
บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 ในการวิจยัเรื� อง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื� อง ภาษาองักฤษใน

ชีวิตประจาํวนั โดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 3 

ผูว้จิยั   ไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี)  

 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั)นพื)นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

ภาษาต่างประเทศ 

  1.1 จุดมุ่งหมายและสาระสาํคญัของหลกัสูตร 

  1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

  1.3 ตวัชี)วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  

  2.1 หลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

  2.2 แนวทางการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

  2.3 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

 3. ชุดกิจกรรม  

  3.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

  3.2 ความสาํคญัของชุดกิจกรรม 

  3.3 องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม 

  3.4 หลกัการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

 4. การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 

  4.1 ความหมายของการปฏิบติั 

  4.2 หลกัการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้  

  4.3 ขั)นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 

 5. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

  5.1 ความหมายของการอ่าน 

  5.2 องคป์ระกอบของกระบวนการอ่าน 

  5.3 การพฒันาความสามารถในการอ่าน 

  5.4 การประเมินผลการอ่าน 
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 6. ความพึงพอใจ 
  6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  6.2 แนวทางการวดัความพึงพอใจ 
 7. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  7.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  7.2 งานวจิยัในประเทศ 

 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั)นพื)นฐาน พุทธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดงัต่อไปนี)  
 จุดมุ่งหมายและสาระสําคัญของหลกัสูตร 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีเจตคติที�ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื�อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และ
ศึกษาต่อ ในระดบัที�สูงขึ)น รวมทั)งมีความรู้ความเขา้ใจในเรื�องราวและวฒันธรรมอนัหลากหลาย
ของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทย ไปยงัสังคมโลกได้อย่าง
สร้างสรรค ์ประกอบดว้ย สาระสาํคญั (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 1 - 2) ดงันี)  
 1. ภาษาเพื�อการสื�อสาร  การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี�ยน
ขอ้มูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  นาํเสนอขอ้มูล  ความคิดรวบยอด    
และความคิดเห็นในเรื�องต่าง ๆ และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม   
 2. ภาษาและวฒันธรรม  การใช้ภาษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของเจ้าของภาษา     
ความสัมพนัธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  ภาษา
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมไทย  และนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น   การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เชื�อมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น เป็นพื)นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิด   
โลกทศัน์ของตน 
 4. ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก  การใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ทั)งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื�องมือพื)นฐานในการศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพ  และแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั)นพื)นฐาน พุทธศกัราช 2551กาํหนดสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 2) ดงันี)   
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 สาระที� 1  ภาษาเพื�อการสื�อสาร 
 มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเรื�องที�ฟังและอ่านจากสื�อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื� อสารทางภาษาในการแลกเปลี� ยนข้อมูลข่าวสาร         
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ต 1.3 นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื�องต่าง ๆ 
โดยการพดูและการเขียน 
 สาระที� 2  ภาษาและวฒันธรรม 
 มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา      
และนาํไปใช ้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรม    
ของเจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 สาระที� 3  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น 
 มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชื�อมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น 
และเป็นพื)นฐานในการพฒันา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทศัน์ของตน 
 สาระที� 4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั)งในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
 มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื� องมือพื)นฐานในการศึกษาต่อการ    
ประกอบอาชีพ และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
 ตัวชี#วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 14 - 48) ไดก้าํหนดตวัชี) วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาํหรับนกัเรียนระดบัชั)นประถมศึกษาปีที� 3 ดงันี)  
 สาระที�  1  ภาษาและการสื�อสาร 
 มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเรื�องที�ฟังและอ่านจากสื�อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 ตวัชี)วดัขอ้ 1 ปฏิบติัตามคาํสั�ง และคาํขอร้องที�ฟัง หรืออ่าน 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย คาํสั�งและคาํขอร้องที�ใชใ้นห้องเรียนคาํสั�ง เช่น 
Give me a/an.../Draw and color the picture./ Put a/an…in/on/under  a/an…/ Don’t eat in class.  etc. 
คาํขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, please./ Don’t make a loud noise, please./  Please 
don’t make a loud noise./ Can you help me, please?  etc. 
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 ตวัชี) วดัข้อ 2  อ่านออกเสียงคาํ สะกดคาํ อ่านกลุ่มคาํ ประโยค และบทพูดเข้าจงัหวะ 
(Chant) ง่าย ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย คาํ กลุ่มคาํ ประโยคเดี�ยว และบทพูดเขา้จงัหวะ 
และการสะกดคาํ การใช้พจนานุกรม หลกัการอ่านออกเสียง เช่น การออกเสียงพยญัชนะตน้คาํ   
และพยญัชนะทา้ยคาํ การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในคาํและกลุ่มคาํ การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ตํ�า 
ในประโยค 
 ตวัชี)วดัขอ้  3  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลกัษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคาํและประโยค
ที�ฟัง 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบด้วย กลุ่มคํา ประโยคเดี�ยว สัญลักษณ์  และ         
ความหมายเกี�ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ� งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื� องดื�ม และ
นนัทนาการ เป็นวงคาํศพัทส์ะสมประมาณ 350 - 450 คาํ (คาํศพัทที์�เป็นรูปธรรรม) 
 ตวัชี)วดัขอ้ 4 ตอบคาํถามจากการฟังหรืออ่านประโยค  บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบด้วย ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที� มี
ภาพประกอบ ประโยคคาํถามและคาํตอบ  Yes/No Question  Wh-Question 
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื� อสารทางภาษาในการแลกเปลี� ยนข้อมูลข่าวสาร        
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ตวัชี)วดัขอ้ 1  พดูโตต้อบดว้ยคาํสั)น ๆ ง่าย ๆ ในการสื�อสารระหวา่งบุคคลตามแบบที�ฟัง 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย บทสนทนาที�ใชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค/ขอ้ความที�ใชแ้นะนาํตนเอง เช่น  Hi /Hello/ Good morning/ Good afternoon/ 
Good evening/ I am sorry./ How are you? I’m fine.Thank you. And you?/ Nice to see you./ Nice 
to see you too./ Goodbye./Bye./ See you soon/ later./ Thanks./ Thank you./ Thank you very 
much./ You’re welcome.   etc.     
 ตวัชี)วดัขอ้ 2  ใชค้าํสั�งและคาํขอร้องง่ายๆ ตามแบบที�ฟัง 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย คาํสั�งและคาํขอร้องที�ใชใ้นหอ้งเรียน 
 ตวัชี)วดัขอ้ 3  บอกความตอ้งการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที�ฟัง 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบด้วย คําศัพท์ สํานวน และประโยคที�ใช้บอก        
ความตอ้งการ เช่น Please,…/ May I go out?/ May I come in?  etc. 
 ตวัชี)วดัขอ้ 4  พดูและเขียนเพื�อขอและให้ขอ้มูล และแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องที�ฟัง
หรืออ่านอยา่งเหมาะสม 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย คาํศพัท์  สํานวน และประโยคที�ใช้ขอและให ้  
ขอ้มูลเกี�ยวกบัตนเอง และเพื�อน เช่น What’s your name?   My name is…  How are you?  I am fine. 
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 ตวัชี) วดัขอ้ 5  บอกความรู้สึกของตนเองเกี�ยวกบัสิ�งต่าง ๆ ใกล้ตวั หรือกิจกรรมต่าง ๆ    

ตามแบบที�ฟัง 

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบด้วย คาํและประโยคที�ใช้แสดงความรู้สึก เช่น ดีใจ    

เสียใจ ชอบไม่ชอบ  เช่น  Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m  happy./ I like cats./ I don’t like snakes.  etc. 

 มาตรฐาน ต 1.3 นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื�องต่าง ๆ 

โดยการพดู และการเขียน 

 ตวัชี)วดัขอ้ 1  พดูใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัตนเองและเรื�องใกลต้วั 

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย คาํและประโยคที�ใชใ้นการพูดให้ขอ้มูลเกี�ยวกบั

ตนเอง บุคคลใกลต้วั และเรื�องใกลต้วั เช่น  บอกชื�อ  อายุ รูปร่าง  ส่วนสูง  เรียกสิ�งต่าง ๆ จาํนวน     

1 - 50 สี  ขนาด  สถานที�อยูข่องสิ�งของ 

 ตวัชี)วดัขอ้ 2 จดัหมวดหมู่คาํตามประเภทของบุคคล สัตว ์และสิ�งของ ตามที�ฟัง หรืออ่าน 

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย คาํ กลุ่มคาํที�มีความหมายเกี�ยวกบับุคคล  สัตว ์ 

และสิ�งของ  เช่น การระบุ/เชื�อมโยงความสัมพนัธ์ของภาพกบัคาํ หรือกลุ่มคาํ โดยใช้ภาพ แผนภูมิ 

แผนภาพ แผนผงั 

 สาระที� 2  ภาษาและวฒันธรรม 

 มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา      

และนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 

 ตวัชี)วดัขอ้ 1  พดูและทาํท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วฒันธรรมของเจา้ของภาษา    

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย มารยาทสังคม/วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เช่น 

การขอบคุณ  ขอโทษ การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูดขณะแนะนําตนเอง  การสัมผสัมือ      

การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 ตวัชี) วดัขอ้ 2  บอกชื�อและคาํศพัท์ง่าย ๆ เกี�ยวกบัเทศกาล/วนัสําคญั/งานฉลอง และชีวิต

ความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา     

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบด้วย คาํศพัท์เกี�ยวกบัเทศกาล/วนัสําคญั/งานฉลอง 

และชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา เช่น วนัคริสตม์าส  วนัขึ)นปีใหม่ วนัวาเลนไทน์  เครื�องแต่งกาย  

อาหาร  เครื�องดื�ม   

 ตวัชี)วดัขอ้ 3  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมที�เหมาะกบัวยั   

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น การเล่นเกม 

การร้องเพลง  การเล่านิทานประกอบท่าทาง วนัคริสตม์าส วนัขึ)นปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ 
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 มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรม    
ของเจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม    
 ตวัชี) วดัข้อ 1  บอกความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร คาํ กลุ่มคาํ และประโยคง่าย ๆ       
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบด้วย ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร คาํ กลุ่มคาํ    
และประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 สาระที� 3  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น 
 มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชื�อมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น
และเป็นพื)นฐานในการพฒันา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 
 ตวัชี)วดัขอ้ 1  บอกคาํศพัทที์�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย คาํศพัทที์�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น 
 สาระที� 4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั)งในสถานศึกษา ชุมชน    
และสังคม 
 ตวัชี)วดัขอ้ 1  ฟัง/พดูในสถานการณ์ง่าย ๆ ที�เกิดขึ)นในหอ้งเรียน 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย การใชภ้าษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ 
ที�เกิดขึ)นในหอ้งเรียน 
 มาตรฐาน ต 4.2 ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเครื�องมือพื)นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
 ตวัชี)วดัขอ้ 1   ใชภ้าษาต่างประเทศ เพื�อรวบรวมคาํศพัทที์�เกี�ยวขอ้งใกลต้วั 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบดว้ย การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวบรวมคาํศพัท์
ที�เกี�ยวขอ้งใกลต้วั จากสื�อต่าง ๆ   
 จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั)นพื)นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาต่างประเทศ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวงัให้ผูเ้รียน 
มีเจตคติที�ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื� อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ประกอบดว้ยสาระสาํคญั คือ ภาษาเพื�อการสื�อสาร  ภาษาและวฒันธรรม  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น  ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้         
ที�สอดคลอ้งกบังานวิจยัครั) งนี)  ไดแ้ก่  มาตรฐาน ต 1.1  เขา้ใจและตีความเรื�องที�ฟังและอ่านจากสื�อ
ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น  อยา่งมีเหตุผล  และมีตวัชี) วดัที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี)  1) ปฏิบติัตาม
คาํสั�ง และคาํขอร้องที�ฟัง หรืออ่าน  2) เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของ     
กลุ่มคาํและประโยคที�ฟัง  และ 3) ตอบคาํถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ 
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การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ดงัต่อไปนี)  
 หลกัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
 มีผูก้ล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในแง่มุมต่าง ๆ ดงันี)  
 สุมิตรา  องัวฒันกุล (2548 : 109 - 110) ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
สรุปไดด้งันี)   
 1. ครูผูส้อนตอ้งบอกใหผู้เ้รียนทราบถึง จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนและการฝึกใช้

