อ-นามสกุล...  (W-a-n-n-a  K-h-e-m-d-a-m-r-o-n-g) 
- Would you like…ชนิดของห้อง.... or …ชนิดของห้อง...? 

         It is… ชนิดของห้อง.... 
    5.2  ทักษะ /กระบวนการ /กระบวนการคิด (P) 
          นักเรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ในโรงแรม 
    5.3  คุณลักษณะ (A) 
          นักเรียนมีจิตใจในการให้การบริการ มีมิตรไมตรี มีความกระตือรือร้น สุภาพอ่อนโยนใน            
การบริการลูกค้า ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเกี่ยวกับงานโรงแรม 
 
6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (ร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้ ) 
 6.1  ใบกิจกรรมที่ 1 และ 2 
 6.2  กิจกรรมกลุ่ม บทบาทสมมติ 
 6.3  บทสนทนา 
 
7.  สื่อการเรียนรู้ / อุปกรณ์ 
 7.1  บัตรคำศัพท์ 

7.2  บัตรภาพ 
7.3  แถบประโยคคำถาม คำตอบ 
7.4  เพลง  What is your name? 
7.5  บทสนทนา 
7.6  กระเป๋าผนัง 
7.7  ใบกิจกรรมที่ 1 และ 2 
7.8  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
7.9  สมาร์ททีวี 
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8.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะที่ต้องการวัด                    
(ด้านภาษา) 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1.  สมรรถนะทางความเข้าใจใน
ระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ 
(Discourse Competence for 
Careers) 
2.  สมรรถนะทางความเข้าใจใน
ระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ 
(Discourse Competence for 
Careers) 
   
 

 
-  สังเกต 
-  ทดสอบ 
การฟัง การพูด 
การอ่านออก 
เสียงคำศัพท์  
และประโยคและ 
การบอก
ความหมายของ
คำศัพท์และ
ประโยค 

 
-  แบบสังเกต 
การฟัง  พูด อ่าน 
เขียน 
-  แบบทดสอบ            
วัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ 
 
 
 

 
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ 
โดยปฏิบัติ
กิจกรรมได้
ถูกต้องร้อยละ 
80 
 
 
 
 

ด้านทักษะ 
1.  สมรรถนะทางการใช้กลวิธีใน
การสื่อความหมายทางอาชีพ 
(Strategic Competence for 
Careers) 
2.  สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิง
สังคมในงานอาชีพ 
(Sociolinguistic Competence in 
Careers)   
 

-  ทดสอบ        
การฟัง พูด อ่าน
เขียน จากบทบาท
สมมติ และ
แบบฝึกหัด 
-  สังเกต 
 
 
 

-  แบบวัดทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ 
-  บันทึกผล        
การปฎิบัติงาน 
-  แบบฝึกหัดที่ 1
และ 2 
-  แบบสังเกต 
การฟัง  พูด อ่าน 
เขียน 

ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ 
โดยทำ
กิจกรรม
ถูกต้องอย่าง
น้อย ร้อยละ 
80 
 
 
 
 

ด้านคุณลักษณะ 
1.  สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อ
กระบวนการคิดของตนเอง 
(Metacognitive Competence) 

-  วัดคุณลักษณะ             
การบริการ             
มีมิตรไมตรี             
มีความ
กระตือรือร้น 
สุภาพอ่อนโยนใน
การบริการ ลูกค้า 
ความกล้า
แสดงออก 

-  แบบวัด
คุณลักษณะของผู้ที่
ประสบความสำเร็จ
ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ 

ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์โดยมี
คุณลักษณะ 
อยู่ในระดับ
มาก มีระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.51-
4.50   
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8.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สมรรถนะที่ต้องการวัด                    
(ด้านภาษา) 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ 

-  ทดสอบ 
 

-  แบบวัด
สมรรถนะ           
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ 
 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์             
มีสมรรถนะ            
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพอยู่ในระดับ
มาก มีระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.51-
4.50   
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9.  การจัดการเรียนรู้  
 

กิจกรรม สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
ชั่วโมงที่ 1 
9.1  ข้ันสร้างความตระหนัก (5 นาที) 
       9.1.1  ครูเป็นผู้สร้างความตระหนักของ
การใช้ภาษาให้แก่ผู้เรียนโดยครูใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเปิดเนื้อเพลง  What is your name ?  
ที่กระเป๋าผนัง  อ่านเนื้อเพลงให้ผู้เรียนฟังทีละ
บรรทัด  ผู้เรียนอ่านตาม 

เพลง  What  is  your  name? 
What  is  your  name ?  Please  tell  me, 

What  is  your  name ? 
Please  tell  me,  I am  Wanna.*เปลี่ยนจาก

ชื่อครู  เป็นชื่อผู้เรียน 
       9.1.2  ผู้เรียนและครูร่วมกันร้องเพลง  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดแนะนำตนเอง โดยครูเป็น
ผู้ตอบเป็นคนแรกให้ผู้เรียนยืนขึ้นและตอบชื่อ
ตนเองต่อจากครู 
      9.1.3  ครูบอกจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน
ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการให้
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตวัเอง เช่น ชื่อ วัน/
เดือน/ปีเกิด หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ                     
การเรียนเรียนในชั่วโมงนี้ว่าจะเป็นการให้บริการ
ในการจองห้องพักของโรงแรมรวมถึงการให้
รายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
9.2  ขั้นเสนอสถานการณ์ (55 นาที) 
      9.2.1  ครนูำเสนอคำศัพท์เก่ียวกับห้องและ
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม 
โดยใช้บัตรคำและบัตรภาพแก่ผู้เรียน 
receptionist, Single room, Double room, 
Twin room, Triple room, Suite, deposit, 
safe deposit box, sea view, balcony, air 
conditioning, swimming pool, cable TV., 
ผู้เรียนอ่านและบอกความหมายของคำศัพท์จาก
ภาพ 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
2.  จำแนกประเภทของคำศัพท์ที่เก่ียวกับอาชีพ
ได้ 
สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) 
1.  ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
2.  สะกดคำท่ีเกี่ยวข้องอาชีพและการทำงาน
ถูกต้อง 
3 จำแนกประเภทของคำศัพท์ที่เก่ียวกับอาชีพได้ 
 

 



 
318 

 

กิจกรรม สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 
   คร:ู   Single room 
   ผู้เรียน:   Single room 
   ความหมาย :   หอ้งเดี่ยว  
                                          (นอนคนเดียว) 
 
   คร:ู   Double room 
   ผู้เรียน:   Double room 
   ความหมาย :   ห้องคู่ เตียง 
                                          เดียว (นอนสองคน) 
 
 
                                          คร:ู   Twin room 
   ผู้เรียน:   Twin room
   ความหมาย :   ห้องคู่ เตียงคู่  
                                          เป็นเตียงเล็ก 2 เตียง 
  
   คร:ู   Triple room 
   ผู้เรียน:   Triple room 
   ความหมาย :   ห้อง 3 เตียง 
                                          เล็ก นอน 3 คน 
 
                                          คร:ู   Suite 
   ผู้เรียน:   Suite 
   ความหมาย :   ห้องสวีท ห้อง 
                                          ชุด 
 
                                          คร:ู   bathtub 
   ผู้เรียน:   bathtub 
   ความหมาย :   อ่างอาบน้ำ 
 

 
 

                                          คร:ู   safe deposit box 
            ผู้เรียน: safe deposit box 
   ความหมาย :   ตู้เซฟนิรภัย 
 
                                           คร:ู   sea view 
                                           ผู้เรยีน:   sea view 
   ความหมาย :   วิวทะเล 
 
 

สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse Competence 
for Careers) 
1.  ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rainynight&month=25-08-2008&group=16&gblog=9
http://www.sligoparkhotel.com/en/single-hotel-rooms-sligo/
http://www.hotelbluetower.com/bluetower/kamers.asp?r=JOHQDMJ8&taal=en
http://www.guoman.com/hotels/united_kingdom/london/the_cumberland/rooms_and_suites/standard_double_room.html
http://thongtaresortandspa.com/
http://th.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g274887-d1028725-i37701618-Buda_Castle_Fashion_Hotel-Budapest_Central_Hungary.html
http://galleryhip.com/safety-deposit-box.html
http://tohtei.com/tohtei/featured/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99/attachment/landscaped-garden-sea-view-ahh_755/
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กิจกรรม สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
 
                                         คร:ู   balcony 
             ผู้เรียน:   balcony 
             ความหมาย :   ระเบียง 
   

 
 

                                         คร:ู   air conditioning 
             ผู้เรียน:   air 
conditioning          ความหมาย:  เครื่องปรับอากาศ 

 
 

                                        คร:ู   swimming pool 
            ผู้เรียน:   swimming pool
            ความหมาย :   สระว่ายน้ำ 
 

 
                                        คร:ู   cable TV 
                                        ผู้เรียน:   cable TV 
                                        ความหมาย :   เคเบิล ทีว ี

 
 

                                         คร:ู   deposit 
                                         ผู้เรียน:   deposit 
                                         ความหมาย :   การวางมัดจำ 

 
 

                                          คร:ู   receptionist 
                                          ผู้เรียน:   receptionist 
                                         ความหมาย :   พนกังาน 
                                         ตอ้นรับ 

 

        9.2.2  ผู้เรียนอาสาสมัคร  พูดออกเสียง 
และบอกความหมายของคำศัพท์จากบัตรคำ 
และบัตรภาพที่กระเป๋าผนัง  เพ่ือน ๆ พูดออกสี
ยงตามพร้อมกัน  
        9.2.3  ผู้เรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ จาก
บัตรคำศัพท์และบัตรภาพพร้อม ๆ จน 
คล่อง 
         9.2.4  ผู้เรียนทำใบกิจกรรมที่ 1 (ตรวจ
คำตอบโดยครูหรือเพ่ือน)  
 

 

http://www.handydeck.com/balcony-decking.html
http://abcnews.go.com/blogs/business/2013/07/energy-app-helps-users-find-the-right-air-conditioner/
http://en.wikipedia.org/wiki/Swimming_pool
http://atlanticbb.com/for-home/tv
http://www.vjhomefitness.com/index.php?cPath=6
http://blog.alltel.com.au/virtual-receptionist/
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      9.2.5  ครูบอกนักเรียนว่าในชั่วโมงถัดไปเรา
จะมาดูบทสนทนาและออกแบบบท             
สนทนาเก่ียวกับการจองห้องพักของโรงโรงแรม
และการให้รายละเอียดข้อมูลของตนเองเองใน
การจองห้องพัก  