ภาษา เพื�อให้การเรียนภาษาเป็นสิ�งที�มีความหมายต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกว่า      

เมื�อเรียนแล้วสามารถทาํบางสิ� งบางอย่างเพิ�มขึ) นได้ นั�นคือ สามารถติดต่อสื�อสารได้ตามที�ตน

ตอ้งการ  

 2. การสอนภาษาโดยแยกเป็นส่วน ๆ อาจไม่ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้การใชภ้าษาองักฤษไดดี้

เท่ากบัการสอนในลกัษณะบูรณาการ ซึ� งในชีวิตประจาํวนัการใชภ้าษาองักฤษเพื�อการติดต่อสื�อสาร

ตอ้งใชห้ลายทกัษะรวมกนั และในบางครั) งตอ้งอาศยักริยาท่าทางประกอบ ดงันั)น ผูเ้รียนก็ควรไดรั้บ

การฝึกปฏิบติัเช่นเดียวกบัในชีวิตจริง ตลอดจนควรจะฝึกและใช้ภาษาในลกัษณะของทกัษะรวม     

ตั)งแต่เริ�มตน้ 

 3. ตอ้งให้นักเรียนได้ทาํกิจกรรมการใช้ภาษา กิจกรรมดงักล่าวควรมีลักษณะเหมือน     

ในชีวิตประจาํวนัให้มากที�สุด เพื�อให้นกัเรียนนาํไปใช้ไดจ้ริง นอกจากนี)  ในการทาํกิจกรรมการใช้

ภาษาควรใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสใชข้อ้ความที�เหมาะสมกบับทบาทและสถานการณ์ดว้ย  

 4. ควรให้นกัเรียนได้ทาํกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได้ เช่น   

กิจกรรมการหาขอ้มูลที�ขาดหายไป การเล่นเกม การแกปั้ญหา  

 5. ครูผูส้อนควรให้ความสําคญักบัการใช้ภาษาของผูเ้รียน มากกวา่วิธีการใช้ภาษา และ

ควรแกไ้ขเฉพาะเท่าที�จาํเป็นเท่านั)น  เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดความมั�นใจในการใช้ภาษา ซึ� งความถูกตอ้ง

ของการใชภ้าษา ก็ยงัตอ้งคาํนึงอยูด่ว้ยเช่นกนั 

 กุลกานต์  วงษ์สิงห์ (2548 : 39 - 42) ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ     

สรุปไดด้งันี)   

 1. หลักการเรียนรู้คาํศพัท์  ลักษณะของคาํศพัท์ ได้แก่ จาํนวนตวัอกัษร ความหมาย    

และโครงสร้างของคาํ ซึ� งนกัเรียนมกัจะสับสนในการจาํตวัอกัษร วิธีการแกปั้ญหา โดยการใชบ้ตัรคาํ

ให้นกัเรียนฝึกพูด เขียน และอ่าน  ฝึกการเชื�อมโยงการออกเสียงตวัอกัษรเปรียบเทียบกบัภาษาไทย 

เนน้เรื�องการประสมเสียงพยญัชนะ สระที�ปรากฏในคาํต่าง ๆ  
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 2. หลกัการเรียนรู้ลกัษณะของประโยค ควรฝึกให้นกัเรียนอ่านประโยคสั) น ๆ และอ่าน

หลายประโยค แทนการอ่านประโยคที�ยาวและซับซ้อน เพื�อให้นกัเรียนมีความรู้สึกวา่สามารถอ่าน

ภาษาองักฤษได ้

 3. หลักการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ ควรเรียนรู้การวางประโยคหลัก การอ่าน          

ขอ้ความหรือเนื)อเรื� อง  ครูควรแนะนาํหรือชี) แนะวิธีการอ่านให้นักเรียนได้ทราบวิธีการนาํเสนอ    

ขอ้ความ โดยทั�วไปการนาํเสนอขอ้ความภาษาองักฤษ มกัจะวางประโยคหลกัของขอ้ความไวเ้ป็น

ประโยคของยอ่หนา้ เพื�อให้ผูอ่้านสามารถทราบทิศทางของเรื�องราวที�จะอ่านต่อไป และสามารถเขา้ใจ

สาระของเรื� องได้ง่าย นอกจากนี) ควรให้ความสําคญัเกี�ยวกับความสามารถในการแปลคาํศพัท ์   

ความรู้และประสบการณ์พื)นฐานเดิมของนกัเรียน ควรรู้จกัการตั)งคาํถามที�เหมาะสมเพื�อกระตุน้ให้

นกัเรียนตอบ และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดค้น้หาคาํตอบดว้ยตวัเอง 

 พรพิมล  ประสงค์พร (2550 : 14 - 17)  ได้กล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

สรุปไดด้งันี)  

 1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Principles) มีสาระสาํคญั ดงันี)  

  1.1 ความเป็นหนึ�งเดียว หมายถึง การที�ผูเ้รียนเรียนภาษาโดยให้ความสนใจต่อรูปแบบ

ภาษาในลกัษณะองคร์วม  

  1.2 การเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นการซึมซับความรู้ใหม่เขา้มาอยู่ในโครงสร้าง 

ทางปัญญาและระบบความจาํที�มีอยู่แล้วอย่างมีความหมาย และเชื�อมโยงสิ� งที�เรียนรู้ใหม่เขา้กบั  

โครงสร้างทางปัญญาเดิม ทาํใหส้ามารถจดจาํไดอ้ยา่งแม่นยาํ 

  1.3 การให้รางวลั ครูผู ้สอนควรให้ผู ้เรียนตระหนักในผลที�ได้รับจากการเรียน       

ภาษาองักฤษในระยะยาว โดยการชี) ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนภาษาองักฤษ ความมีเกียรติ 

และความมีชื�อเสียงที�สามารถใชภ้าษาองักฤษได ้ประโยชน์ทางดา้นวิชาการของการรู้ภาษาองักฤษ 

และผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

  1.4 การสร้างแรงจูงใจภายใน ครูผูส้อนจะตอ้งศึกษาวา่อะไรเป็นแรงจูงใจภายในของ  

ผูเ้รียน แลว้จึงออกแบบกิจกรรม และใชเ้ทคนิคการสอนภาษาองักฤษให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ

และความตอ้งการของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน และทา้ทายความคิด 

  1.5 การฝึกกลวิธีการเรียนรู้ ครูผูส้อนตอ้งศึกษาวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีแบบแผนในการ

เรียนรู้แบบใด แล้วจึงจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการเรียนของผูเ้รียน     

นอกจากนี)ควรหาโอกาสฝึกกลวิธีการเรียนให้แก่ผูเ้รียน โดยพิจารณาเลือกฝึกกลวิธีที�จาํเป็นตอ้งใช้

ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษซึ�งเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบับทเรียน 
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 2. ดา้นความรู้สึกนึกคิด (Affective Principles) แบ่งเป็นหลกัการยอ่ย ดงันี)  
  2.1 การแสดงออกทางภาษา ในขณะที�ผูเ้รียนเรียนรู้ภาษาองักฤษ ผูเ้รียนจะได้รับ     
การพฒันาทกัษะการคิด เจตคติ และการกระทาํที�เป็นลกัษณะเฉพาะของภาษา ซึ� งตอ้งให้กาํลงัใจ 
สร้างเจตคติที�ดีต่อการเรียนให้แก่ผูเ้รียน เพื�อช่วยให้ผูเ้รียนรู้สึกมีความหวงัที�จะเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ไดดี้ 
  2.2 ความเชื�อมั�นในตนเอง ครูผูส้อนจะตอ้งสร้างความรู้สึกเชื�อมั�นในตนเองให้แก่       
ผูเ้รียน เมื�อผูเ้รียนไดรั้บมอบหมายภาระงานแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งมีความเชื�อมั�นวา่สามารถทาํภาระงาน
ไดส้าํเร็จ 
  2.3 ความกล้า เป็นหลักการที� เน้นความสําคัญของการช่วยให้ผูเ้รียนมีความกล้า        
ในความพยายามที�จะใชภ้าษาทั)งในดา้นการรับสารและส่งสาร  
  2.4 ความเชื�อมโยงระหว่างภาษากบัวฒันธรรม ซึ� งบางครั) งการเรียนรู้ภาษาองักฤษ     
จะสําเร็จได้ ก็ตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษาด้วย โดยเกี�ยวขอ้งกบัระบบของวฒันธรรม 
ประเพณี ค่านิยม และแนวทางการคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของภาษา 
 3. ดา้นภาษาศาสตร์ (Linguistic Principles) แบ่งเป็นหลกัการยอ่ย ดงันี)  
  3.1 อิทธิพลของภาษาแม่ ผูเ้รียนภาษาอังกฤษมักจะคิดเป็นภาษาแม่ก่อน แล้วจึง     
แปลจากภาษาแม่เป็นภาษาองักฤษ ทาํใหภ้าษาแม่บางส่วนเขา้มาปะปนอยูใ่นภาษาองักฤษ จึงทาํให้เกิด
อุปสรรคขดัขวางการเรียนรู้ภาษาองักฤษ จนไม่สามารถทาํความเขา้ใจภาษาองักฤษได ้
  3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ผู ้เ รียนภาษาอังกฤษมีแนวโน้มที� จะก้าวไปสู่
กระบวนการพฒันาภาษาอยา่งเป็นระบบได ้โดยการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลป้อนกลบัของบุคคลอื�น 
มาช่วยส่งเสริมการพฒันาภาษาภายใน ผูส้อนจะต้องเป็นผูใ้ห้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผูเ้รียนอย่าง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจของผู ้เรียนว่า ผู ้เรียนรู้สึกอย่างไร              
คิดอยา่งไร เขา้ใจอยา่งไร และมีเหตุผลอยา่งไรจึงแสดงออกทางภาษาในลกัษณะเช่นนั)น 
  3.3 ความสามารถในการสื�อสาร ครูผูส้อนจะต้องพฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถ    
ในการสื� อสารให้ดีที�สุด โดยให้ความเอาใจใส่ต่อการนําภาษาอังกฤษไปใช้ ค ํานึงถึงการใช ้      
ภาษาองักฤษที�ถูกตอ้ง เหมาะสมกบับริบทและชีวติจริง 
 จากหลกัการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ หลกัการจดัการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ต้องคาํนึงถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และการฝึกใช้ภาษาอังกฤษที�เหมาะสม        
โดยเฉพาะอย่างยิ�งการสื�อสารภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั ที�เหมาะสมกบับทบาทและสถานการณ์ 
โดยอาจเริ�มจากการเรียนรู้คาํศพัท ์ ลกัษณะของประโยค  การอ่านขอ้ความหรือเนื)อเรื�อง เปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนได้เชื�อมโยงประสบการณ์เดิม และฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ� งครูผูส้อนควรจูงใจให ้       
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ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที�หลากหลาย สอดคล้องกับความตอ้งการและ     
ศกัยภาพของผูเ้รียน รวมทั)งมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที�ผูเ้รียนสนใจ เพื�อให้เกิดประโยชน์
ต่อการพฒันาการดา้นภาษาองักฤษอยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
 แนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