 

ชั่วโมงที่ 2  (60 นาที) 
       9.2.6  ครูเปิดตัวอย่างบทสนทนาระหว่าง
ลูกค้ากับพนักงานต้อนรับจากสมาร์
ทีวีhttps://www.youtube.com/watch?v=8
vH5yTXvWp Iแล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุป
ใจความสำคัญจากเรื่อง 
      9.2.7  ครติูดใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปิด  
ประโยคบทสนทนาคำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ 
สถานการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพที่ 
หลากหลาย ผู้เรียนร่วมกันและและทำความ 
เข้าใจถึงโครงสร้างและความหมายของบท 
สนทนา ดังนี้ 
      คำถาม    How much is single room? 
      คำตอบ It is 1,000 baht. 
      คำถาม Could you tell me your 
name, please? 
      คำตอบ I am Wanna. 
      คำถาม How do you spell your 
name/surname, please? 
      คำตอบ W-a-n-n-a  K-h-e-m-d-a-m-
r-o-n-g) 
      คำถาม Would you like double 
room or twin room? 
      คำตอบ I like double room.  
      9.2.8.  ผู้สอนนำเสนออีกตัวอย่าง 
         Receptionist:   Hello,Marriott Hotel, 
Can I help you? 
 Wanna:    Hi.I'd like to make a   
reservation. 
 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา
เพื่ออาชีพ (Grammatical Competence for 
Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse Competence 
for Careers)  
1.  อ่านและสรุปใจความสำคัญเรื่องที่เกี่ยวกับงาน
อาชีพได้ 
2.  ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Hello
http://dict.longdo.com/search/Marriott
http://dict.longdo.com/search/Hotel
http://dict.longdo.com/search/I
http://dict.longdo.com/search/help
http://dict.longdo.com/search/you
http://dict.longdo.com/search/Hi
http://dict.longdo.com/search/I%27d
http://dict.longdo.com/search/like
http://dict.longdo.com/search/to
http://dict.longdo.com/search/make
http://dict.longdo.com/search/a
http://dict.longdo.com/search/reservation
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      Receptionist:   Just a moment. OK, 
for what date? 

       Wanna:          May, 7th. 
          Receptionist:     How many nights 
will you be staying? 
        Wanna:             5 nights. 
           Receptionist:      How many 
persons will you be staying? 
        Wanna:             Three persons. 
           Receptionist:     Would you like a 
double or a twin room? 
        Wanna:             Twin room. What's 

the room rate? 
           Receptionist:   3,500 baht per night 
plus tax. 
        Wanna:          Is breakfast 
included? 
           Receptionist:   Yes, breakfast is 
included. Would you like me to reserve  
a room for you? 
        Wanna:           Yes, please. 
           Receptionist:   Please tell me your 
name?  
        Wanna:        Wanna 
Khemdamrong. 

Receptionist :   How do you 
spell your name and last name?  
        Wanna:       W-a-n-n-a  K-h-e-m-d-
a-m-r-o-n-g. 
           Receptionist:   Mrs. Wanna.how will 
you be paying a deposit? 
        Wanna:          I will pay in cash. 
How much is it? 
           Receptionist:   3,500 baht per night. 
        

 

http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Just
http://dict.longdo.com/search/a
http://dict.longdo.com/search/moment
http://dict.longdo.com/search/OK
http://dict.longdo.com/search/for
http://dict.longdo.com/search/what
http://dict.longdo.com/search/date
http://dict.longdo.com/search/July
http://dict.longdo.com/search/25th
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/How
http://dict.longdo.com/search/many
http://dict.longdo.com/search/nights
http://dict.longdo.com/search/will
http://dict.longdo.com/search/you
http://dict.longdo.com/search/be
http://dict.longdo.com/search/staying
http://dict.longdo.com/search/2
http://dict.longdo.com/search/nights
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/How
http://dict.longdo.com/search/many
http://dict.longdo.com/search/will
http://dict.longdo.com/search/you
http://dict.longdo.com/search/be
http://dict.longdo.com/search/staying
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/What%27s
http://dict.longdo.com/search/the
http://dict.longdo.com/search/room
http://dict.longdo.com/search/rate
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/75
http://dict.longdo.com/search/a
http://dict.longdo.com/search/night
http://dict.longdo.com/search/plus
http://dict.longdo.com/search/tax
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Would
http://dict.longdo.com/search/you
http://dict.longdo.com/search/like
http://dict.longdo.com/search/me
http://dict.longdo.com/search/to
http://dict.longdo.com/search/reserve
http://dict.longdo.com/search/a
http://dict.longdo.com/search/room
http://dict.longdo.com/search/for
http://dict.longdo.com/search/you
http://dict.longdo.com/search/Yes
http://dict.longdo.com/search/please
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Miss
http://dict.longdo.com/search/Anderson
http://dict.longdo.com/search/how
http://dict.longdo.com/search/will
http://dict.longdo.com/search/you
http://dict.longdo.com/search/be
http://dict.longdo.com/search/paying
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
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          Wanna:          Sure. 
      Receptionist:   Thank you for choosing 
to stay with us. 

Wanna :    You’re welcome. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชั่วโมงที่ 3 
9.3  ขั้นออกแบบสถานการณ์ ( 60 นาที) 
      9.3.1  ผู้เรียนทำใบกิจกรรมที่ 2 (ตรวจ
คำตอบโดยครูหรือเพ่ือน)  
      9.3.2  ครูให้นักเรียนจับคู่กัน 
      9.3.3  ผู้เรียนออกแบบสถานการณ์จำลอง
เองโดยแต่งบทสนทนาโดยคิดคำใหม่ และเลือก
บทบาทสมมติ วางแผนจัดเรียงลำดับประโยคบท
สนทนาขึ้นมาเองลงในกระดาษ 
      9.3.4  ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ จากแบบทดสอบที่
ครูกำหนดขึ้น โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้คำชี้แนะใน
การใช้ภาษา  

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา
เพื่ออาชีพ (Grammatical Competence for 
Careers) 
1.  เรียงประโยคที่เก่ียวข้องกับการทำงานได้
ถูกต้อง 
2.  เรียงประโยคที่เก่ียวข้องกับการทำงานได้
ถูกต้อง 
สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse Competence 
for Careers) 
1.   เขียนบทสนทนาได้ถูกต้องที่เก่ียวข้องกับงาน
อาชีพได้ 
สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง (Metacognitive Competence) 
1.  จัดการและการวางแผนสิ่งที่จะพูดเสมอ 
สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย
ทางอาชีพ (Strategic Competence for 
Careers) 
1.  ใช้ภาษาท่าทางแทนคำพูดในระหว่าง              
การทำงานได้ 
2.  ขยายความคำพูดให้เข้าใจในระหว่างการ
ทำงานได้ 
3.  พูดซ้ำหรือพูดอ้อมในระหว่างการทำงานได้ 
สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงาน
อาชีพ (Sociolinguistic Competence in 
Careers) 
1.  พูดอธิบาย ชี้แจงของงานที่ทำได้ชัดเจน 
 

http://dict.longdo.com/search/Receptionist
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2.  พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้าและ 
การบริการได้ 
3.  ใช้ภาษากับคู่สนทนาในการทำงานได้อย่าง
เหมาะสม 
4.  พูดและเขียนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ 

ชั่วโมงที่ 4-5 
9.4  ขั้นดำเนินการตามบทบาทและประสบ
ความสำเร็จ  
         9.4.1  ผู้เรียนดำเนินการทดสอบ
สมรรถนะ การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ
โดยผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ  ตามสถานการณ์
ที่ผู้เรียนได้ออกแบบสถานการณ์จำลองเอง จน
ประสบความสำเร็จ พร้อมกับครูประเมินผู้เรียน
กลุ่มท่ีแสดงบทบาทสมมติ  

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา
เพื่ออาชีพ (Grammatical Competence for 
Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย
ทางอาชีพ (Strategic Competence for 
Careers) 
1.  ใช้ภาษาท่าทางแทนคำพูดในระหว่าง              
การทำงานได้ 
2.  ขยายความคำพูดให้เข้าใจในระหว่าง          
การทำงานได้ 
3.  พูดซ้ำหรือพูดอ้อมในระหว่างการทำงานได้ 
สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงาน
อาชีพ (Sociolinguistic Competence in 
Careers) 
1.  พูดอธิบาย ชี้แจงของงานที่ทำได้ชัดเจน 
2.  พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้าและ  
การบริการได้ 
3.  ใช้ภาษากับคู่สนทนาในการทำงานได้อย่าง
เหมาะสม 
4.  พูดและเขียนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ 
สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง (Metacognitive Competence) 
1.  ประเมินตนเองในการใช้ภาษาและจิตใจในการ
บริการ 
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9.5  ขั้นสรุปผล อภิปรายผล  
      9.5.1  ครูให้คำแนะนำถึงการแสดงบทบาท
สมมติของนักเรียนในแต่ละกลุ่มในเรื่องการใช้
ภาษาท้ังในเรื่องของความถูกต้อง             
ความเหมาะสม ท่าทางและน้ำเสียง 
      9.5.2   ช่วยกันสรุปบทเรียน  บอก
ความหมายของประโยคจากแถบประโยค             
       Can I help? Yes, please. 
       How much is…ราคาค่าห้อง....?               
       It is…ราคาค่าห้อง….  
       Could you tell me your name,  
please? I am …ชื่อ…. 
         How do you spell your 
name/surname, please? 
        ชื่อ-นามสกุล...  (W-a-n-n-a  K-h-e-m-
d-a-m-r-o-n-g) 
        Would you like…ชนดิของห้อง.... or …
ชนิดของห้อง...? 
        It is… ชนิดของห้อง.... 
      9.5.3  ผู้เรียนช่วยกันสรปุความหมายของ
คำศัพท ์จากตารางด้านล่าง ดังนี้ 
       
 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา
เพื่ออาชีพ (Grammatical Competence for 
Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
2.  สะกดคำท่ีเกี่ยวข้องอาชีพและการทำงาน
ถูกต้อง 
สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง (Metacognitive Competence) 
1.  ประเมินตนเองในการใช้ภาษาและจิตใจใน 
การบริการ  
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คำศัพท ์ ความหมาย คำศัพท ์ ความหมาย 
Reservation 
Booking 

การจองห้องพัก 
สำรองห้องพัก 

receptionist พนักงานต้อนรับ 

room service การบริการโดยส่งถึง
ห้องพัก 

deposit การวางมัดจำ เงินมัด
จำ 

safe deposit box ตู้เซฟนิรภัย special offer ราคาพิเศษ  
ส่วนลดพิเศษ 

guest แขก  view, sea view วิว, วิวทะเล 
name ชื่อ surname นามสกุล 
balcony ระเบียง internet อินเทอร์เน็ต 
air conditioning เครื่องปรับอากาศ swimming pool สระว่ายน้ำ 
washlet โถสุขภัณฑ์ cable TV เคเบิล ทีวี 
Wifi วายฟาย shower ฝักบัว 
bathtub อ่างอาบน้ำ Cancel Policy ยกเลิกการจอง 
Minimum Stay จำนวนคืนขั้นต่ำ 

5 คืน 
TAX & Service 
Charge  

บวกค่าบริการและภาษี 

Single room ห้องเดี่ยว  
(นอนคนเดียว) 

Double room ห้องคู่ เตียงเดียว (นอน
สองคน) 

Twin room ห้องคู่ เตียงคู่ เป็นเตียง
เล็ก 2 เตียง 

Triple room ห้อง 3 คน 
 

Suite ห้องสวีท, ห้องชุด reserve จอง 
Arrive มาถึง departure ออกจาก 
check ตรวจสอบ spell สะกด 

 
บันทึกหลังสอน เรื่อง At the hotel 
   สอนในวันที่............เดือน..................พ.ศ............................ 
ผลการสอน
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ...................... 
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ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
 
    
     ลงชื่อ...................................................................ผู้บันทึก 
                (................................................. ) 
    ตำแหน่ง .................................................................................... 
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Name ………………..……..….…………….………………………………..…………Class ….……..… No …………. 
 
Directions :  Match the words with the pictures. ( 10 points ) 
 

1. 
 

2. 
 

3.  
 

4.  
 

5. 
 

6.  
 

7.  
 

8. 
 

9. 
 
         10. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Worksheet 1 
 

safe deposit box 

balcony 

air conditioning 

swimming pool 

bathtub 

reservation 

receptionist 

room service 

Triple room 

Suite 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rainynight&month=25-08-2008&group=16&gblog=9
http://th.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g274887-d1028725-i37701618-Buda_Castle_Fashion_Hotel-Budapest_Central_Hungary.html
http://www.handydeck.com/balcony-decking.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Swimming_pool
http://thongtaresortandspa.com/
http://abcnews.go.com/blogs/business/2013/07/energy-app-helps-users-find-the-right-air-conditioner/
http://galleryhip.com/safety-deposit-box.html
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Name ………………..……..….…………………………………………………………………. Class ….….… No ………. 
Directions :   Complete the conversations.  ( 10 points ) 
 
 
 reserve  ,  twin room  ,  moment  ,  included  ,  persons  ,  reservation  ,  
 choosing  ,  spell  ,  double  ,  room rate 
 
 
 
Receptionist :   Hello, Marriott Hotel, Can I help you? 
Wanna  :   Hi. I'd like to make a ………………. . 
Receptionist :   Just a ………………. . OK, for what date? 
Wanna  :   May, 7th. 
Receptionist :   How many nights will you be staying? 
Wanna  :   5 nights.  
Receptionist :   How many ………………. will you be staying? 
Wanna  :   Three persons. 
Receptionist :   Would you like a …………… or a …………….. ? 
Wanna  :   Twin room. What's the ……………………. ? 
Receptionist :   3,500 baht per night and plus tax. 
Wanna  :   Is breakfast …………………... ? 
Receptionist :   Yes, breakfast is included.  
                        Would you like me to ………………a room for you?   
Wanna  :   Yes, please. 
Receptionist :   Please tell me your name?  
Wanna  :   Wanna  Khemdamrong. 
Receptionist :   How do you ……………….  your name and last name? 
Wanna  :   W-a-n-n-a  K-h-e-m-d-a-m-r-o-n-g. 
Receptionist :   Mrs. Wanna. how will you be paying a deposit? 
Wanna  :   I will pay in cash. How much is it? 
Receptionist :   3,500 baht per night. 
Wanna  :   Sure. 
Receptionist :   Thank you for ………………..  to stay with us.                                     
Wanna  :   You’re welcome. 

Worksheet 2 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)     ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ English for Careers in Business  เรื่อง At the airport 
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (อ.23201)                     จำนวน  5 ชั่วโมง                                                 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562                               ครูผู้สอน : นายอุปกิต ทรวงทองหลาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ต.1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น  
                      อย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต.1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและ 
                      ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต.1.3  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  โดย 
                       การพูดและเขียน 
มาตรฐาน ง.1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ                   
                      การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ 
                      การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้ 
                      พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 
ตัวช้ีวัด 
 ต.1.1  ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 ต.1.2  ม.3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ 
ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 ต.1.3  ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง
ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
          ง.1.1 ม.3/2  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  
   
2.  สาระสำคัญ 
 การพูดและเขียนบทสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบิน จำเป็นต้องรู้จัก
เลือกใช้คำศัพท์ ประโยค ซึ่งประกอบด้วยประโยคที่มีโครงสร้างง่าย ๆ อยู่ในพ้ืนฐานเพ่ือการทักทาย 
และการสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1  ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่านและบอกความหมายของคำศัพท์ วลี สำนวน ประโยคที่ใช้ใน
สนามบินได้อย่างถูกต้อง 
 3.2  ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนบทสนทนาที่ใช้ในสนามบินได้อย่างถูกต้อง 
 3.3  ผู้เรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติระหว่างพนักงานกับต้อนรับกับลูกค้าในสนามบินได้
อย่างถูกต้อง 
          3.4  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพเกี่ยวกับงานบริการ
ในสนามบิน 
 
4.  สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
    4.1  ความรู้ (K) 
          สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพ่ืออาชีพ (Grammatical Competence 
for Careers) 
          สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse Competence 
for Careers) 
    4.2  ทักษะ /กระบวนการ /กระบวนการคิด (P) 
          สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อความหมายทางอาชีพ (Strategic Competence for 
Careers) 
          สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงานอาชีพ (Sociolinguistic Competence in 
Careers) 
   4.3  คุณลักษณะ (A) 
          สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง (Metacognitive Competence) 
 
5.  สาระการเรียนรู้ 
    5.1  ความรู้ (K) 

Vocabulary:   airline, airport, flight, plane, aisle, pilot, air hostess, carousel, 
airline counter, seatbelt, turbulence, gate, boarding card, 
departure, check-in desk, timetable, delayed, runway, 
overweight 

 

Grammar:   When will you be/are you leaving/arriving?  
   I will be/am at …เวลา.... 

Where are you flying to?   
   I am fly to …สถานที่.... 

 What’s the flight number?  
  It is …number….  

How much does it (boarding pass) cost to go to the …สถานที่...?  
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It is …จำนวนเงิน.... 
           Pardon, could you say that again? 

What time does the plane depart?  
It is …เวลา.... 
Would you like a window seat or an aisle seat?   

 I would like .… ที่นั่ง .... 
    5.2  ทักษะ /กระบวนการ /กระบวนการคิด (P) 
          นักเรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ในสนามบิน 
    5.3  คุณลักษณะ (A) 
          นักเรียนมีจิตใจในการให้การบริการ มีมิตรไมตรี มีความกระตือรือร้น สุภาพอ่อนโยนใน            
การบริการลูกค้า ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเกี่ยวกับงานในสนามบิน 
 
6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน(ร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้) 
 6.1  ใบกิจกรรมที่ 1 และ 2 
 6.2  กิจกรรมกลุ่ม บทบาทสมมติ 
 6.3  บทสนทนา  
 
7.  สื่อการเรียนรู้ / อุปกรณ์ 
 7.1  บัตรคำศัพท์ 

7.2  บัตรภาพ 
7.3  แถบประโยคคำถาม คำตอบ 
7.4  เพลง  What is your name? 
7.5  บทสนทนา 
7.6  กระเป๋าผนัง 
7.7  ใบกิจกรรมที่ 1 และ 2 
7.8  สมาร์ททีวี  

               7.9  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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8.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะที่ต้องการวัด                    
(ด้านภาษา) 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1.  สมรรถนะทางความเข้าใจใน
ระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ 
(Discourse Competence for 
Careers) 
2.  สมรรถนะทางความเข้าใจใน
ระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ 
(Discourse Competence for 
Careers) 
   
 

 
-  สังเกต 
-  ทดสอบ 
การฟัง การพูด 
การอ่านออก 
เสียงคำศัพท์  
และประโยคและ 
การบอก
ความหมายของ
คำศัพท์และ
ประโยค 

 
-  แบบสังเกต 
การฟัง  พูด อ่าน 
เขียน 
-  แบบทดสอบ            
วัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ 
 
 
 

 
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ 
โดยปฏิบัติ
กิจกรรมได้
ถูกต้องร้อยละ 
80 
 
 
 
 

ด้านทักษะ 
1.  สมรรถนะทางการใช้กลวิธีใน
การสื่อความหมายทางอาชีพ 
(Strategic Competence for 
Careers) 
2.  สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิง
สังคมในงานอาชีพ 
(Sociolinguistic Competence in 
Careers)   
 

-  ทดสอบ        
การฟัง พูด อ่าน
เขียน จากบทบาท
สมมติ และ
แบบฝึกหัด 
-  สังเกต 
 
 
 

-  แบบวัดทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ 
-  บันทึกผล        
การปฎิบัติงาน 
-  แบบฝึกหัดที่ 1
และ 2 
-  แบบสังเกต 
การฟัง  พูด อ่าน 
เขียน 

ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ 
โดยทำ
กิจกรรม
ถูกต้องอย่าง
น้อย ร้อยละ 
80 
 
 
 
 