 มีผูก้ล่าวถึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในแง่มุมต่าง ๆ ดงันี)  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 16 - 21) ไดน้าํเสนอแนวการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั ซึ� งครูผูส้อนสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษสําหรับนกัเรียน
ที�ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ สรุปไดด้งันี)  
 1. สํารวจความตอ้งการ ความสนใจของผูเ้รียน โดยการจดัสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผูเ้รียน
สนใจเรื�องใดเรื�องหนึ�ง เพื�อนาํไปสู่การคน้หา และเลือกหวัขอ้ที�สนใจ หรือให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้
ในสิ� งที�ครูผูส้อนกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ โดยเชื�อมโยงสิ� งที�ผูเ้รียนสนใจเข้ากับสาระ           
การเรียนรู้ที�ครูวางแผนไว ้
 2. เตรียมสาระการเรียนรู้และองคป์ระกอบอื�น ๆ ที�เอื)อต่อการเรียนรู้ ครูผูส้อนตอ้งศึกษา
หลกัสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื�อให้เขา้ใจวา่หลกัสูตรตอ้งการอะไร มีจุดประสงค์อย่างไร 
และทาํไมจึงตอ้งการเช่นนั)น สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
 3. ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยขั)นตอนที�สาํคญั ดงันี)  
  3.1 ขั)นนาํเขา้สู่บทเรียน ครูควรใชป้ระเด็นคาํถามสถานการณ์หรือกิจกรรมที�กระตุน้ 
หรือทา้ทายให้ผูเ้รียนเกิดความสงสัย และครูควรให้ผูเ้รียนรู้สึกว่า ครูคือเพื�อนที�ช่วยเหลือเขาได ้
นอกจากนี)  ครูจะตอ้งรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื�อช่วยให้ผูเ้รียนทุกคนไดใ้ชค้วามคิด มีความสนใจ
ในการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล และส่ง เส ริมให้ผู ้เ รียนมีส่วนร่วมอย่าง เต็มใจ                   
และกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ 
  3.2 ขั)นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันาตามธรรมชาติ      
และเต็มตามศกัยภาพ มุ่งเน้นการจดักิจกรรม และสร้างบรรยากาศที�สอดคล้องกบัการดาํรงชีวิต   
โดยใชสื้�อที�หลากหลาย เหมาะสมกบัความสามารถในการเรียนรู้ และความสนใจของผูเ้รียน โดยให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบติัจริงทุกขั)นตอน สรุปความรู้ดว้ยตนเอง รวมทั)งให ้
ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ ทั)งสมาชิกภายในกลุ่มและสมาชิกระหวา่งกลุ่ม เพื�อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิธีการ
แสวงหาความรู้ 
  3.3 ขั)นวิเคราะห์ อภิปรายผลงาน องคค์วามรู้ที�สรุปไดจ้ากกิจกรรมการเรียนรู้ โดยที�
ครูและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายผลที�เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ มีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ที�เนน้
ใหผู้เ้รียนเกิดการคน้พบองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
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 4. ขั)นประเมินผล  เป็นการประเมินความสําเร็จของการจดักระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้น  
ผลที� เกิดขึ) นกับผู ้เรียนเป็นสําคัญ โดยการประเมินเกี�ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เรียน            
การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และการทดสอบควบคู่กนั เพื�อคน้พบศกัยภาพ   
จุดเด่น จุดด้อยของผูเ้รียน เพื�อการพฒันา และตรวจสอบว่ากระบวนการเรียนรู้ได้พฒันาผูเ้รียน    
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที�กาํหนดหรือไม่ นอกจากนี)  ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน จะเป็นตวับ่งชี)    
ประสิทธิภาพการสอนของครูดว้ย 
 5. การสรุปและนาํไปประยุกต์ใช้ เป็นขั)นตอนของการตกผลึกของกระบวนการเรียนรู้
รายบุคคล  กล่าวคือ ผูเ้รียนแต่ละคน จะเกิดการมองสิ�งต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม เกิดการคน้พบว่า    
มีความสามารถ มีจุดเด่น จุดดอ้ยดา้นใดบา้ง หลงัจากที�ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้แลว้ และการแสดงออก
ตามกระบวนการเรียนรู้ ซึ� งพิจารณาไดจ้ากการหาขอ้สรุปจากบทเรียน การแลกเปลี�ยนวิธีการเรียนรู้ 
การสะทอ้นความคิด การแสดงผลงาน การนาํเสนอขอ้คน้พบ โดยครูเป็นผูชี้)แนะเพิ�มเติม 
 สุมิตรา   องัวฒันกุล (2548 : 108) ไดน้าํเสนอแนวทางการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ     
เพื�อพฒันาทกัษะการสื�อสารภาษาองักฤษ ควรมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในด้านต่าง ๆ    
ดงันี)  
 1. ความสามารถดา้นกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ของภาษา เป็นการฝึกความสามารถทางภาษา    
ที�ถูกตอ้ง ประกอบด้วยความรู้ในเรื�องคาํศพัท์ กฎเกณฑ์ การวางรูปประโยค การออกเสียง และ  
ความหมายของรูปคาํ 
 2. ความสามารถดา้นภาษาศาสตร์แห่งสังคม เป็นความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ    
ที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ และสภาพของสังคมที�แตกต่างกนั โดยเนน้ที�ความเหมาะสมทางความหมาย 
ของรูปประโยคที�ใช ้การออกเสียงและระดบัเสียง 
 3. ความสามารถดา้นความสัมพนัธ์ขอ้ความ เป็นความสามารถในการรวบรวม การตีความ
รูปประโยค และความหมายของขอ้ความ เพื�อใหไ้ดใ้จความโดยรวมในขอ้ความที�พดูและเขียน 
 4. ความสามารถด้านกลวิธีในการสื�อสาร เป็นความสามารถในการใช้กลวิธีในการ
สื�อสาร เพื�อให้การสื�อสารประสบความสําเร็จ ซึ� งเป็นผลมาจากการมีความสามารถทางภาษาที�
เพียงพอในการสื�อสารดว้ยกลวธีิต่าง ๆ เช่น การใชพ้จนานุกรม การใชข้อ้ความหรือวลี การอธิบายคาํ       
รวมทั)งการใชท้่าทางในการสื�อความหมายดว้ย 
 เซลซี มูร์เซีย (Celce Murcia. 1988 : 56 ; อา้งถึงใน จินตนา  สุจจานนัท.์  2551 : 38 - 39) 
ไดน้าํเสนอแนวทางการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในเรื�องของโครงสร้างไวยากรณ์ มีขั)นตอนดงันี)  
 1. ขั)น Presentation จากการศึกษาวิธีการนาํเสนอโครงสร้างไวยากรณ์พบว่า  มีวิธีการ    
นาํเสนอโครงสร้างไวยากรณ์อยู ่2 วธีิ คือ  
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  1.1 Deductive Approach การสอนไวยากรณ์แบบนี)  ผูส้อนจะเริ� มต้นการสอน         
โดยการใหป้ระโยคตวัอยา่งการใชก้ฎไวยากรณ์ แลว้จึงใหน้กัเรียนฝึกการใชก้ฎไวยากรณ์ 
  1.2 Inductive Approach การสอนไวยากรณ์แบบนี)  ผูส้อนเริ�มตน้สอนโดยการให้
ประโยคตัวอย่างที�แสดงการใช้กฎไวยากรณ์ที�จะสอนก่อน ต่อมาผูส้อนให้นักเรียนฝึกการใช ้        
กฎไวยากรณ์ และสุดทา้ยผูส้อนจะใหน้กัเรียนสรุปกฎการใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ดว้ยตนเอง 
  การนาํเสนอโครงสร้างไวยากรณ์ ทั)งแบบ Deductive และ Inductive Approach มีทั)ง
ข้อดีและข้อเสียทั) งสองวิธี ฉะนั) นการที�จะเลือกใช้วิธีการแบบใด ในการนําเสนอโครงสร้าง
ไวยากรณ์ควรจะต้องพิจารณาถึงความถนัดของผูส้อน ความชอบของนักเรียนและชนิดของ       
โครงสร้างไวยากรณ์ที�จะสอน 
 2. ขั)น Focused Practice จุดมุ่งหมายของขั)นนี) คือตอ้งการให้ผูเ้รียนฝึกโครงสร้างใหม่  
จนชาํนาญ ก่อนที�จะไปฝึกขั)น Communicative Drill ต่อไป การฝึกขั)นนี) จึงเป็นแบบ Mechanical 
Drill และ Meaningful Drill 
 3. ขั)น Communicative Practice เมื�อนักเรียนได้รับการฝึกแบบโครงสร้างไวยากรณ์        
ที� เ รียนใหม่จนชํานาญแล้ว  นัก เ รียนควรได้ฝึกการใช้โครงสร้างใหม่ในกิจกรรมแบบ 
Communicative Activities ซึ� งจะเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดถ่้ายโอนความรู้ทางไวยากรณ์มาใชจ้ริง ๆ 
ในการติดต่อสื�อสาร 
 4. ขั)น Teacher Feedback และ Correction ครูผูส้อนควรแกข้อ้ผิดพลาดของนกัเรียน
ตลอดบทเรียน ซึ� งยุทธวิธีการแกข้อ้ผิดพลาดนั)น ครูผูส้อนควรเปลี�ยนไปตามขั)นตอนของบทเรียน 

เช่น ในขั)นที� 2 เป็น Feedback Drill นั)น ควรเป็นการแกข้อ้ผิดพลาดโดยตรง และกระทาํโดยทนัที 

แต่เมื�อถึงขั)นที� 3 ซึ� งเป็นการฝึกแบบ Communicative Drill  ไม่ควรขดัจงัหวะของนกัเรียนขณะที�
ปฏิบติั และหลังจากการฝึกสิ)นสุดลง สิ� งที�สําคญัของการแก้ขอ้ผิดพลาดของนักเรียนคือ ผูส้อน      

ไม่ควรชี) บอกที�ผิดและให้คาํตอบที�ถูกเท่านั)น แต่ควรชี) แจงถึงเหตุผลของการตอบคาํถามที�ถูกตอ้ง 
เพื�อใหน้กัเรียนนาํไปแกไ้ขไดต่้อไป 

 จากแนวทางการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ควรให้ความสําคญั

กบัการพฒันาความสามารถ ดา้นทกัษะการใช้ภาษาที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
หลกัการตีความรูปประโยค และความหมายของคาํหรือขอ้ความ รู้จกักลวิธีการสื�อสาร โดยครูผูส้อน

ควรเริ� มจากการสํารวจความต้องการ ความสนใจของผูเ้รียน เตรียมเนื)อหา และองค์ประกอบ            

ที�เอื)อต่อการเรียนรู้ ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามขั)นตอนอยา่งเป็นระบบ มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการจดักระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื�อง ผลการประเมินที�ได้ควรนาํไปสรุปผล     

เพื�อพฒันาการจดัการเรียนรู้ต่อไป  
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 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
 มีผูเ้สนอแนะแนวทางการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ดงันี)  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 20) ไดเ้สนอแนวทางการประเมินผลการจดัการเรียนรู้     
ภาษาองักฤษ ดงันี)  
 1. เป้าหมายหลกัของการประเมินตามหลกัสูตร ได้มุ่งเน้นการประเมินเพื�อการพฒันา     
ผูเ้รียน สู่ศกัยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล 
 2. การประเมินควรใชเ้ครื�องมือและวิธีการที�หลากหลาย เพื�อวดัและประเมินพฒันาการ
ทั)งในดา้นความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลกัสูตรได้อย่าง    
น่าเชื�อถือ เป็นธรรม และโปร่งใส 
 3. การประเมินผล เป็นการให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความรู้ความสามารถที�ได้จากการเรียนรู้ 
โดยการกระทาํหรือปฏิบัติจริงอย่างครบกระบวนการ และใช้กระบวนการทาํงานและเกณฑ ์       
การประเมินที�ใกลเ้คียงกบัมาตรฐานในสภาพจริง ตามระดบัพฒันาการของผูเ้รียน 
 4. กิจกรรมการประเมินผลเป็นประสบการณ์ที�มีคุณค่าของการศึกษา ที�เน้นการศึกษา   
คือ ความเจริญงอกงาม เป็นส่วนหนึ� งของกระบวนการเรียนการสอนที�ดาํเนินการควบคู่กนัไป    
อยา่งต่อเนื�อง 
 5. มีการจดัเก็บขอ้มูลการประเมินผลอยา่งเป็นระบบ เพื�อใชใ้นการวางแผนในการพฒันา
ผูเ้รียน การตดัสินผลการเรียน การศึกษาต่อ และการรายงานประจาํปี 
 สุจินต ์ วิศวธีรานนท ์(2548 : 461 - 462) ไดเ้สนอแนวทางการประเมินผลการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ ดงันี)  
 1. การประเมินผลก่อนการเรียนการสอน เป็นการประเมินเพื�อตรวจสอบความพร้อม  
ของผูเ้รียน และเพื�อให้ทราบว่าผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถเบื)องต้นเพียงพอที�จะศึกษาเรื� อง            

ที�จะสอนหรือไม่ ตลอดจนทําให้ทราบถึงลักษณะของผู ้เ รียน ซึ� งมีประโยชน์ต่อการเลือก                

กิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม 
 2. การประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน เป็นการประเมินเพื�อตรวจสอบว่า ผูเ้รียน  

ไดเ้รียนรู้อยา่งถูกตอ้งในแต่ละขั)นตอนหรือไม่ ถา้พบขอ้บกพร่องผูส้อนจะไดท้าํการสอนซ่อมเสริม 
ผูเ้รียนจะได้ไม่หลงทางและสามารถเรียนรู้ต่อไปได้ การประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน      