ด้านคุณลักษณะ 
1.  สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อ
กระบวนการคิดของตนเอง 
(Metacognitive Competence) 
 

-  วัดคุณลักษณะ             
การบริการ             
มีมิตรไมตรี             
มีความ
กระตือรือร้น 
สุภาพอ่อนโยนใน
การบริการ ลูกค้า 
ความกล้า
แสดงออก 

-  แบบวัด
คุณลักษณะของผู้ที่
ประสบความสำเร็จ
ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ 

ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์โดยมี
คุณลักษณะ 
อยู่ในระดับ
มาก มีระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.51-
4.50   
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8.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สมรรถนะที่ต้องการวัด                    
(ด้านภาษา) 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ 

-  ทดสอบ 
 

-  แบบวัด
สมรรถนะ           
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ 
 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์             
มีสมรรถนะ            
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพอยู่ในระดับ
มาก มีระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.51-
4.50   
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9.  การจัดการเรียนรู้  
 

กิจกรรม สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
ชั่วโมงที่ 1 
9.1  ขั้นสร้างความตระหนัก (5 นาที) 
       9.1.1  ครูผู้สอนสร้างความตระหนักในการใช้
ภาษาโดยครูพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Do you like 
travel? คุณชอบท่องเที่ยวหรือไม่ นักเรียนตอบ ครู
ถามต่อ Have you ever been abroad? คุณเคย
ไปต่างประเทศไหม นักเรียนตอบ ครูถามต่อ How 
do you book a flight? คุณจองตั๋วเครื่องบิน
อย่างไร  
       9.1.2  ครูใช้น้ำเสียงเร้าเพื่อให้นักเรียน
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจองตั๋ว
เครื่องบินรวมถึงการทำงานการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่สายการบินในการให้ให้ข้อมูลหรือสอบถาม
ข้อมูล 
9.2  ขั้นเสนอสถานการณ์ (55 นาที) 
       9.2.1  ครนูำเสนอคำศัพท์แก่ผู้เรียนที่ใช้ใน
สนามบิน  โดยใช้บัตรคำและบัตรภาพ airline, 
airport, flight, plane, aisle, pilot, air hostess, 
carousel, airline counter, seatbelt, 
turbulence, gate, boarding card, departure, 
check-in desk, timetable, delayed, runway, 
overweightผู้เรียนอ่าน  และบอกความหมายของ
คำศัพท์จากภาพ       

                                              คร:ู  airline 
                                             ผูเ้รียน: airline 

    คร:ู   What does it mean? 
   ผู้เรียน : (สายการบิน Bangkok    
                    airline) 
     คร:ู  airport 

                                            ผู้เรียน:  airport 
                                             คร:ู  What does it mean? 
                                            ผู้เรียน:  (สนามบิน) 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
2.  จำแนกประเภทของคำศัพท์ที่เก่ียวกับอาชีพ
ได้ 
สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) 
1.  ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 
 
 
สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
2.  สะกดคำท่ีเกี่ยวข้องอาชีพและการทำงาน
ถูกต้อง 
3 จำแนกประเภทของคำศัพท์ที่เก่ียวกับอาชีพ
ได้ 
สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) 
1.  ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.phuketemagazine.com/blog/2013/03/bangkok-airways-introduces-airline-mascots-to-tackle-young-target/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qX4fVcXzEYqSuASkAw&ved=0CDEQ9QEwDg&usg=AFQjCNGi9iFIlPT4pL3UJLu12jA6YcBYkA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.online-station.net/news/guide/16513&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AIAfVbr6AoOAuwTzz4DYBA&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFRMnwNhn0Z3BWec2Pd_xZACD9Ghg
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                     คร:ู  plane 

     ผู้เรียน :  plane 
     คร:ู  What does it mean? 
    ผู้เรียน:  (เครื่องบิน) 

 
                                              คร:ู  aisle 
                                            ผู้เรียน:  aisle 

     คร:ู  What does it mean? 
   ผู้เรียน:  (ทางเดินระหวา่งที่นั่ง) 

 
    คร:ู  carousel 
   ผู้เรียน:  carousel 
    คร:ู  What does it mean? 
  ผู้เรียน:  (สายพาน) 

 
    คร:ู  airline counter 
   ผู้เรียน:  airline counter 
    คร:ู  What does it mean? 
   ผู้เรียน:  (เคาเตอร์สายการบิน) 
 
 

                     
                                             คร:ู  seatbelt 

  ผู้เรียน:  seatbelt 
    คร:ู  What does it mean? 
   ผู้เรียน:  (เข็มขัดนิรภัย) 

 
 
 

    คร:ู  turbulence 
    ผู้เรียน:  turbulence 
    คร:ู  What does it mean? 
   ผู้เรียน:  (หลุมอากาศ) 

   
    คร:ู  gate 
   ผู้เรียน:  gate 
    คร:ู  What does it mean? 
   ผู้เรียน:  (ประตู) 

 
    คร:ู  boarding card 
   ผู้เรียน:  boarding card 
    คร:ู  What does it mean? 
   ผู้เรียน:  (ตั๋วเครื่องบิน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://movie.sanook.com/34179/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9IAfVZawA4W9uAS1qIGIAg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGMiXbhGDdRWm_2LFRFAdJV7Bw4dw
http://www.google.co.th/url?url=http://news.mthai.com/hot-news/world-news/395523.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PIIfVe2cN4iOuASyjICoBg&ved=0CDMQ9QEwDzgU&usg=AFQjCNFVUfcNkAwFy1oIhQHgxRtVm71uGw
http://www.google.co.th/url?url=http://pantip.com/topic/31207135&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=H4MfVb4tyYu4BKCcgUA&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNHB7vVd7hG333QgJuuYPYC8Ck6lSQ
http://www.google.co.th/url?url=http://pantip.com/topic/31257261&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F4QfVd3LHdaRuATjrYHgBQ&ved=0CDkQ9QEwEg&usg=AFQjCNEXtknyYvQwxABD-obiLOpudGrjqg
http://www.google.co.th/url?url=http://middleclassfury.com/2013/01/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=goUfVZSyPMGSuASxkIGYDQ&ved=0CC0Q9QEwDDgU&usg=AFQjCNH0WA--K0nIa57wsOEWffhi7IZluA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.shutterstock.com/video/clip-6232115-stock-footage-a-flying-cartoon-passenger-jet-experiences-turbulence.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aIYfVZeaHMy1uASTx4KQCg&ved=0CC0Q9QEwDA&usg=AFQjCNHo44Q942iW3sf_OD4_e23ZzXIcZQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-people-boarding-airplane-gate-vector-illustration-image40469747&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iocfVbWDBJCJuASZiIHoAg&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNFAiymL6BGdod4jeOUufyq1JOm32Q
http://www.google.co.th/url?url=http://www.sqtalk.com/forum/showthread.php?t=13392&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=I4gfVZC5As_auQSEy4K4CQ&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNF7a7oznR6T05WBqEYXBwb891OVSQ
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   คร:ู  check-in desk   
  ผู้เรียน:  check-in desk   
   คร:ู  What does it mean? 
  ผู้เรียน:   (โต๊ะสำหรับเช็คเข้า) 

 
  คร:ู  pilot 
 ผู้เรียน:  pilot 
  คร:ู  What does it mean? 
 ผู้เรียน:  (นักบิน) 

 
 
 

คร:ู  air hostess 
ผู้เรียน:  air hostess 
 คร:ู  What does it mean? 
ผู้เรียน:  (แอร์โฮสเตส) 

    
คร:ู  timetable 
ผู้เรียน:  timetable 
คร:ู  What does it mean? 
ผู้เรียน:  (ตารางเวลา) 

 
 

คร:ู  delayed 
ผู้เรียน:  delayed 
คร:ู  What does it mean? 
ผู้เรียน:  (ล่าช้า) 

 
    

คร:ู  runway 
ผู้เรียน:  runway 
คร:ู  What does it mean? 
ผู้เรียน:  (ลานเครื่องบิน) 

 
       9.2.2  ผู้เรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปล
ความหมาย  จากบัตรคำศัพท์ และบัตรภาพพร้อม ๆ 
จนคล่อง 
       9.2.3  ผู้เรียนอาสาสมัคร พูดออกเสียงคำศัพท์ 
และบอกความหมายของคำศัพท์ จากบัตรคำศัพท์ 
และบัตรภาพที่กระเป๋าผนังเพ่ือน ๆ พูดออกเสียง
ตามพร้อม ๆ จนคล่อง  
 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.dreamstime.com/illustration/charter.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_4wfVcpjxby6BKbigZAN&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNF6pVJmqjTOBG8M-nTNQxYRwJUg6w
http://www.google.co.th/url?url=http://www.shutterstock.com/s/airport+queue/search.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zogfVf6WBYySuAT9o4DYCA&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNFKQPtqxWrfJTN7okqrleZStswrdg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.dreamstime.com/photos-images/pilot-plane-cartoon.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kokfVbypJ468uATTyYG4Ag&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNHh0nqQUCVeDFx2XYwwu94694FvQQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.dreamstime.com/photos-images/airline-hostess.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=M4ofVcHsBIKbuQTAooH4BQ&ved=0CCkQ9QEwCg&usg=AFQjCNEfn-y3xLaqhCnp67GsBRlqqdBHdw
http://www.google.co.th/url?url=http://www.shutterstock.com/es/s/itinerario/search.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=G4sfVfSiAsqgugS2gIGYCw&ved=0CDMQ9QEwDzgo&usg=AFQjCNEQX8tspvHWBX7eWoc-ABPNdX0cNA
http://www.google.co.th/url?url=http://thesmartpassenger.com/flight-irregularities-causes/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UIwfVbqsGNKjugTdlIDwAg&ved=0CC8Q9QEwDQ&usg=AFQjCNEB1V-LBe0kF2zaVixX_tlOywqheQ
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       9.2.4  ผู้เรียนทำใบกิจกรรมที่ 1 (ตรวจคำตอบ
โดยครูหรือเพ่ือน)  

 

ชั่วโมงที่ 2 
       9.2.5  ครูผู้สอนทบทวนคำศัพท์ในชั่วโมงท่ีแล้ว
ให้กับผู้เรียน 
       9.2.6  ครูเปิดตัวอย่างบทสนทนาการใช้
ภาษาอังกฤษในสนามบินจากสมาร์ท
ทีวีhttps://www.youtube.com/watch?v=kO-
qfFnUbjs แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปใจความสำคัญ
จากเรื่อง 
      9.2.7  ครูเปิดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนดูตัวอย่าง
บทสนทนาในสถานการณ์สนามบิน จากนั้นผู้เรียน
ร่วมกันอ่านเพ่ือทำความเข้าใจบทสนทนา ดังนี้ 
      คำถาม: When will you be arriving?  
      คำตอบ: I will be arriving at 10.40 a.m.       
      คำถาม: Where are you flying to?   
      คำตอบ: I am flying to Chiang mai. 
      คำถาม: What’s the flight number?  
      คำตอบ: It is TG 101 .  
      คำถาม: How much does itcost to go 
to Chiang mai?  
      คำถาม:     Pardon, could you say that 
again? 
      คำตอบ:     How much does it cost to go 
to Chiang mai?  
      คำตอบ: It is 2,300 baht. 
      คำถาม: What time does the plane 
depart?  
      คำตอบ: It is at 11.50 a.m. . 
      คำถาม: Would you like a window 
seat or an aisle seat?   
      คำตอบ: I would like window seat. 
 
 
 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers)  
1.  อ่านและสรุปใจความสำคัญเรื่องที่เกี่ยวกับ
งานอาชีพได้ 
2.  ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 
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       9.2.8  ครูเปิดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนดู 
อีกตัวอย่างบทสนทนาในสถานการณ์สนามบิน  
จากนัน้ผู้เรียนร่วมกันอ่านเพื่อทำความเข้าใจบท 
สนทนา ดังนี้ 
Agent :  Good day! May I ask where 
you are flying today? 
       Client:  I am flying to Chiang Mai. 
       Agent:  Show me your passport 
please. 
       Client:  Here it is. 
       Agent:  Thank you. Do you have 
luggage to check in? 
       Client:  Yes. I have one suitcase 
and I have a handbag to carry on. 
       Agent:  Here is your boarding 
pass. Have a good trip. 
       Client :  Thank you!  
       9.2.9  ผู้เรียนทำใบกิจกรรมที่ 2 (ตรวจ
คำตอบโดยครูหรือเพ่ือน)  
 

 

ชั่วโมงที่ 3 
9.3  ขั้นออกแบบสถานการณ์  
       9.3.1  ผู้เรียนออกแบบสถานการณ์             
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์สนามบิน
โดยที่ครูให้นักเรียนจับคู่โดยคละเด็กเก่งและเด็ก
อ่อน 
       9.3.2  จากนั้นผู้เรียนออกแบบสถานการณ์
จำลองเองโดยแต่งบทสนทนาโดยคิดคำใหม่ และ
เลือกบทบาทสมมติ วางแผนจัดเรียงลำดับ
ประโยคบทสนทนาขึ้นมาเองลงในกระดาษ 
       9.3.3  ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในกลุ่มของตนเอง 
โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้คำชี้แนะในการใช้ภาษาจาก
แบบทดสอบที่กำหนด 
 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  เรียงประโยคที่เก่ียวข้องกับการทำงานได้
ถูกต้อง 
2.  เรียงประโยคที่เก่ียวข้องกับการทำงานได้
ถูกต้อง 
สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) 
1.   เขียนบทสนทนาได้ถูกต้องที่เก่ียวข้องกับงาน
อาชีพได้ 
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สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง (Metacognitive Competence) 
1.  จัดการและการวางแผนสิ่งที่จะพูดเสมอ 
สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อ
ความหมายทางอาชีพ (Strategic 
Competence for Careers) 
1.  ใช้ภาษาท่าทางแทนคำพูดในระหว่าง              
การทำงานได้ 
2.  ขยายความคำพูดให้เข้าใจในระหว่างการ
ทำงานได้ 
3.  พูดซ้ำหรือพูดอ้อมในระหว่างการทำงานได้ 
สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงาน
อาชีพ (Sociolinguistic Competence in 
Careers) 
1.  พูดอธิบาย ชี้แจงของงานที่ทำได้ชัดเจน 
2.  พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้าและ 
การบริการได้ 
3.  ใช้ภาษากับคู่สนทนาในการทำงานได้อย่าง
เหมาะสม 
4.  พูดและเขียนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ 

ชั่วโมงที่ 4-5 
9.4  ขั้นดำเนินการตามบทบาทและประสบ
ความสำเร็จ  
         9.4.1  ผู้เรียนดำเนินการทดสอบ
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพโดย
ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ท่ี
ผู้เรียนได้ออกแบบสถานการณ์จำลองเอง จน
สามารถสื่อสารได้ โดยครูผู้สอนประเมินผู้เรียน
ตามตัวบ่งชี้ 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง (Metacognitive Competence) 
1.  ประเมินตนเองในการใช้ภาษาและจิตใจใน 
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การบริการ 
 
 
 

9.5  ขั้นสรุปผล อภิปรายผล  
       9.5.1  ครูให้คำแนะนำถึงการแสดงบทบาท
สมมติของนักเรียนในแต่ละกลุ่มในเรื่องการใช้
ภาษาท้ังในเรื่องของความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ท่าทางและน้ำเสียง มีการอภิปรายถึงการใช้ภาษา
ร่วมกัน 
       9.5.2  ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุปบทเรียน  
บอกความหมายของประโยคจากแถบ 
ประโยค   
       -  When will you be/are you 
leaving/arriving?  
       -  I will be/am at …เวลา….. 
       -  Where are you flying to?   
       -  I am fly to …สถานที่.... 
       -  What’s the flight number?  
       -  It is …number….  
       -  How much does it (boarding pass) 
cost to go to the …สถานที่...?  
       -  It is …จำนวนเงิน.... 
       -  Pardon, could you say that again? 
       -  What time does the plane depart?  
       -  It is …เวลา.... 
       -  Would you like a window seat or 
an aisle seat 
       -  I would like … ที่นั่ง .... 
         9.5.3  ผู้เรียนช่วยกันสรุปความหมายของ
คำศัพท ์ตามตารางข้างล่าง ดังนี้ 
          

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
2.  สะกดคำท่ีเกี่ยวข้องอาชีพและการทำงาน
ถูกต้อง 
สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง (Metacognitive Competence) 
1.  ประเมินตนเองในการใช้ภาษาและจิตใจใน
การบริการ 
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บันทึกหลังสอน เรื่อง At the airport 
   สอนในวันที่............เดือน..................พ.ศ............................ 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ... 
ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
.............................................................................................................................................. .................. 
.............................................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................... ................................. 
แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
    
                                ลงชือ่...................................................................ผู้บันทึก 
                    (................................................. ) 
     ตำแหน่ง .................................................................... 

คำศัพท ์ ความหมาย คำศัพท ์ ความหมาย 
Airline สายการบิน Airport สนามบิน 
Flight เที่ยวบิน Aisle ทางเดิน 
Plane เครื่องบิน Pilot นักบิน 
Carousel สายพานลำเลียงกระเป๋า Seatbelt เข็มขัดนิรภัย 
check-in desk โต๊ะสำหรับเช็คเข้า turbulence หลุมอากาศ 
Gate ประตู boarding card ตั๋วเครื่องบิน 
Timetable ตารางเวลา departure ออกเดินทาง 
Runway ลานเครื่องบิน Delayed ล่าช้า 
air hostess แอร์โฮสเตส Pilot นักบิน 
airline counter เคาเตอร์สายการบิน overweight น้ำหนักเกิน 
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Name ……………………………………………………………………..……..….……………. Class ….….… No ………. 
Directions :   Math the pictures with the words. ( 10 points ) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

airline counter 

check-in desk 

air hostess 

seatbelt 

gate 

boarding card 

pilot 

turbulence 

runway 

plane 

Worksheet 1 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.dreamstime.com/photos-images/pilot-plane-cartoon.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kokfVbypJ468uATTyYG4Ag&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNHh0nqQUCVeDFx2XYwwu94694FvQQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.dreamstime.com/illustration/charter.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_4wfVcpjxby6BKbigZAN&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNF6pVJmqjTOBG8M-nTNQxYRwJUg6w
http://www.google.co.th/url?url=http://pantip.com/topic/31257261&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F4QfVd3LHdaRuATjrYHgBQ&ved=0CDkQ9QEwEg&usg=AFQjCNEXtknyYvQwxABD-obiLOpudGrjqg
http://www.google.co.th/url?url=http://middleclassfury.com/2013/01/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=goUfVZSyPMGSuASxkIGYDQ&ved=0CC0Q9QEwDDgU&usg=AFQjCNH0WA--K0nIa57wsOEWffhi7IZluA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.shutterstock.com/video/clip-6232115-stock-footage-a-flying-cartoon-passenger-jet-experiences-turbulence.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aIYfVZeaHMy1uASTx4KQCg&ved=0CC0Q9QEwDA&usg=AFQjCNHo44Q942iW3sf_OD4_e23ZzXIcZQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-people-boarding-airplane-gate-vector-illustration-image40469747&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iocfVbWDBJCJuASZiIHoAg&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNFAiymL6BGdod4jeOUufyq1JOm32Q
http://www.google.co.th/url?url=http://www.sqtalk.com/forum/showthread.php?t=13392&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=I4gfVZC5As_auQSEy4K4CQ&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNF7a7oznR6T05WBqEYXBwb891OVSQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.shutterstock.com/s/airport+queue/search.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zogfVf6WBYySuAT9o4DYCA&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNFKQPtqxWrfJTN7okqrleZStswrdg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.dreamstime.com/photos-images/airline-hostess.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=M4ofVcHsBIKbuQTAooH4BQ&ved=0CCkQ9QEwCg&usg=AFQjCNEfn-y3xLaqhCnp67GsBRlqqdBHdw
http://www.google.co.th/url?url=http://movie.sanook.com/34179/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9IAfVZawA4W9uAS1qIGIAg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGMiXbhGDdRWm_2LFRFAdJV7Bw4dw
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Name ………………..……..….……………………………………….. Class ….………..… No ………….. 
Directions :  Fill – in the blank spaces with the correct words. 
 
 
 
 

 
Agent  :  Good day! ………. I ask where you are flying today? 
  