มกัจะกระทาํเมื�อจบบทเรียนในแต่ละช่วง ซึ� งอาจไม่ตอ้งใช้การวดัเป็นแบบทดสอบก็ได้ อาจให ้      

ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหดั หรือถามคาํถามสั)น ๆ 

 3. การประเมินผลหลงัจากจบการเรียนการสอน เป็นการประเมินผลเพื�อสรุปผลการเรียนรู้
ในบทเรียนตามวตัถุประสงค์ที�ก ําหนดไว ้เป็นการวดัและประเมินผลโดยรวม เพื�อวิเคราะห์       
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ความกา้วหน้าของผูเ้รียน ซึ� งการประเมินผลหลงัจากจบการเรียนการสอนมกัใชก้บัการเรียนการสอน
เป็นภาคเรียน หรือใชเ้มื�อจบหน่วยการเรียนก็ได ้
 วกิกินส์ (Wiggins. 1990 : 3) ไดเ้สนอแนวทางการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

ดงันี)  

 1. การทดสอบความรู้จากขอ้สอบ ซึ� งเป็นการวดัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจในสิ�งที�เรียนมา

จากเนื)อหา โดยเนน้การสะทอ้นความรู้ที�ผูเ้รียนไดรั้บ 

 2. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินที�มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนกระทาํหรือปฏิบติั   

เพื�อแสวงหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินจะครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบติังาน 

ทกัษะต่าง ๆ และผลงานที�เกิดขึ)นจากที�ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามสภาพจริง รวมทั)งการประเมินวิธีการนาํ

ความรู้ที�มีอยูไ่ปใชใ้นชีวติจริงได ้

 เพียเร็กซ์ (Pierec. 1992 : 2) ไดเ้สนอแนวทางการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

ดงันี)  

 1. การประเมินโดยใช้วิธีการที�หลากหลาย เพื�อให้ทราบถึงสิ� งที�ผู ้เรียนได้เรียนรู้    

สามารถปฏิบติั และแสดงให้เห็นถึงการพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมินแบบอิงเกณฑ ์      

โดยใช้การทาํกิจกรรมในห้องเรียน และสถานการณ์จริง เป็นตวับ่งชี) ถึงการบรรลุวตัถุประสงค ์      

ที�กาํหนดไว ้การประเมินประเภทนี) รวมถึงการสังเกตของครู การประเมินการปฏิบติังาน และ       

การประเมินตนเองของผูเ้รียน 

 2. การประเมินการปฏิบติังานของผูเ้รียนที�เน้นความสามารถเฉพาะด้าน การกาํหนด

มาตรฐานของความสามารถ หรือความเก่งของผูเ้รียน 

 3. การประเมินแฟ้มสะสมงาน คือการประเมินผลที�เน้นการบนัทึกผลงานของผูเ้รียน      

ที�ได้เรียนรู้ไปแล้วดว้ยวิธีที�หลากหลาย เพื�อแสดงถึงความลึกซึ) ง ความก้าวหน้าในการเรียน และ

พฒันาการดา้นความสามารถของผูเ้รียน สิ�งที�สําคญัของการประเมินคือ การสะทอ้นความคิดเห็น

ของผูเ้รียน และการควบคุมตนเอง 

 จากแนวทางการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า   

การประเมินผลตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ควรมีการประเมินผลอยา่งเป็นระบบ ทั)งก่อนการเรียน

การสอน ระหวา่งการเรียนการสอน และหลงัจากจบการเรียนการสอน มีการใชเ้ครื�องมือและวิธีการ

ที�หลากหลาย และปฏิบติัจริงอย่างครบกระบวนการ  มีการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เน้นการ

ประเมินตามสภาพจริง เพื�อสะทอ้นความรู้ที�ผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนรู้ 
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ชุดกจิกรรม 

 ความหมายของชุดกจิกรรม 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรม ดงันี)  
 วิชยั  วงษ์ใหญ่ (2545 : 190) ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไวว้่าเป็นสื�อ การนาํสื�อ
ประสมที�สอดคลอ้งกบัเนื)อหา จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละหน่วย
ทั) งนี) เพื�อให้ผูเ้รียนเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยผู ้เรียนได้เรียนรู้          
ตามความสนใจ และความสามารถ ของตนเอง ชุดกิจกรรมประกอบด้วย คู่มือครู คู่มือนักเรียน     
เนื)อหา สื�อประสมและเครื�องมือวดัผลสัมฤทธิ} ทางการเรียน โดยจดัไวใ้ส่กล่องหรือซองที�สามารถ
นาํไปใชไ้ดท้นัที 
 วาสนา  ชาวหา (2548 : 91) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมไวว้า่ ชุดกิจกรรมเป็นสื�อ 
การสอนชนิดหนึ�ง ซึ� งเป็นชุดของสื�อประกอบ (Multi Media) ซึ� งหมายถึงการใชสื้�อการสอนตั)งแต่
สองชนิดขึ) นไปรวมกัน เพื�อให้ผูเ้รียนรับความรู้ที�ต้องการ สื�อที�นํามาใช้ร่วมกันนี) จะช่วยเสริม
ประสบการณ์ซึ� งกนัและกนัตามลาํดบัขั)นที�จดัไว ้สําหรับหน่วยการเรียนตามหัวห้อ เนื)อหา  และ
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที�ตอ้งการจะใหผู้เ้รียนไดรั้บ 
 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2551 : 117 - 118) ไดก้ล่าววา่ ชุดกิจกรรมเป็นสื�อประสมที�ไดจ้าํ
ระบบการผลิต และการนาํสื�อการสอนที�สอดคลอ้งกบัหน่วยเรื�องและวตัถุประสงคเ์พื�อช่วยให้เกิด         
การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพ 
 วรีะ  ไทยพานิช (2551 : 174) กล่าววา่ ชุดกิจกรรมเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาอยา่งหนึ�ง
เป็นนวตักรรมทางการศึกษาและเป็นสื� อประสม เพราะเป็นประสบการณ์เรียนรู้ที�ต้องใช้สื� อ     
หลายอย่างระบบการผลิตที�สื� อหลาย ๆ อย่างมาสัมพนัธ์กันและมีคุณค่า ส่งเสริมซึ� งกนัและกัน         
เรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่  สื�อประสม 
 จากความหมายของชุดกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ชุดกิจกรรมเป็นสื�อการเรียน
การสอนที�จดัขึ) นเพื�อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง ซึ� งจาก       
การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแล้วผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศกัยภาพมีการเปลี�ยนแปลง     
พฤติกรรมการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพ  
 ความสําคัญของชุดกจิกรรม 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงความสาํคญัของชุดกิจกรรม ดงันี)  
 ลดัดา  ศุขปรีดี (2543 : 34)  กล่าวถึงความสาํคญัของชุดกิจกรรม ดงันี)  
 1. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได ้ชุดกิจกรรมที�สร้างขึ)น
เพื�อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ จะมีคาํแนะนาํใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตามจึงทาํใหส้ะดวกต่อการเรียนดว้ยตนเอง 
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 2. ชุดกิจกรรมจะถูกสร้างขึ)นเป็นรายวิชา และแบ่งเป็นเรื�องย่อย ๆ มีเนื)อหาเรียงลาํดบั   
ต่อเนื�องกนัจากง่ายไปหายาก และมีความสมบูรณ์ในตวัเอง ผูเ้รียนจึงมีโอกาสเลือกเรียนในแต่ละเรื�อง
ที�ตนเองสนใจ ตามความสามารถและประสบการณ์เดิม และช่วยให้พฒันาความกา้วหน้าในการเรียน
ไดอ้ยา่งไม่มีขีดจาํกดั  
 3. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองอยา่งเป็นขั)นตอน และผูเ้รียน
จะสามารถรับรู้ประสบการณ์แห่งความสําเร็จได ้ซึ� งถือว่าเป็นการเสริมแรงในการเรียนรู้ขั)นต่อไป     
ซึ� งชุดกิจกรรมจะช่วยใหผู้เ้รียนทุกคนประสบความสาํเร็จตามความสามารถของผูเ้รียนเอง 
 4. ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนใหเ้ป็นที�พึงพอใจของผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้
โดยไม่จาํกดัสถานที� และเวลา  
 บุญเกื)อ  ควรหาเวช (2545 : 84)  กล่าวถึงความสาํคญัของชุดกิจกรรม ดงันี)  
 1. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ผูเ้รียนเรียนไดต้ามความสามารถ ความสนใจ
และโอกาสที�เหมาะสมของแต่ละคน 
 2. ช่วยขจดัปัญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดกิจกรรมช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 
หรืออาจตอ้งการความช่วยเหลือจากครูผูส้อนไดเ้พียงเล็กนอ้ย 
 3. ช่วยให้การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผูเ้รียนสามารถนาํชุดกิจกรรมไปเรียน    
ไดทุ้กสถานที�และทุกเวลา 
 4. ช่วยลดภาระการสอนของครู และช่วยให้ครูผูส้อนมีความพร้อม และความมั�นใจ      
ในการจดัการเรียนรู้  
 5. ชุดการเรียนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้แบบศูนยก์ารเรียน และครูผูส้อนสามารถ     
วดัผลผูเ้รียนไดต้รงตามจุดมุ่งหมาย 
 6. ผู ้เ รียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู ้อื�น             
ฝึกการตดัสินใจ การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และฝึกความรับผดิชอบต่อตนเอง 
 7. ช่วยให้ผูเ้รียนจาํนวนมากเรียนรู้ไดพ้ร้อมกนั และเรียนรู้ในลกัษณะเดียวกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 วาสนา  ชาวหา (2548 : 139)  กล่าวถึงความสาํคญัของชุดกิจกรรม ดงันี)  
 1. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเรียนเป็นกลุ่ม โดยไม่ตอ้งอาศยัครูผูส้อน  
และสามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน 
 2. ผู ้เ รียนสามารถเรียนรู้ที�ใดก็ได้ตามความสะดวกของการเรียน ช่วยแก้ปัญหา            
การขาดแคลนครู ซึ� งชุดกิจกรรมอาจนาํมาใช้ไดเ้นื�องจากครูไม่เพียงพอ หรือมีความจาํเป็นที�ครู     
ไม่สามารถมาสอนได ้
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 3. ช่วยฝึกฝนให้ผู ้เ รียนได้เรียนรู้ จากการกระทําที�นอกเหนือไปจากสถานการณ์            
ในชั)นเรียนปกติที�ปฏิบติัอยู่เป็นประจาํ เป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ ฝึกทกัษะการคิด  
ให้กบัผูเ้รียนได้อย่างกวา้งขวาง และเป็นการเรียนรู้ที�เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการเรียน      
เนื)อหาเพียงอยา่งเดียว 
 ชยัยงค ์  พรหมวงศ ์และคณะ (2553 : 121) กล่าวถึงความสาํคญัของชุดกิจกรรม ดงันี)  
 1. ครูผูส้อนสามารถถ่ายทอดเนื)อหาสาระ และประสบการณ์ที�มีลกัษณะเป็นนามธรรม 
ใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย ซึ� งครูผูส้อนอาจไม่สามารถถ่ายทอดดว้ยการบรรยายไดดี้ 
 2. ชุดกิจกรรมช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนต่อสิ�งที�กาํลงัเรียนรู้ เพราะชุดกิจกรรม
จะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนดว้ยตนเอง  
 3. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 4. ช่วยสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และความมั�นใจในการเรียนรู้ เพราะชุดกิจกรรม 
ถูกผลิตขึ)นอยา่งเป็นระบบ และจดัเนื)อหาสาระไวเ้ป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเรียนรู้ 
 5. ช่วยให้การเรียนรู้เป็นอิสระจากครูผูส้อน ซึ� งชุดกิจกรรมจะทาํหน้าที�ถ่ายทอดความรู้
แทนครูผูส้อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 6. ชุดกิจกรรมช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคลไดต้ลอดเวลา ไม่จาํกดัสถานที� 
และประหยดัค่าใชจ่้าย  
 จากความสาํคญัของชุดกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมไดส่้งเสริมให้เกิด
การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง          
ตามศักยภาพ และความสนใจในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จาํกัดสถานที�และเวลา            
จึงช่วยให้เกิดความรู้สึกที�เป็นอิสระจากครูผูส้อน ช่วยฝึกความรับผิดชอบในการเรียนรู้  ช่วยสร้าง
ความเชื�อมั�นในการเรียน ซึ� งครูผูส้อนสามารถนําชุดกิจกรรมที�สร้างขึ) นอย่างเป็นระบบไปใช ้        
ในการจดัการเรียนรู้ เพื�อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 องค์ประกอบของชุดกจิกรรม 
 มีนกัการศึกษา กล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดกิจกรรม ดงันี)   
 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2545 : 153) กล่าววา่ ชุดกิจกรรมมีองคป์ระกอบที�สาํคญั ดงันี)  
 1. คู่มือครู เป็นคู่มือและแผนการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูและผูเ้รียน ตามลกัษณะ 
ของชุดกิจกรรม คู่มือครูจะชี) แจงถึงวิธีการใช้ชุดกิจกรรมไวอ้ย่างละเอียด ครูและผูเ้รียนจะตอ้ง
ปฏิบติัตามคาํชี) แจงอย่างเคร่งครัด จึงจะสามารถใชชุ้ดกิจกรรมนั)นอย่างไดผ้ล คู่มืออาจทาํเป็นเล่ม
หรือเป็นแผ่น มีส่วนที�สําคญัคือ คาํชี) แจงสําหรับครู บทบาทของครู การจดัชั)นเรียนพร้อมแผนผงั 
แผนการจดัการเรียนรู้ แบบฝึกปฏิบติั หรือกิจกรรม 
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 2. บตัรคาํสั�ง หรือคาํแนะนาํ เพื�อใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมที�มีอยูใ่นชุดกิจกรรมแบบกลุ่ม 
หรือชุดกิจกรรมแบบรายบุคคล บตัรคาํสั�งประกอบดว้ย คาํอธิบายในเรื�องที�จะเรียน  คาํสั�งให้ผูเ้รียน
ปฏิบติักิจกรรม การสรุปบทเรียน อาจใชก้ารอภิปรายหรือการตอบคาํถาม บตัรคาํสั�งจะตอ้งมีถอ้ยคาํ
กะทดัรัด เขา้ใจง่าย ชดัเจน ครอบคลุมกิจกรรมที�ตอ้งการให้ผูเ้รียนปฏิบติั ผูเ้รียนจะตอ้งอ่านบตัร
คาํสั�งใหเ้ขา้ใจเสียก่อนแลว้จึงปฏิบติัตามขั)นตอนของกิจกรรม 
 3. เนื)อหาหรือประสบการณ์ ถูกบรรจุในรูปของสื�อต่าง ๆ อาจประกอบด้วยบทเรียน
สาํเร็จรูป แถบบนัทึกเสียง ฟิลม์สตริป แผน่ภาพโปร่งใส วสัดุกราฟิก หุ่นจาํลอง อุปกรณ์ตวัอยา่ง 
 วชิยั  วงษใ์หญ่ (2545 : 186) กล่าววา่ ชุดกิจกรรมมีองคป์ระกอบที�สาํคญั ดงันี)  
 1. หัวเรื� อง คือ การแบ่งเนื)อหาวิชาออกเป็นหน่วย แต่ละหน่วยแบ่งออกเป็นส่วนย่อย   
เพื�อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ 
 2. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เป็นสิ� งจําเป็นสําหรับการใช้ชุดกิจกรรม จะต้องศึกษา        
ก่อนที�ใช้ชุดกิจกรรม จากคู่มือให้เข้าใจเป็นสิ� งแรก เพื�อให้การใช้ชุดกิจกรรมเป็นไปอย่างมี         
ประสิทธิภาพ คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมประกอบดว้ยต่าง ๆ ดงันี)  
  2.1 คาํชี)แจงเกี�ยวกบัการใช ้
  2.2 สิ�งที�ครูตอ้งเตรียมก่อนจดักิจกรรม 
  2.3 บทบาทของนกัเรียน 
  2.4 การจดัชั)นเรียน 
  2.5 แผนการจดัการเรียนรู้ 
 3. วสัดุประกอบการจดักิจกรรม ไดแ้ก่ สิ�งของ หรือขอ้มูลต่าง ๆ ที�จะให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา
คน้ควา้ เช่น เอกสาร ตาํรา รูปภาพ สิ�งเหล่านี)ควรมีความสมบูรณ์ใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้
 4. บตัรงาน เป็นสิ�งจาํเป็นสําหรับชุดกิจกรรม ประกอบดว้ย ชื�อบตัร กลุ่ม หวัเรื�อง คาํสั�ง
ที�จะใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม และกิจกรรมที�ผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติั 
 5. กิจกรรมสํารอง จะตอ้งเตรียมไวส้ําหรับผูเ้รียนบางคนที�ทาํกิจกรรมเสร็จก่อนผูอื้�น    
จะไดมี้กิจกรรมอยา่งอื�นทาํ เพื�อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ไหก้วา้งและลึก ไม่เกิดความเบื�อหน่วย  
 6. ขนาดรูปแบบของชุดกิจกรรม ไม่ควรใหญ่และเล็กเกินไป เพื�อความสะดวกในการใช ้ 
ส่วนความหนาของชุดกิจกรรมขึ)นอยูก่บัลกัษณะของวชิา และสื�อการเรียนรู้ที�ใชแ้ต่ละหน่วย 
 ชยัยงค์  พรหมวงศ์ และคณะ (2553 : 120) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบ 4 ส่วน  
ไดแ้ก่ 
 1. คู่มือครูสําหรับใชชุ้ดกิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ และคู่มือสําหรับผูเ้รียนที�ตอ้งเรียน
จากชุดกิจกรรม 
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 2. เนื)อหาสาระ สื�อการเรียนรู้ โดยจดัให้อยู่ในรูปของสื�อแบบประสม หรือกิจกรรม     
การเรียนการสอนแบบกลุ่ม และรายบุคคล ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 3. คาํสั�ง คาํชี)แจง หรือการมอบงาน เพื�อกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานใหก้บัผูเ้รียน 
 4. การประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึกหัด รายงาน     

การคน้ควา้ และผลของการเรียนรู้ที�ไดจ้ากการวดัดว้ยแบบทดสอบต่าง ๆ  

 จากองค์ประกอบของชุดกิจกรรม ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ชุดกิจกรรมควรประกอบ  
ไปดว้ยองคป์ระกอบที�สําคญัคือ คู่มือครู  แผนการจดัการเรียนรู้ เนื)อหาสาระ บตัรคาํสั�ง วสัดุอุปกรณ์

หรือสื�อการเรียนรู้ประกอบการปฏิบติักิจกรรม บตัรงาน กิจกรรมสาํรอง การวดัและประเมินผล  

 หลกัการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรม 

 มีนกัการศึกษากล่าวถึง หลกัการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ดงันี)  
 วชิยั  วงษใ์หญ่ (2545 : 189) กล่าวถึงหลกัการสร้างชุดกิจกรรม ดงันี)  

 1. ศึกษาเนื)อหาสาระของวิชาที�นาํมาทาํเป็นชุดกิจกรรม โดยการวิเคราะห์เนื)อหาสาระ

แลว้แบ่งเป็นหน่วยการเรียน ในแต่ละหน่วยมีหัวขอ้ชุดกิจกรรมย่อย ๆ ควรจดัเรียงลาํดบัขั)นตอน
ของเนื)อหาสาระให้ถูกตอ้งเหมาะสม พิจารณาว่าอะไรเป็นสิ�งจาํเป็นที�ผูเ้รียนจะตอ้งรู้ก่อน ซึ� งเป็น

พื)นฐานตามขั)นตอนของความรู้ และลกัษณะธรรมชาติของวชิานั)น 

 2. เมื�อศึกษาเนื)อหาสาระ และแบ่งชุดกิจกรรมไดแ้ลว้ จะตอ้งพิจารณาตดัสินใจอีกครั) งวา่

จะทาํชุดกิจกรรมรูปแบบใด โดยคาํนึงถึงขอ้กาํหนดวา่ผูเ้รียนเป็นใคร จะทาํอะไรกบัผูเ้รียน จะให ้     

ผูเ้รียนทาํกิจกรรมอยา่งไร และจะทาํไดดี้อยา่งไร สิ�งเหล่านี)จะเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดการเรียน 

 3. กาํหนดชุดกิจกรรม โดยประมาณเนื)อหาสาระที�สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียน     

ไดต้ามชั�วโมงที�กาํหนด โดยคาํนึงวา่เป็นหน่วยที�น่าเรียนรู้ หาสื�อการเรียนรู้ไดง่้าย พยายามวิเคราะห์

ใหล้ะเอียดอีกครั) งวา่ ชุดกิจกรรมมีหลกัการหรือความคิดรวบยอดอะไร และมีหวัขอ้ชุดกิจกรรมยอ่ย ๆ 

อะไรอีกบา้งที�รวมอยูใ่นหน่วยนี)  ซึ� งจะตอ้งศึกษาถึงแก่นของหลกัการเรียนรู้แต่ละเรื�อง 

 4. กาํหนดความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดที�กาํหนดขึ)น ตอ้งสอดคลอ้งกนักบัหน่วย

และชุดกิจกรรม โดยสรุปความคิด สาระ และหลกัเกณฑ์ที�สําคญั เพื�อเป็นแนวทางในการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกนั  

 5. กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความคิดรวบยอดของเนื)อหาสาระ  

โดยกาํหนดเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที�แสดงถึงความสามารถของผูเ้รียน หลงัจากใชชุ้ดกิจกรรม  