Client :  I am ……………. to Chiang Mai. 
 

Agent :  Show me your ………….. please. 
  

Client :  Here it is. 
 

Agent :  Thank you. Do you …..….   ………… to  
     check in? 
 

Client :  Yes. I have one ………….. and I have a     
…………… to carry on. 

 

Agent :  Here is your ………….. ……… . Have a good  trip. 
 

Client :  …….………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     

Worksheet 2 
 



 
344 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)     ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ English for Careers in Business  เรื่อง At the Garage  
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (อ.23201)                     จำนวน  5 ชั่วโมง                                                 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562                               ครูผู้สอน : นายอุปกิต ทรวงทองหลาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ต.1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น  
                      อย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต.1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและ 
                     ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ง.1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ                   
                     การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ 
                     การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้ 
                     พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 
ตัวช้ีวัด 
          ต.1.1  ม.3/3  ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
          ต.1.2  ม.3/3  พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
           ง.1.1 ม.3/2   ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
   
2.  สาระสำคัญ 
          การพูดและเขียนบทสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ จำเป็นต้องรู้จัก
เลือกใช้คำศัพท์  ประโยค  ซึ่งประกอบด้วยประโยคท่ีมีโครงสร้างง่าย ๆ อยู่ในพ้ืนฐานเพ่ือการทักทาย 
และการพูดคุยเกี่ยวกับส่วนประกอบของรถยนต์  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1  ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่านและบอกความหมายของคำศัพท์ วลี สำนวนและประโยค
เกี่ยวกับงานช่างยนต์ได้อย่างถูกต้อง 
 3.2  ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับงานช่างยนต์ได้อย่างถูกต้อง 
 3.3  ผู้เรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติระหว่างช่างซ่อมรถกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
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          3.4  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพเกี่ยวกับงานช่าง
ซ่อมรถ 
 
4.  สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
    4.1  ความรู้ (K) 
          สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพ่ืออาชีพ (Grammatical Competence 
for Careers) 
          สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse Competence 
for Careers) 
    4.2  ทักษะ /กระบวนการ /กระบวนการคิด (P) 
          สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อความหมายทางอาชีพ (Strategic Competence for 
Careers) 
          สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงานอาชีพ (Sociolinguistic Competence in 
Careers) 
   4.3  คุณลักษณะ (A) 
          สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง (Metacognitive Competence) 
 
5.  สาระการเรียนรู้ 
    5.1  ความรู้ (K) 

Vocabulary :  back seat, battery, brake, brake lights, bumper, carburetor, 
choke, clutch, dashboard, door, gear, horn, jack, seat belt, tire, 
wheel, window, wing mirror, engine 

 

Grammar -Can I help you? 
Yes, please. 

 

- What is it? 
It is…สิ่งของ.... 
 

- How much is it? 
It is …จำนวนเงิน ..... 
 

- What problem do you have with you……..…? 
I have a problem with…car parts….. 

 
 

    5.2  ทักษะ /กระบวนการ /กระบวนการคิด (P) 
          นักเรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ในอู่ซ่อมรถ 
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    5.3  คุณลักษณะ (A) 
          นักเรียนมีจิตใจในการให้การบริการ มีมิตรไมตรี มีความกระตือรือร้น สุภาพอ่อนโยนใน            
การบริการลูกค้า ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเกี่ยวกับงานช่างยนต์ 
 
6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน(ร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้) 
 6.1  ใบกิจกรรมที่ 1 และ 2 
 6.2  กิจกรรมกลุ่ม บทบาทสมมติ 
 6.3  บทสนทนา  
 
7.  สื่อการเรียนรู้ / อุปกรณ์ 
 7.1  บัตรคำศัพท์ 

7.2  บัตรภาพ 
7.3  แถบประโยคคำถาม คำตอบ 
7.4  บทสนทนา 
7.5.  กระเป๋าผนัง 
7.6.  ใบกิจกรรมที่ 1 
7.7  สมาร์ททีวี 
7.8  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน     
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8.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะที่ต้องการวัด                    
(ด้านภาษา) 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1.  สมรรถนะทางความเข้าใจใน
ระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ 
(Discourse Competence for 
Careers) 
2.  สมรรถนะทางความเข้าใจใน
ระดับข้อความเกี่ยวกับงานอาชีพ 
(Discourse Competence for 
Careers) 
   
 

 
-  สังเกต 
-  ทดสอบ 
การฟัง การพูด 
การอ่านออก 
เสียงคำศัพท์  
และประโยคและ 
การบอก
ความหมายของ
คำศัพท์และ
ประโยค 

 
-  แบบสังเกต 
การฟัง  พูด อ่าน 
เขียน 
-  แบบทดสอบ            
วัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ 
 
 
 

 
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ 
โดยปฏิบัติ
กิจกรรมได้
ถูกต้องร้อยละ 
80 
 
 
 
 

ด้านทักษะ 
1.  สมรรถนะทางการใช้กลวิธีใน
การสื่อความหมายทางอาชีพ 
(Strategic Competence for 
Careers) 
2.  สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิง
สังคมในงานอาชีพ 
(Sociolinguistic Competence in 
Careers)   
 

-  ทดสอบ        
การฟัง พูด อ่าน
เขียน จากบทบาท
สมมติ และ
แบบฝึกหัด 
-  สังเกต 
 
 
 

-  แบบวัดทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ 
-  บันทึกผล        
การปฎิบัติงาน 
-  แบบฝึกหัดที่ 1
และ 2 
-  แบบสังเกต 
การฟัง  พูด อ่าน 
เขียน 

ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ 
โดยทำ
กิจกรรม
ถูกต้องอย่าง
น้อย ร้อยละ 
80 
 
 
 
 

ด้านคุณลักษณะ 
1.  สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อ
กระบวนการคิดของตนเอง 
(Metacognitive Competence) 

-  วัดคุณลักษณะ             
การบริการมีมิตร
ไมตรีมีความ
กระตือรือร้น 
สุภาพอ่อนโยนใน
การบริการ ลูกค้า 
ความกลา้
แสดงออก 

-  แบบวัด
คุณลักษณะของผู้ที่
ประสบความสำเร็จ
ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ 

ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์โดยมี
คุณลักษณะ 
อยู่ในระดับ
มาก มีระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.51-
4.50   
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8.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สมรรถนะที่ต้องการวัด                    
(ด้านภาษา) 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ 

-  ทดสอบ 
 

-  แบบวัด
สมรรถนะ           
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ 
 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์             
มีสมรรถนะ            
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพอยู่ในระดับ
มาก มีระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.51-
4.50   
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9.  การจัดการเรียนรู้  
 

กิจกรรม สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
ชั่วโมงที่ 1 
9.1  ขั้นสร้างความตระหนัก (5 นาที) 
       9.1.1  ครูสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เรียน
ในการใช้ภาษาโดยครูแจก jigsaw puzzle  
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์   ให้ผู้เรียนทุกคนบอก
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย แล้วร่วมกันสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับแต่
ละส่วนของรถยนต์ ประมาณ 3 - 5 ภาพ ครูใช้
น้ำเสียงเน้นและให้ความสำคัญในการใช้ภาษา
สำหรับการซื้อหรือขายเพ่ือให้ผู้เรียนเรียน
ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
      9.1.2  ครบูอกจุดประสงค์ของการเรียนกับ
ผู้เรียนว่าจะเรียนเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่าง ๆ  
ของรถยนต์และการให้บริการรวมทั้งขอความ
ช่วยเหลือจากช่างยนต์ในกรณีรถยนต์เสีย 
9.2  ขั้นเสนอสถานการณ์ (55 นาที) 
       9.2.1  ครนูำเสนอคำศัพท์เก่ียวกับ
ส่วนประกอบของรถยนต์ให้กับผู้เรียน  โดยใช้
บัตรคำและบัตรภาพ back seat, battery, 
brake, brake light, bumper, carburetor, 
choke, clutch, dashboard, door, gear, 
horn, jack, seat belt, tire, wheel, window, 
wing mirror, engine, boiler joystick ผู้เรียน
อ่าน  สะกด และบอกความหมายของคำศัพท์
จากภาพหรือของจริงจนคล่อง 
 
 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
2.  จำแนกประเภทของคำศัพท์ที่เก่ียวกับอาชีพ
ได้ 
สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) 
1.  ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
2.  สะกดคำท่ีเกี่ยวข้องอาชีพและการทำงาน
ถูกต้อง 
3 จำแนกประเภทของคำศัพท์ที่เก่ียวกับอาชีพได้ 
สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) 
1.  ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยค 

https://www.google.co.th/url?url=https://www.gotoknow.org/posts/21128&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fRweVdj_K8PauQT4_4GwDw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHc7VaG1imvAbm8x_1QAuvD1DdzQw
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     คร:ู  What is it? 
      ผู้เรียน:  It is a back seat. 
        คร:ู  How do you                 
                                                    spell?                                     
                                             ผูเ้รียน:  b-a-c-k s-e-a-t         
                                                     ที่นั่งขา้งหลัง 

     คร:ู   What is it? 
     ผู้เรียน:   It is battery. 
       คร:ู   How do you   
                                                     spell?                                    
                                            ผู้เรียน:   b-a-t-t-e-r-y              
                                                      แบตเตอร์รี ่
 
                                            คร:ู   What is it? 
   ผู้เรียน:   It is the brake. 
     คร:ู   How do you spell? 
    ผู้เรียน:   b-r-a-k-e 
                                        เบรก 
 
                                            คร:ู   What is it? 
    ผู้เรียน:   It is the brake  
                                                       light. 
                               คร:ู   How do you spell? 
   ผู้เรียน:   b-r-a-k-e l-i-g-h-t            
                                                     ไฟเบรก 
 
                                          คร:ู   What is it? 
   ผู้เรียน:   It is a bumper.
                             คร:ู   How do you spell? 
   ผู้เรียน:   b-u-m-p-e-r         
                                                    กันชน 
 

คร:ู   What is it? 
   ผู้เรียน:   It is a carburetor. 
   คร:ู   How do you spell? 
   ผู้เรียน:   c-a-r-b-u-r-e-t-o-r          
                                                  คาร์บูเรเตอร์ 

 
 
 
 

เกี่ยวกับอาชีพ 

http://www.google.co.th/url?url=http://pantip.com/topic/32537259&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dCAeVZTRIobkuQTzwoG4DA&ved=0CDEQ9QEwDjgU&usg=AFQjCNEd7McvdylCv_rUmqYXpz6woAIGGw
http://www.google.co.th/url?url=http://www.oknation.net/blog/librarian-in-marketing/2011/05/07/entry-1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YiEeVYOwEM-cugSS5ILABg&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNH9_qTrfR1nBU3idAS0qY9VqbuUxw
http://www.google.co.th/url?url=http://th.aliexpress.com/price/hand-car_price.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qyIeVcyQOovauQTbhoGgDA&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNHZgyix_iYqi3bf8obj-XRaAZZSfA
http://www.google.co.th/url?url=http://th.aliexpress.com/w/wholesale-car-rear-mirror-accessories.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FCQeVYTqH4PjuQSO5oCwCg&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHtVJV1zL2LF8gzzQpcP0apz5VQYA
http://www.google.co.th/url?url=http://pantip.com/topic/30258085&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AyceVY6oG87UuQS2xYH4Cw&ved=0CCEQ9QEwBjjIAQ&usg=AFQjCNFDMUOdJVKKevqnlOl0jDypfKozFg
http://www.google.co.th/url?url=http://th.aliexpress.com/w/wholesale-briggs-5.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NigeVeLCGsuiugT0loCQCw&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNEPxnw8lY1s3ZufAGbg7vw_Jk2kug
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              คร:ู   What is it? 