 6. การวิเคราะห์งาน คือ การนาํจุดประสงค์แต่ละขอ้มาวิเคราะห์งาน เพื�อหากิจกรรม   

การเรียนการสอน แลว้จดัลาํดบัของกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคที์�กาํหนดไวแ้ต่ละขอ้ 
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 7. เรียงลาํดบักิจกรรม เพื�อให้เกิดการประสานกลมกลืนกนั จะตอ้งนาํกิจกรรมที�ทาํการ
วิเคราะห์แล้ว มาหลอมรวมเป็นกิจกรรมที�สมบูรณ์ เพื�อไม่ให้เกิดความซํ) าซ้อนในการเรียน      
ตลอดจนการติดตามประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียนที�แสดงออกมา 
 8. สื�อการเรียนรู้ คือ วสัดุอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ที�ครู และนักเรียน    
จะตอ้งกระทาํ เพื�อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ โดยจะตอ้งเตรียมมาก่อน และเขียนบอกให้ชดัเจน
ในคู่มือครูเกี�ยวกบัการใชสื้�อการเรียนรู้ 
 9. การประเมินผล คือ การตรวจดูวา่หลงัจากการเรียนการสอนแลว้ ไดมี้การเปลี�ยนแปลง
พฤติกรรมตามที�จุดประสงคก์าํหนดไวห้รือไม่  
 10. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื�อหาประสิทธิภาพ เมื�อพิจารณาถึงรูปแบบของ            
ชุดกิจกรรมว่าจะผลิตออกมาในขนาดเท่าใด และรูปแบบของชุดกิจกรรมจะออกมาเป็นแบบใด     
ขึ)นอยูก่บัความสะดวกในการใช ้การเก็บรักษาและความสวยงาม การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
เพื�อปรับปรุงให้เหมาะสม โดยนาํไปทดลองใช้กบักลุ่มเล็ก ๆ ก่อน เพื�อตรวจสอบหาขอ้บกพร่อง 
และแกไ้ขปรับปรุงก่อนนาํไปใชก้บันกัเรียนทั)งชั)น 
 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์และคณะ (2553 : 85) กล่าวถึงหลกัการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
ตามขั)นตอน ดงันี)  
 1. แบบเดี�ยว 1 : 1 เป็นการทดลองโดยครู 1 คน ต่อเด็ก 1 คน โดยการทดลองกบัเด็กอ่อน 
ทาํการปรับปรุงแลว้นาํไปทดลองกบัเด็กปานกลาง และเด็กเก่ง คาํนวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้
ปรับปรุงให้ดีขึ)น โดยปกติคะแนนที�ไดจ้ากการทดลองแบบเดี�ยวจะไดต้ํ�ากว่าเกณฑ์มาก เมื�อปรับปรุง
ชุดกิจกรรมแลว้ประสิทธิภาพจะสูงขึ)นมาอีก ในการทดลองแบบกลุ่มต่อไป 
 2. แบบกลุ่ม 1 : 10 เป็นการทดลองโดยครู 1 คน ต่อเด็ก 6 - 10 คน โดยคละเด็กเก่ง     
ปานกลาง และอ่อน คาํนวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงให้ดีขึ)น ในคราวนี) คะแนนของผูเ้รียน    
จะเพิ�มขึ)นเกือบเท่าเกณฑ ์โดยเฉลี�ยจะห่างจากเกณฑป์ระมาณร้อยละ 10 
 3. แบบภาคสนาม 1 : 100 เป็นการทดลองโดยครู 1 คน ต่อเด็กทั)งชั)น 30 - 40 คน ชั)นที�เลือก
มาทดลองตอ้งมีเด็กคละกนั คาํนวณหาประสิทธิภาพแลว้ทาํการปรับปรุง ผลลพัธ์ที�ไดค้วรใกลเ้คียง
กบัเกณฑ์ที�ตั)งไว ้หากตํ�ากว่าเกณฑ์ไม่เกิน 2.50 ก็ให้ยอมรับได้ หากแตกต่างกนัมาก ผูส้อนตอ้ง
กาํหนดเกณฑห์าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมใหม่ โดยยดึสภาพความจริงเป็นเกณฑ ์
 จากหลักการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า       
การสร้างชุดกิจกรรมตอ้งคาํนึงถึงเนื)อหาสาระของวิชา ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน การเตรียมและเลือกใช้สื�อการเรียนรู้ที�เหมาะสม การนาํผูเ้รียน
ไปสู่ความคิดรวบยอด หัวขอ้ชุดกิจกรรม วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที�แสดงถึงความสามารถของ   
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ผูเ้รียนการนาํจุดประสงค์แต่ละขอ้มาวิเคราะห์งาน ไม่ให้เกิดความซํ) าซ้อนในการปฏิบติักิจกรรม  
รวมไปถึงการประเมินผลที�ตอ้งสอดคล้องกบัจุดประสงค์ที�ตั)งไว ้และสุดทา้ยตอ้งนาํชุดกิจกรรม    
ไปทดลองใชเ้พื�อหาประสิทธิภาพ ซึ� งการหาประสิทธิภาพนั)น ให้เริ�มจากการทดลองแบบเดี�ยว 1 : 1  
แบบกลุ่ม 1 : 10 และแบบภาคสนาม 1 : 100 และมีการพฒันาให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์          
ที�กาํหนดไว ้เพื�อใหชุ้ดกิจกรรมมีความสมบูรณ์ สามารถนาํไปพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ 
 ความหมายของการปฏิบัติ 
 วิลลิส (Willis. 1996 : 23) ได้ให้ความหมายของการปฏิบติัว่า การปฏิบติัคือกิจกรรม       
ที�สัมพนัธ์กบัชีวิตจริงซึ� งส่งเสริมให้ผูไ้ดใ้ชภ้าษาในการปฏิบติังานจนบรรลุตามจุดประสงคที์�ตั)งไว ้
เพื�อให้ได้งานสมบูรณ์ โดยเน้นการสื�อความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษา พร้อมทั) งมีการ
ประเมินผลของงานดว้ย 
 เอลลิส (Ellis. 2003 : 9 - 10) ไดใ้หค้วามหมายของการปฏิบติั  6 ประการ ดงันี)  
 1. การปฏิบติั หมายถึง แผนการทาํงาน ซึ� งเป็นเครื� องมือกาํหนดการสอน หรือแผน
สาํหรับกาํหนดกิจกรรมในรายวชิาที�สอน 
 2. การปฏิบติัเกี�ยวขอ้งกบัการใช้ภาษาที�เนน้การสื�อความหมาย ซึ� งงานปฏิบติัตอ้งส่งเสริม 
ผูเ้รียนในการใช้ภาษาเพื�อการสื�อสาร โดยวิธีการปฏิบติัจริง มุ่งเน้นการใช้ภาษาสื�อความหมาย       
ในการปฏิบติังาน 
 3. งานปฏิบัติเกี� ยวข้องกับกระบวนการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง โดยกระตุ้น           
หรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้ภาษาที�สอดคล้องกบัสถานการณ์จริงในการสื�อสาร เช่น การขอขอ้มูล    
การถามตอบ และการซกัถามเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง 
 4. งานปฏิบติัเกี�ยวข้องกับทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ� งงานปฏิบติัสามารถเชื�อมโยง
ทกัษะทั)ง 4 เขา้ดว้ยกนั เช่น ฟัง หรืออ่านขอ้ความแลว้แสดงความเขา้ใจโดยการพดูหรือการเขียน 
 5. งานปฏิบติัตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิด ความรู้ความเขา้ใจ เช่น การคดัเลือก 
การเรียงลาํดบั การใหเ้หตุผล และการประเมินผลขอ้มูล เพื�อที�จะทาํใหบ้รรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้
 6. งานปฏิบติัตอ้งมีความชดัเจนตามเป้าหมายของงานปฏิบติั โดยในแผนการทาํงานนั)น 
ต้องกําหนดว่าภาษาที�ได้หลังจากทาํงานปฏิบัติต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของกิจกรรม         
และเมื�อผูเ้รียนปฏิบติังานเรียบร้อยแลว้จะไดเ้รียนรู้และฝึกภาษาที�ถูกตอ้งในงานปฏิบติันั)น 
 จากความหมายของการปฏิบติัขา้งตน้ สรุปไดว้า่การปฏิบติั หมายถึงกิจกรรมหรือชิ)นงาน
ที�ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัดว้ยความเขา้ใจ มีการเชื�อมโยง ขอ้มูล หรือมีปฏิสัมพนัธ์ในการใชภ้าษา ซึ� งเนน้
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การสื�อความหมายมากกว่ารูปแบบทางภาษา นอกจากนี) เป็นกิจกรรมที�มีเป้าหมาย ขั)นตอนชดัเจน
และต่อเนื�อง แลว้ปฏิบติัตาม โดยทั�วไปจะพิจารณาความสมบูรณ์ของชิ)นงาน และมีการสอนกิจกรรม
งานปฏิบติัที�หลากหลายซึ� งจะช่วยให้ผูเ้รียนได้รับประโยชน์มากกว่าการใช้ภาษาเพื�อการสื�อสาร
เพียงอยา่งเดียว 
 หลกัการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ 
 นกัการศึกษากล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ ดงันี)  
 วิลลิส (Willis. 1996 : 130 - 131) ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบปฏิบติั
เป็นฐานการเรียนรู้ สําหรับผูเ้รียนอายุน้อยว่า ผูส้อนต้องเตรียมภาษาสําหรับผู ้เรียนอายุน้อย         
เป็นพิเศษและหาวิธีช่วยให้ผูเ้รียนมีโอกาสและความมั�นใจในการใช้คาํหรือวลีที�เรียนดว้ย ดงันั)น 
หลกัการจดัการเรียนรู้ตอ้งครอบคลุมในเรื�องต่อไปนี)  
 1. ใช้ภาษาเป้าหมายในห้องเรียนเท่าที�เป็นไปได้ โดยเริ�มต้น จากคาํและวลีที�ผูเ้รียน        
มีจากประสบการณ์เดิม หรือสามารถคาดเดาได ้
 2. สร้างกิจกรรมที�มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุผลสาํเร็จ 
 3. สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นกนัเองและเกิดความร่วมมือในการทาํงาน เพื�อว่า  
ผูเ้รียนรู้สึกเป็นอิสระในการทาํงานหรือกลา้ซกัถามเมื�อมีปัญหา 
 4. มั�นใจว่าทุกกิจกรรมของงานปฏิบติันั)น สร้างความมั�นใจแก่ผูเ้รียนดา้นความสามารถ
การใชภ้าษาของผูเ้รียน 
 5. ตอ้งยอมรับวา่การปฏิบติังานในขั)นตอนแรกอาจไม่สมบูรณ์แบบ 
 6. ควรให้การเสนอแนะผูเ้รียนในสิ�งที�ผิดพลาด และส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกหรือปฏิบติั   
อีกครั) งหนึ�งโดยไม่ควรช่วยแกไ้ขขอ้ผดิพลาดมากเกินไป 
 7. ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาแม่ได้ ตลอดจนส่งเสริมผูเ้รียนให้ใช้ภาษาเป้าหมาย    
ในการปฏิบติังานใหม้ากที�สุด 
 8. มั�นใจว่าผูเ้รียนมีความเข้าใจคาํสั�งในขั)นตอนการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบติั และ
ตระหนกัว่าผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสในการฝึกรูปแบบโครงสร้างของประโยคที�ถูกตอ้งในขั)นตอนทา้ย
ของงานปฏิบติั 
 9. ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจประโยชน์ขององค์ประกอบในงานปฏิบติัและสามารถช่วยให ้      
ผูเ้รียนยอ้นคิดขั)นตอนการปฏิบติังานและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนไดอ้ย่างมี  
ประสิทธิภาพ 
 คาเมรอน (Cameron. 2001 : 31) เสนอหลักการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปฏิบติั      
เป็นฐานการเรียนรู้ ดงันี)  
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 1. งานปฏิบติัควรมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย และมีเอกภาพสําหรับผูเ้รียนในเรื�องหัวขอ้   

กิจกรรมหรือผลงาน 

 2. ควรใชภ้าษาที�เนน้การสื�อความหมายและจุดมุ่งหมายสาํหรับผูเ้รียน ในงานปฏิบติันั)น ๆ 

 3. การปฏิบติัควรมีเป้าหมายการเรียนภาษาที�ชดัเจน 

 4. การปฏิบติัควรมีจุดเริ�มตน้ และจุดสิ)นสุด 

 5. การปฏิบติัควรส่งเสริมความสนใจและความกระตือรือร้นของผูเ้รียน 

 เอลลิส (Ellis. 2003 : 276 - 278) เสนอหลกัการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปฏิบติั      

เป็นฐานการเรียนรู้ ดงันี)  

 1. ความยากง่ายของงานปฏิบติัตอ้งเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 

 2. ผูส้อนควรตั)งเป้าหมายหรือจุดประสงคข์องแต่ละงานปฏิบติัใหช้ดัเจน 

 3. ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งตระหนักถึงความสําคญัของงานปฏิบติั ซึ� งผูเ้รียนตอ้งปฏิบติังาน

อยา่งจริงจงัมิใช่ทาํเพียงเพื�อความสนุกสนานเท่านั)น 

 4. ผูเ้รียนสามารถปรับตวัให้เหมาะสมกบับทบาทกิจรรมในบทเรียนของงานปฏิบติันั)น ๆ 

พรอ้มทั)งแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาที�เกิดขึ) นได้อย่างราบรื� น โดยทาํงานร่วมกันเป็นงานคู่หรือ       

งานกลุ่ม 

 5. การปฏิบติัส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชภ้าษาของตนเองในการปฏิบติังาน และเป็นการสร้าง

บรรยากาศในการเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 

 6. การปฏิบัติเบื)องต้นสําหรับผูเ้รียนคือการใช้ภาษาเพื�อมุ่งเน้นการสื� อความหมาย         

สิ� งหนึ� งที�จะทาํให้ผูเ้รียนประสบผลสําเร็จในการใช้ภาษา คือการจดังานปฏิบติัให้หลากหลาย        

ซึ� งรวมทั)งโครงสร้างของภาษาที�ใชด้ว้ย 

 7. การปฏิบติัที�ดีควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนรู้รูปแบบภาษาที�ถูกตอ้ง ทั)งนี)ควรสอดคลอ้ง

กบัหลกัการในขอ้ 6 

 8. งานปฏิบติัที�ดีควรให้ผูเ้รียนประเมินผลในการดาํเนินงานและความกา้วหน้าในการ

ปฏิบติังาน 

 จากหลกัการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ขา้งตน้ สรุปได้ว่า 

หลกัการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้  ตอ้งคาํนึงถึงระดบัชั)นของผูเ้รียน 

เป้าหมายและขั)นตอนการดาํเนินการต้องมีความชัดเจน ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาที�สอดคล้องกับ

สถานการณ์จริง เนน้การสื�อความหมายมากกว่ารูปแบบทางภาษา มีการประเมินผลการดาํเนินการ

เพื�อปรับปรุงและพฒันางานปฏิบติัต่อไป  
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 ขั#นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ 
 วิลลิส (Willis. 1996 : 56 - 58) ไดเ้สนอขั)นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบปฏิบติั
เป็นฐานการเรียนรู้ ดงันี)  
 1. ขั)นเตรียมงานปฏิบติั (Pre-task) ขั)นตอนนี) คือ การแนะนําหัวข้อและงานปฏิบัติ        
โดยผูส้อนจะช่วยผูเ้รียนให้เขา้ใจประเด็นสําคญั และจุดประสงค์ของงานปฏิบติั เช่น การระดม
ความคิด การใช้รูปภาพ ฯลฯ อาจเน้นคาํหรือวลีที�จาํเป็นสําหรับงานปฏิบติั แต่ยงัไม่ควรสอน    
โครงสร้างไวยากรณ์ใหม่  ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัขั)นตอนนี)  ตวัอย่างกิจกรรมเช่น การคดัเลือกคาํ            
ที�ไม่เขา้กลุ่มออก  ผูส้อนควรให้เวลาผูเ้รียนในการคิดเกี�ยวกบัวิธีการปฏิบติังาน และถา้งานปฏิบติั
เกี�ยวขอ้งกบัขอ้ความ ใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความเพื�อทาํความเขา้ใจเสียก่อน 
 2. ขั)นระหวา่งการปฏิบติังาน (Task Cycle) 
  งานปฏิบติั (Task) ผูเ้รียนสามารถทาํงานปฏิบติัเป็นงานคู่ (Pair Work) หรืองานกลุ่ม 
(Group Work) พร้อมทั)งให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสใช้ภาษาเป้าหมายเพื�อแสดงความคิดเห็น ผูส้อน      
เดินรอบ ๆ ห้องและสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน พร้อมทั)งกระตุน้ผูเ้รียนให้พยายามใช้ภาษาเป้าหมาย  
ในการสื�อสาร  โดยผูส้อนช่วยผูเ้รียน กรณีที�ตอ้งการความช่วยเหลือ เช่น ผูเ้รียนตอ้งการพูดอะไร 
แต่จะไม่แทรกเพื�อแกไ้ขรูปแบบภาษาที�ไม่ถูกตอ้ง  เนน้การใชภ้าษาที�เกิดขึ)นกบัเหตุการณ์ที�เฉพาะหนา้ 
และสร้างความมั�นใจกบัผูเ้รียนโดยการทาํงานเป็นกลุ่ม 
  การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นการเตรียมการสําหรับการรายงานผล          
ซึ� งเป็นขั)นตอนต่อไปผูเ้รียนจะรายงานให้เพื�อนทั)งห้องรับทราบเรื�องการทาํงานปฏิบติัวา่เป็นอย่างไร 
และไดชิ้)นงานหรือผลงานอะไร  ผูเ้รียนเขียนฉบบัร่างพร้อมทั)งฝึกซ้อมวา่จะตอ้งเขียนหรือพูดอะไร  
ผูส้อนควรเดินไปรอบ ๆ ห้องเรียน เพื�อแนะนาํผูเ้รียนทางด้านภาษา และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
สามารถถามคาํถามกบัผูส้อนเกี�ยวกบัหวัขอ้นั)น ๆ ซึ� งการวางแผนการรายงานนั)นเป็นรูปการเขียน     
ผูส้อนสามารถส่งเสริมให้ผูเ้รียนแกไ้ข โดยใช้พจนานุกรมภาษาองักฤษได ้  ในขั)นการวางแผน    
ควรเนน้เรื�องความชดัเจน การเรียบเรียงและความถูกตอ้งของขอ้มูล 
  การรายงาน (Report)  โดยผูส้อนสุ่มถามผูเ้รียนบางคู่หรือบางกลุ่ม โดยให้รายงาน
สรุปแก่เพื�อนทั)งห้องเพื�อให้ทุกคนสามารถเปรียบเทียบผลที�ได ้วิธีการอาจเป็นรูปแบบการรายงาน
ของผูเ้รียน 1 - 2 กลุ่ม ให้กลุ่มอื�นเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นและเติมเต็มในส่วนต่าง ๆ พร้อมทั)ง
กาํชับให้ผูเ้รียนจดบนัทึกในระหว่างที�เพื�อนรายงานด้วย  ผูส้อนแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเรื�อง      
เนื)อหาที�ผูเ้รียนรายงาน บางครั) งอาจปรับภาษาใหม่ในภายหลงั แต่ไม่ควรแกไ้ขหนา้ห้องเรียนขณะที�
ผูเ้รียนรายงาน 
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 3. ขั)นหลงัการปฏิบติังาน (Language Focus) 
  การวเิคราะห์ภาษา (Analysis) โดยผูส้อนเตรียมรูปแบบโครงสร้างทางภาษาให้ผูเ้รียน
ร่วมกนัวเิคราะห์โครงสร้างทางภาษากบัเพื�อน ๆ ผูส้อนควรให้ความช่วยเหลือขณะที�ผูเ้รียนร่วมกนั
ทาํงาน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนถามคาํถามได ้ จากนั)นผูส้อนทบทวนการวิเคราะห์ของผูเ้รียนอีกครั) ง 
บนกระดาน แลว้ใหผู้เ้รียนคดัลอกลงในสมุด 
  การฝึกใชภ้าษา (Practice) โดยผูส้อนให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมฝึกใชภ้าษา และสรุปโครงสร้าง
ทางภาษาใหผู้เ้รียนเขา้ใจชดัเจน ซึ� งขึ)นอยูก่บัเนื)อหาที�ไดว้เิคราะห์แลว้ 
  เมื�อผู ้เ รียนทํางานปฏิบัติแต่ละครั) งเสร็จสิ) น ผู ้สอนอาจเลือกทําการติดตามผล     
(Follow - up) โดยผูเ้รียนควรฝึกใชภ้าษาที�เหมือนหรือคลา้ยกบังานปฏิบติัทางดา้นการพูดซํ) าอีกครั) งหนึ�ง 
แต่ควรเปลี�ยนจากคู่เดิมหรือกลุ่มเดิม และให้ผูเ้รียนได้อภิปรายถึงความรู้สึกเกี�ยวกบัการทาํงาน
ปฏิบติัว่าเป็นอย่างไรบา้งและอะไรที�ผูเ้รียนจะนาํไปทาํต่อไป หรือเขียนบนัทึกประจาํวนัเพื�อให ้      
ผูส้อนอ่านทีหลงั 
  จากขั)นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ 
การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ ไดส่้งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ภาษา
โดยใช้งานปฏิบัติเป็นสื� อการเรียนรู้ ตามความสามารถของผูเ้รียน ผูเ้รียนยงัสามารถวางแผน        
การทาํงานเป็นขั)นตอน แกไ้ขปัญหาที�เกิดจากการทาํงานไดอ้ย่างเป็นระบบ และสามารถทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้�นได ้ดงันั)นจะเห็นไดว้า่แต่ละขั)นตอนมีการมุ่งเน้นการปฏิบติัจริง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน         
ใช้ภาษาไดอ้ยา่งอิสระ โดยผูส้อนนั)นทาํหนา้ที�อาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้สร้างสถานการณ์    
เพื�อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการปฏิบติังาน 
 
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ดงันี)  
 ความหมายของการอ่าน 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงความหมายของการอ่าน ดงันี)  
 สมิท (Smith. 1963 : 4) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การอ่านเป็นการทาํความเขา้ใจในสิ�งที�เห็น
ตามตวัอกัษร เป็นการอ่านด้วยการสืบสวน สอบสวน สามารถประเมิน หรือตดัสินว่า ส่วนใด      
เป็นขอ้เท็จจริง หรือความลาํเอียงของผูแ้ต่งและจะตอ้งสามารถวิจารณ์โดยใชค้วามเห็นส่วนตวัเห็นดว้ย
หรือไม่เห็นดว้ยกบัผูเ้ขียนโดยใชป้ระสบการณ์ ความจริง หรือเหตุผลเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา 
 แครร์ (Carr. 1983 : 27) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การอ่าน คือ ความสามารถในการตีความ
จากเรื�องที�อ่าน และจากการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเรื�องที�อ่านกบัความรู้เดิมของผูอ่้าน  ผูอ่้านสามารถ
นาํความรู้เดิมมาใชใ้นการตีความ และตดัสินความอยา่งมีเหตุผล  
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 วิดดอวส์ัน (Widdowson.  1986 : 116) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การอ่าน คือ การทาํ       
ความเขา้ใจเนื)อหา การมีปฏิกิริยาโตต้อบ ระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน โดยผูอ่้านใช้ประสบการณ์เดิม   
มาช่วยในการตีความจากเรื�องที�อ่านเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจในสิ�งที�ผูเ้ขียนไดเ้ขียนไว ้
 จากความหมายของการอ่านที�นักการศึกษากล่าวไวข้้างต้น สรุปว่าการอ่าน หมายถึง    
การความเขา้ใจในเนื)อหาที�อ่าน ดว้ยวธีิการสืบสวน สอบสวน สามารถประเมินความรู้ที�อ่านโดยใช้
ประสบการณ์เดิมของผูอ่้านช่วยในการตีความจากเรื�องที�อ่าน 
 องค์ประกอบของกระบวนการอ่าน 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงองคป์ระกอบของกระบวนการอ่านดงันี)  
 แฮรี�  และคาร์ล (Harris and Carl.  1980 : 14 - 17) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของกระบวนการอ่าน
ออกเป็น 6 ขั)น ดงันี)  
 1. ขั)นการมองเห็นภาพ (Perceive Image) เป็นกา้วแรกของการเกิดความคิดรวบยอด 
(Concept) เกี�ยวกบัความหมายของคาํ เช่น เมื�อมองเห็นคาํวา่ Dog ภาพที�ผูเ้รียนมองเห็นคือ สัตวที์�มี 
4 ขา และอาจจะนึกถึงชื�อสุนขัที�เป็นสัตวเ์ลี)ยงของตน 
 2. ขั)นสรุปพาดพิง (Generalize) เป็นขั)นที�ผูอ่้านนาํภาพ dog ที�มองเห็นมารวมไวเ้ป็น
สมาชิกประเภทหนึ�งของสัตว ์สัตวเ์ลี)ยง หรือเป็นสุนขัชนิดหนึ�งในสุนขัหลายชนิด นั�นคือ นาํสิ�งที�มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือมีส่วนที�สัมพนัธ์กนัมารวมพวกเขา้ดว้ยกนั ในลกัษณะที�มีขอบเขตกวา้ง
มากขึ)น 
 3. ขั)นบ่งชี) และระลึกได ้(Identify and Recall) เป็นขั)นที�ผูอ่้านสามารถบ่งชี) และระลึกได้
ถึงใจความสําคญัและรายละเอียดที�มีอยู่ในบทอ่าน ซึ� งเปรียบเทียบได้กับความเข้าใจตรงตาม          
ตวัอกัษร (Literal Comprehension) 
 4. ขั)นวิเคราะห์ (Analyze) เป็นขั)นที�ผูอ่้านสามารถผสมผสานเรื�องราวความคิดจาก       
บทอ่านในลักษณะที� เจาะลึกมากขึ) นได้ เ ช่น วิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรื� องราว 

(Categorizing Elements) 

 5. ขั)นการลงความคิดเห็น (Judge) เป็นขั)นที�ผูอ่้านใชว้ิจารณญาณในการประเมิน เพื�อหา
คุณค่าจากสิ�งที�อ่าน ซึ� งอาจใช้ในการศึกษาอย่างมีหลกัเกณฑ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

หรือความรู้สึกของผูอ่้านที�มีต่อข้อความที�อ่าน เป็นเกณฑ์ในการประเมิน ในขณะที�อ่าน ผูอ่้าน        
จะตัดสินคุณค่าของสิ� งที� อ่านตามไปด้วย การอ่านในขั)นนี) จึงอาจเรียกว่าเป็นการอ่านอย่างมี     

วจิารณญาณ (Critical Reading) 