ผู้เรียน:   It is a choke. 
 คร:ู   How do you spell?
ผู้เรียน:   c-h-o-k-e              
             โช้ค 

 
                                           คร:ู   What is it? 

ผู้เรียน:   It is a clutch. 
คร:ู   How do you spell?
ผู้เรียน:   cl-u-t-c-h          
           คลัทช ์

 
คร:ู   What is it? 

   ผู้เรียน:   It is a dashboard.
                              คร:ู   How do you spell?
                             ผู้เรียน:   d-a-s-h-b-o-a-r-d         
                                                  แผงหนา้ปัดรถยนต ์
   คร:ู   What is it? 

ผู้เรียน:   It is a door.  
คร:ู   How do you spell?
ผู้เรียน:   d-o-o-r           
        ประตูรถยนต ์

 
คร:ู   What is it? 
ผู้เรียน:   It is a gear.  
คร:ู   How do you spell?
ผู้เรียน:   g-e-a-r           
          เกยีร์รถยนต ์

 
                                          คร:ู   What is it? 
   ผู้เรียน:   It is a horn.  

คร:ู   How do you spell?
ผู้เรียน:   h-o-r-n           
           แตรรถยนต ์

                                          คร:ู   What is it? 
   ผู้เรียน:   It is a jack.  
   คร:ู   How do you spell?
   ผู้เรียน:   j-a-c-k          
                                                    แมแ่รง 
 

คร:ู   What is it? 
   ผู้เรียน:   It is a seat belt.
                             คร:ู   How do you spell?
                            ผู้เรียน:   s-e-a-t b-e-l-t          
                                                    เข็มขัดนิรภยั 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://pantip.com/topic/31903150&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ziseVcj6J4_buQTOq4KwBg&ved=0CBcQ9QEwAThk&usg=AFQjCNFrwnwhyqSXdn0u6nc8vabjQPXIPA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1935&read=true&count=true&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vy8eVdikCcqwuASqhYC4Cw&ved=0CC0Q9QEwDDiMAQ&usg=AFQjCNEksTUtCEaX2GeCGyQIngdcSjWCBg
http://www.google.co.th/url?url=http://pantip.com/topic/31101340&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FDEeVf6NAYqUuASJ3ICYCw&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNG1KQx-mstcUmb4Ajt9T0zIP2RJhQ
http://www.google.co.th/url?url=http://th.aliexpress.com/promotion/promotion_pink-truck-decals-promotion.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hjIeVYTnA4uPuAT_goHYAw&ved=0CB0Q9QEwBDhQ&usg=AFQjCNEr3-AxniNGXZ8uR33Zq0YataoONg
http://www.google.co.th/url?url=http://th.aliexpress.com/price/hand-car_price.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qyIeVcyQOovauQTbhoGgDA&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNHZgyix_iYqi3bf8obj-XRaAZZSfA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.thai2market.com/offroad/Question.asp?ID=46716&group=offroad&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ETQeVeOYEo2vuQSmnIFY&ved=0CBcQ9QEwATgU&usg=AFQjCNFbCVHLsjIvzf4DalvaXWMdfmK4fg
http://www.google.co.th/url?url=http://th.aliexpress.com/item/175mm-12V-Electric-air-pump-jack-cars-electric-hydraulic-jack-electric-cars-jack-car-jacks-auto/388469898.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yjUeVfi7BI-_uASl4YLQAQ&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNElkXTuY02hU6X3kwtQ1lPPZvun7A
http://www.google.co.th/url?url=http://th.aliexpress.com/store/group/seat-belt-parts/615749_212176022.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bDYeVfS5ItDVuQSNzIFg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFR1iNnDw-NGMjulXPglpQt1JeD5A
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คร:ู   What is it? 
   ผู้เรียน:   It is a. tire  
   คร:ู   How do you spell?
                             ผู้เรียน:   t-i-r-e ยางรถยนต ์
 
   คร:ู   What is it? 
   ผู้เรียน:   It is a wheel
                             คร:ู   How do you spell?
                             ผู้เรียน:   w-h-e-e-l  วงล้อ 
 

 
   คร:ู   What is it? 

      ผู้เรียน:   It is a window
                                คร:ู   How do you  
                                                    spell?  
      ผู้เรียน:   w-i-n-d-o-w
                                        หน้าตา่งรถยนต์ 
                                             คร:ู   What is it? 
      ผู้เรียน:   It is a wing  
                                                     mirror. 
                               คร:ู   How do you spell?
                               ผู้เรียน:   w-i-n-g m-i-r-r- 
                                                      o-r กระจกขา้ง 
                                             คร:ู   What is it? 

   ผู้เรียน:   It is an engine.   
    คร:ู   How do you   
           spell?  
   ผู้เรียน:   e-n-g-i-n-e             
             เครื่องยนต ์

 
                                             คร:ู   What is it? 
      ผู้เรียน:   It is a boiler. 
      คร:ู   How do you 
spell?                               ผู้เรียน:   b-o-i-l-e-r             
                                                     หม้อน้ำรถยนต ์
     
                                             คร:ู   What is it? 
      ผู้เรียน:   It is a joystick 
       คร:ู   How do you 
spell?                                ผู้เรียน:   j-o-y-s-t-i-c-k            
                                                      พวงมาลัย 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.toyotaphithan.com/article.php?id_art=5&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FTceVd3ZCoOuuQT_4ICwCQ&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNFKLHvR5r5NbmJg7g3Qn7lENF_xGw
http://www.google.co.th/url?url=http://www.apexsport.com/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81-apex-wheel-apw-1.html/apw13-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qzceVZ2TGJOWuAS-0YCYDA&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNFf3ndcTL2d6nlhnVt2LAfbD427Tg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.dailygizmo.tv/2011/07/22/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ODgeVaiiJJWjugSxv4CYDA&ved=0CC0Q9QEwDA&usg=AFQjCNGh2dQfAzAVMux_21HTmyAHVN9IAg
http://www.google.co.th/url?url=http://th.aliexpress.com/store/group/automobiles-motorcycles/738308_253065288.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4zgeVdeiEsueugSjtIDgAQ&ved=0CCcQ9QEwCTgU&usg=AFQjCNEJEl8VVcvcATZNlPqp-CklwAbvaA
http://www.google.co.th/url?url=http://mirageecocar.blogspot.com/2012/03/spec-mitusbishi-mirage.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fzkeVfSHHcPIuATPqoKwCw&ved=0CDUQ9QEwEDgU&usg=AFQjCNG7VX-XlVpGMuDaqsSX2Vj3-7v3IA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.kiatrungsub.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1zoeVcXrAcbbuQSWrYCYAQ&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNFznZhNIJZ8tnXtr-L-kK7wSZIYIg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.autoyim.com/260662&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uDseVbfuFMueugSjtIDgAQ&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNGPpnFYeslJAtpacxWHW6d1ViSlyQ
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       9.2.2  ผู้เรียนทำใบกิจกรรมที่ 1 (ตรวจ
คำตอบโดยครูหรือเพ่ือน) 
                      

 

ชั่วโมงที่ 2  (60 นาที) 
       9.2.3  ครูทบทวนคำศัพท์ในเก่ียว
ส่วนประกอบต่างของรถยนต์จากชั่วโมงท่ีแล้ว 
       9.2.4  ครูเปิดตัวอย่างเกี่ยวกับบทสนทนา
ปัญหาของรถยนต์จากสมาร์ททีวี  
https://www.youtube.com/watch?v=Dko
5vVSS4LQ แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปใจความ
สำคัญจากเรื่อง 
       9.2.5  ครนูำเสนอตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยว
การซื้อขายอุกรณ์รถ ผู้เรียนร่วมกันอ่านบทสนา
และทำความเข้าโครงสร้างและความหมายของ
ประโยค ดังนี้ 
       คำถาม    - What problem do you 
have with your tyre? 
       คำตอบ      I have a low tyre 
pressure. 
       คำถาม    - Do you know where I can 
get my tire repaired? 
       คำตอบ    Yes, I do.  At the Bangkok 
auto repair shop. 
       คำถาม - How much is it? 
       คำตอบ       It is 2,300 baht. 
       9.2.6  ครูนำเสนออีกตัวอย่างบทสนทนา
เกี่ยวการซื้อขายอุกรณ์รถ ผู้เรียนร่วมกันอ่าน
บทสนาและทำความเข้าโครงสร้างและ
ความหมายของประโยค ดังนี้    
       Mrs. Marry:   Hello. Is this an auto 
repair shop? 
       Mechanic :   Yes, it is. Can I help 
you? 
       Mrs. Marry:   Is there a mechanic 
here? 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา
เพื่ออาชีพ (Grammatical Competence for 
Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse Competence 
for Careers)  
1.  อ่านและสรุปใจความสำคัญเรื่องที่เกี่ยวกับงาน
อาชีพได้ 
2.  ฟัง พูด บอกความหมายคำและประโยค
เกี่ยวกับอาชีพ 
 

http://dict.longdo.com/search/Hello
http://dict.longdo.com/search/I
http://dict.longdo.com/search/help
http://dict.longdo.com/search/you
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        Mechanic:   I'm a mechanic. What 
can I do for you? 
        Mrs. Marry:   I've got an engine 
trouble. 
        Mechanic:   Where's your car? 
        Mrs. Marry:   At Lotus supermarket. 
        Mechanic:   What's the problem, do 
you know? 
        Mrs. Marry:   I don’t know. 
        Mechanic:   Just a minute, I'll get 
my tools kit. 
        Mrs. Marry:   There could be 
something wrong with the gear box. 
        Mechanic:   What makes you think 
that? 
        Mrs. Marry:   I can't get it into 3rd 
gear. 
        Mechanic:   All right, let's have a 
look. 
        Mrs. Marry:   Can you fix it? 
        Mechanic:   Sure. 
        Mrs. Marry:   How much is it? 
        Mechanic:   It is 30 thousand. 
        Mrs. Marry:   Thank you. 
        Mechanic:   You’re welcome. 
       9.2.7  ผู้เรียนทำใบกิจกรรมที่ 2 (ตรวจ
คำตอบโดยครูหรือเพ่ือน) 

 

ชั่วโมงที่ 3  
9.3  ขั้นออกแบบสถานการณ์  
       9.3.1  ผู้เรียนออกแบบบทสนทนา               
การสื่อสารเองจากสถานการณ์จำลองบทสนทนา
ระหว่าง Mrs. Marry และ Mechanic ในชั่วโมง
ที่แล้ว โดยที่ ครูให้ผู้เรียนจับคู่สองคน โดยคละ
เด็กเก่งและเด็กอ่อน 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  เรียงประโยคที่เก่ียวข้องกับการทำงานได้
ถูกต้อง 
2.  เรียงประโยคที่เก่ียวข้องกับการทำงานได้
ถูกต้อง 
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       9.3.2  ผู้เรียนออกแบบสถานการณ์จำลอง
เองโดยแต่งบทสนทนาโดยคิดคำใหม่ และเลือก
บทบาทสมมติ วางแผนจัดเรียงลำดับประโยคบท
สนทนาขึ้นมาเองลงในกระดาษ 
       9.3.3  ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในกลุ่มของตนเอง 
โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้คำชี้แนะในการใช้ภาษาจาก
แบบทดสอบที่กำหนด 
 

สมรรถนะทางความเข้าใจในระดับข้อความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ (Discourse 
Competence for Careers) 
1.   เขียนบทสนทนาได้ถูกต้องที่เก่ียวข้องกับงาน
อาชีพได้ 
สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง (Metacognitive Competence) 
1.  จัดการและการวางแผนสิ่งที่จะพูดเสมอ 

สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อ
ความหมายทางอาชีพ (Strategic 
Competence for Careers) 
1.  ใช้ภาษาท่าทางแทนคำพูดในระหว่างการ
ทำงานได้ 
2.  ขยายความคำพูดให้เข้าใจในระหว่างการ
ทำงานได้ 
3.  พูดซ้ำหรือพูดอ้อมในระหว่างการทำงานได้ 
สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงาน
อาชีพ (Sociolinguistic Competence in 
Careers) 
1.  พูดอธิบาย ชี้แจงของงานที่ทำได้ชัดเจน 
2.  พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้าและ 
การบริการได้ 
3.  ใช้ภาษากับคู่สนทนาในการทำงานได้อย่าง
เหมาะสม 
4.  พูดและเขียนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ 
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ชั่วโมงที่ 4-5 
9.4  ขั้นดำเนินการตามบทบาทและประสบ
ความสำเร็จ  
       9.4.1  ผู้เรียนดำเนินการทดสอบสมรรถนะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพโดยผู้เรียน
แสดงบทบาทสมมติ ตามสถานการณ์ท่ีผู้เรียนได้
ออกแบบสถานการณ์จำลองเอง และสามารถ
สื่อสารได้อย่างสำเร็จ โดยครูผู้สอนประเมิน
ผู้เรียน 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5  ขั้นสรุปผล อภิปรายผล  
      9.5.1  ครูให้คำแนะนำถึงการแสดงบทบาท
สมมติของนักเรียนในแต่ละกลุ่มในเรื่องการใช้
ภาษาท้ังในเรื่องของความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ท่าทางและน้ำเสียง 
 

สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
สมรรถนะทางการใช้กลวิธีในการสื่อ
ความหมายทางอาชีพ (Strategic 
Competence for Careers) 
1.  ใช้ภาษาท่าทางแทนคำพูดในระหว่าง              
การทำงานได้ 
2.  ขยายความคำพูดให้เข้าใจในระหว่างการ
ทำงานได้ 
3.  พูดซ้ำหรือพูดอ้อมในระหว่างการทำงานได้ 
สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมในงาน
อาชีพ (Sociolinguistic Competence in 
Careers) 
1.  พูดอธิบาย ชี้แจงของงานที่ทำได้ชัดเจน 
2.  พูดสนทนาเชิญชวนคนให้สนใจสินค้าและ 
การบริการได้ 
3.  ใช้ภาษากับคู่สนทนาในการทำงานได้อย่าง
เหมาะสม 
4.  พูดและเขียนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ 
สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง (Metacognitive Competence)     
1.  ประเมินตนเองในการใช้ภาษาและจิตใจ 
การบริการ 
สมรรถนะทางกฎเกณฑ์และโครงสร้างของ
ภาษาเพื่ออาชีพ (Grammatical 
Competence for Careers) 
1.  ออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคเก่ียวกับงาน
อาชีพชัดเจน 
2.  สะกดคำท่ีเกี่ยวข้องอาชีพและการทำงาน 
ถูกต้อง 
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       9..5..2   ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุปบทเรียน    
โดยบอกความหมายของประโยคจากแถบประโยค  
            -    Can I help? 
                 Yes, please. 
            -    What is it? 
                 It is…สิ่งของ.... 
            -    How much is it?     
It is …จำนวนเงิน .... 
            -    What problem do you have 
with your? 
                 I have a problem with…car 
parts…. 
       9.5.3  ผู้เรียนชว่ยกันสรุปความหมายของ
คำศัพท ์จากในตารางด้านล่าง ดังนี้ 
 

สมรรถนะของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง (Metacognitive Competence) 
1.  ประเมินตนเองในการใช้ภาษาและจิตใจใน
การบริการ 
 

คำศัพท ์ ความหมาย คำศัพท์ ความหมาย 
Accelerator คันเร่ง battery แบตเตอร์รี่ 
back seat ที่นั่งด้านหลัง brake เบรก/ห้ามล้อ 
Brakelight ไฟเบรก bumper กันชน 
car radio วิทยุรถยนต์ carburetor คาร์บูเรเตอร์ 
Chassis ตัวถังรถ choke โช้ค 
Doors ประตูรถ engine เครื่องยนต์ 
front seat ที่นั่งด้านหน้า gearbox กระปุกใส่เกียร์ 
Gear เกียร ์ horn แตร 
Jack แม่แรง tire/tyre ยาง 
seat belt เข็มขัดนิรภัย wing mirror กระจกข้าง 
Boiler หม้อน้ำ joystick พวงมาลัย 
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บันทึกหลังสอน เรื่อง At the Garage 
   สอนในวันที่............เดือน..................พ.ศ............................ 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ... 
 
ปัญหา / อุปสรรค 
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................ .................................... 
................................................................................................................................................ ................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
                                                     ลงชื่อ.................................................................ผู้บันทึก 
                    (................................................. ) 
     ตำแหน่ง ...................................................................... 
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Name …………………………………………….………..……..….……………. Class ………….….… No ……………... 
 
Directions :  Identify the following parts in the picture and write your answers on the 
space.  
( 10 points ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Worksheet 1 
 

2. 

1.

1. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 9. 

10. 

  1. ……..……………                    2. ………………..…. 

  3. ………..…………  4. …………..………. 

  5. …………..………  6. …………..………. 

  7. …………..………  8. ………..…………. 

  9. …………..………  10. ………..…………. 

 



 
360 

 

 
 
 
Name ………………..……..….…………………………………………………………………. Class ….….… No ………. 
 
Directions :  Fill  given  words  in  the  blanks.  

 
 

  
Mrs. Marry :   Hello. Is this a …………….. ? 
Mechanic :   Yes, it is. CanIhelpyou? 
Mrs. Marry :   Is there a mechanic here? 
Mechanic :   I'm …………. . What can I do for you? 
Mrs. Marry :   I've got …………… trouble. 
Mechanic :   Where's your car? 
Mrs. Marry :   At Lotus supermarket. 
Mechanic :   What's the ……………, do you know? 
Mrs. Marry :   I don’t know. 
Mechanic :   Just a …………, I'll get my tools kit. 
Mrs. Marry :   There could be ………….. wrong with  
      the gear box. 
Mechanic :   What ………… you think that? 
Mrs. Marry :   I can't get it into 3rd ………….. . 
Mechanic :   All right, let's have a look. 
Mrs. Marry :   Can you fix it? 
Mechanic :   Sure. 
Mrs. Marry :   How much is it? 
Mechanic :   It is 30 ………….. . 
Mrs. Marry :   Thank you. 
Mechanic :   You’re ……………..  

 
 
 
 
 

Worksheet 2 
 

mechanic 

engine 

garage 

something 

welcome 

problem 

minute 

gear 

thousand 

makes 

http://dict.longdo.com/search/Hello
http://dict.longdo.com/search/I
http://dict.longdo.com/search/help
http://dict.longdo.com/search/you


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

หนังสือถึงผู้อานวยการสถานศึกษา 
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 ประวัติผู้วิจัย 
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                                          จังหวัดสุรินทร์ 32000 
ประวัติการศึกษา  
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                                          มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี
       พ.ศ. 2559                      การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
                                          มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี
ประวัติการทำงาน 
       พ.ศ. 2558                      โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา 
                                          ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน      
ที่ทำงานปัจจุบัน                      ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา 
                                         ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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