 6. ขั)นนาํไปใช้ (Extend) เป็นระดบัที�ผูอ่้านสามารถนาํความรู้ที�ไดรั้บจากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ ผูอ่้านสามารถแสดงความคิดเห็นที�มีต่องานเขียนนั)น ๆ ได้ ทั)งในลกัษณะที�เห็นด้วย 
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และไม่เห็นด้วย โดยการกลั�นกรองความคิดออกมาเป็นคาํพูด การเขียนหรือแสดงกริยาท่าทาง         
ที�แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกที�มีต่อเรื� องราวที�อ่าน แต่บางครั) งปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ� งที�อ่าน            
ก็ไม่สามารถสังเกตได ้ถา้ไม่มีการแสดงออก 
 เบอร์เมียสสเตอร์ (Bermeister.  1978 : 193 - 194) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของกระบวนการอ่าน 
ตามระดบัความเขา้ใจในการอ่าน ดงันี)  
 1. ระดบัความจาํ (Memory) เป็นระดบัที�ผูอ่้านสามารถจาํในสิ�งที�ผูเ้ขียนเขียนไว ้เช่น     
จาํได้ในเรื� องที�เกี�ยวกบัขอ้เท็จจริง วนัที� คาํจาํกัดความ ใจความสําคญัของเรื� อง คาํสั�งและลาํดับ     
เหตุการณ์ที�เกิดขึ)นในเรื�อง เป็นตน้ 
 2. ระดบัการแปลความหมาย (Translation) เป็นระดบัความเขา้ใจที�ผูอ่้านนาํขอ้ความหรือ
เรื�องราวที�อ่านไปแปลเป็นรูปอื�น เช่น การแปลจากภาษาหนึ�งเป็นอีกภาษาหนึ�ง การให้คาํจาํกดัความ 
การนาํใจความไปแปลเป็นรูปแผนภูมิ เป็นตน้ 
 3. ระดบัการตีความ (Interpretation) เป็นระดบัความเขา้ใจที�ผูอ่้านสามารถเขา้ใจในสิ�งที�
ผูเ้ขียนมิไดเ้ขียนไวโ้ดยตรง เช่น หาเหตุเมื�อกาํหนดผลมาให้หรือให้เหตุมาแลว้สามารถหาผลได ้
การคาดคะเนหรือทาํนายเหตุการณ์ที�จะเกิดขึ)น การจบัใจความสาํคญัของเรื�อง เป็นตน้ 
 4. ระดบัการประยุกต์ใช้ (Application) เป็นระดบัความเขา้ใจที�ผูอ่้านสามารถเขา้ใจ       
ในหลกัการและนาํไปประยกุตใ์ชจ้นประสบความสาํเร็จ 
 5. ระดบัการวเิคราะห์ (Analysis) เป็นระดบัความเขา้ใจที�ผูอ่้านสามารถแยกแยะส่วนยอ่ย
ที�ประกอบเขา้เป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การโฆษณา การวิเคราะห์คาํประพนัธ์การเขา้ถึง
ความไม่สมเหตุสมผลของเรื�องที�เขียนตลอดจนการลงความเห็นในเรื�องที�อ่านได ้
 6. ระดบัการสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการนาํเอาความคิดเห็นจากเรื�องที�อ่านมารวบรวม
และจดัเรียบเรียงใหม่ 
 จากองค์ประกอบของกระบวนการอ่านดังกล่าวจะเห็นว่าในการสอนอ่านอย่างมี          
ประสิทธิภาพนั)น การสอนให้ผูเ้รียนเข้าใจเรื� องราวสิ� งที�อ่านตามตวัอกัษรนับว่ายงัไม่เพียงพอ      
ควรให้ผูเ้รียนได้ฝึกอ่านโดยการใช้ความมีเหตุผลในการวิเคราะห์ ตลอดจนสามารถประเมิน          
ลงความเห็นและตดัสินคุณค่าเรื�องที�อ่านไดด้ว้ยตนเอง 
 การพฒันาความสามารถในการอ่าน 
 มีนกัการศึกษาเสนอแนวทางการพฒันาความสามารถในการอ่าน 
 ฮวง (Huang. 1993 : 33 - 34) ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาความสามารถในการอ่านให้กบั  
ผูเ้รียนโดยการใชค้าํถามแบ่งคาํถาม ดงันี)  
 1. คาํถามที�ใช้วดัความเขา้ใจระดบัตามตวัอกัษร (Literal Comprehension Questions)      
มีลกัษณะดงันี)  คือ เป็นคาํถามที�หาคาํตอบไดง่้ายที�สุด เพราะคาํตอบมีปรากฏให้เห็นชดัเจนในเนื)อเรื�อง



 
 

36

หรือใชค้าํที�มีอยูใ่นเนื)อเรื�องตั)งคาํถามหรือเป็นคาํถามที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการให้เหตุผลสามารถตอบได้
ตรงไปตรงมา ตามความจริงหรือขอ้มูลที�ปรากฏ โดยปกติคาํถามระดบันี) ใชค้าํวา่ Who, When, 
Where และ What ในการตั)งคาํถาม นอกจากนี)บางครั) งสามารถตอบคาํถามไดโ้ดยใชค้าํหรือวลี 
 2. คาํถามที�ใชว้ดัความเขา้ใจระดบัสรุปอา้งอิง (Inferential Comprehension Questions)   
มีลักษณะดังนี)  คือ เป็นคาํถามที�ต้องใช้ความคิด ค้นหาคาํตอบ โดยไม่มีคาํตอบปรากฏให้เห็น     
โดยตรงจากเนื) อเรื� อง หรือเป็นคําถามที� เกี�ยวข้องกับการคาดคะเน หรืออ้างอิงโดยใช้ข้อมูล          
หรือความจริงที�อยูใ่นเนื)อเรื�องช่วยตอบคาํถาม และเป็นคาํถามที�มกัขึ)นตน้ดว้ย  How, Why ซึ� งมกั
เกี�ยวขอ้งกบัการใชเ้หตุผล หรือการตีความขอ้มูลที�มีอยูใ่นเนื)อเรื�อง 
 3. คาํถามที�ใช้วดัความเขา้ใจระดับประยุกต์ (Applied Comprehension Questions)            
มีลกัษณะดงันี)  เป็นคาํถามที�ตอ้งใช้ความคิดในการคน้หาคาํตอบ โดยไม่มีคาํตอบปรากฏให้เห็น  
โดยตรงจากเนื)อเรื�อง หรือเป็นคาํถามที�ตอ้งการใหผู้อ่้านคาดการณ์ล่วงหนา้ จากความจริงหรือขอ้มูล
ที�ปรากฏอยูใ่นเนื)อเรื�อง และเป็นคาํถามที�บางครั) งขึ)นตน้ดว้ย Should…, In my opinion…, Do you 
agree…..?, etc. โดยตอ้งการให้ผูอ่้านใช้พื)นความรู้เดิมในการตอบคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น 
พิจารณา และประเมินค่าสิ�งที�อ่าน 
 รุจินนัทน์  ภาศกัดี (2553 :  53) ไดส้รุปเกี�ยวกบัการพฒันาความสามารถในการอ่าน กล่าวคือ 
การพฒันาความสามารถในการอ่านเพื�อความเขา้ใจ ในดา้นเนื)อหาที�นาํมาใชส้อนนั)นควรมีการคดัเลือก
โดยพิจารณาระดบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนประกอบเนื)อหาที�นาํมาใชอ่้านควรเป็นเนื)อเรื�อง 
และเชื�อมโยงกับประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ในด้านกระบวนการผูส้อนควรกระตุ้นให้ผูเ้รียน       
มีแรงจูงใจในการอ่านโดยให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่าน ให้ผูเ้รียนมีการพฒันายุทธวิธี รู้จกั
เลือกใช้ยุทธวิธีการอ่าน เปิดโอกาสให้ไดมี้การอภิปรายเกี�ยวกบัสิ�งที�ไดจ้ากการอ่าน และควรเน้น
ความสามารถทางการอ่านมากกวา่ตวัเนื)อหา โดยอาจประกอบดว้ยกระบวนการ 5 ขั)นตอน ดงัต่อไปนี)  
 1. การสอนใหร้ะลึกตวัอกัษรไดต้ามที�ผูเ้ขียนเขียนไว ้มองเห็นคาํแลว้จาํไดว้า่คาํนั)นแทน
คาํพดูความหมายวา่อะไร  
 2. การสอนใหค้าดการณ์ไดว้า่เรื�องที�อ่านจะดาํเนินไปอยา่งไร  
 3. การสอนใหรู้้จกัหาขอ้มูลยนืยนัเหตุการณ์ที�ผูอ่้านคาดคะเนไว ้ 
 4. การสอนใหผู้เ้รียนปรับ แก ้หรือจดักระบวนความคิดอีกครั) งหนึ�งเมื�อพบวา่สิ�งที�คาดไว้
ไม่ถูกตอ้ง  
 5. การสอนให้ยุติการอ่านเมื�อกิจกรรมทั)งหมดเสร็จสิ)นแลว้ หรือเมื�อจบัใจความไดแ้ลว้
หรือเมื�อพบวา่เรื�องที�อ่านไม่น่าสนใจก็ได ้ 
 จากการพัฒนาความสามารถในการอ่าน ดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ทางการพฒันา       
ความสามารถในการอ่านให้กบัผูเ้รียนอาจใชค้าํถามเพื�อคน้หาคาํตอบ โดยเป็นคาํถามที�หาคาํตอบ  
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ไดง่้าย  คาํถามที�ตอ้งใช้ความคิด คน้หาคาํตอบ  หรือคาํถามที�ตอ้งการให้ผูอ่้านคาดการณ์ล่วงหน้า 
จากความจริงหรือขอ้มูลที�ปรากฏอยูใ่นเนื)อเรื�อง และมีเนื)อหาที�เหมาะกบัระดบัความรู้ความสามารถ
ของผูเ้รียน สามารถเชื�อมโยงกบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ซึ� งการใช้เทคนิคกระบวนการสอน
เป็นสิ�งที�สาํคญัในการพฒันาความสามารถในการอ่าน เพื�อเป็นกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการอ่าน  
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการอ่านเพื�อความเขา้ใจ และนาํไปสื�อสารไดถู้กตอ้ง 
 การประเมินผลการอ่าน 
 มีนกัการศึกษา เสนอแนวทางการประเมินผลการอ่าน ในแง่มุมต่าง ๆ ดงันี)  
 ฟิโนคแชร์ และซาโค (Finocchiar and Sako.  1983 : 56 - 60) ไดเ้สนอแนวทางการประเมินผล
การอ่าน โดยใชแ้บบทดสอบ ดงันี)  
 1. แบบทดสอบอตันัย (Subjective Test) ได้แก่ แบบทดสอบความเรียงที�ให้ผูเ้รียน      
ตอบคาํถามจากเรื�องที�อ่าน โดยเขียนคาํตอบเป็นประโยคยาว ๆ หรือขอ้ความยาว ๆ 
 2. แบบทดสอบปรนยั (Objective Test) ไดแ้ก่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบแบบถูกผิด
แบบจบัคู่ และแบบเติมคาํเป็นตน้ 
 ในทางปฏิบติัที�นิยมใชแ้บบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) เพราะการตรวจ
ให้คะแนนสะดวกรวดเร็ว มีความเที�ยงตรงต่อการคิดค่าคะแนน ใครเป็นผูต้รวจก็ไดค้ะแนนที�ออกมา  
มีความเที�ยงตรง รวมทั)งเป็นแบบทดสอบที�มีความเชื�อมั�นสูง สะดวกในการให้คะแนน และใชเ้วลา
ในการทําแบบทดสอบน้อย นอกจากนั) นยงัสามารถถามได้ครอบคลุมเนื) อหาหลาย ๆ ด้าน           
และสามารถใชว้ดักบัผูส้อบทุกระดบั 
 นอกจากนี)ในการวดัและประเมินผลความสามารถในการอ่านควรครอบคลุมถึงสิ�งต่อไปนี)  
 1. การวดัความหมายคาํศพัทโ์ดยการเดาศพัท์จากบริบทที�อยู่รอบ ๆ เพื�อให้ไดค้วามหมาย 
ที�ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัคาํศพัทน์ั)น ๆ 
 2. การวดัใจความหลกั หรือใจความสาํคญัของเรื�องที�อ่าน 
 3. การวดัรายละเอียดในเรื�องที�อ่าน 
 4. การวดัการสรุปเรื�อง และตีความที�ปรากฏโดยนยั หรือเรื�องที�ไม่ปรากฏอยูใ่นขอ้ความ 
 5. การวดัอารมณ์ ความรู้สึก และเจตนาของผูเ้ขียน 
 6. การวดัความสัมพนัธ์ของขอ้ความ หรือประโยคที�ปรากฏในเรื�อง 
 7. การวดัโครงสร้างของประโยคโดยการแปลความของประโยค หรือโดยการกาํหนด  
มาให ้1 ประโยคแลว้เลือกประโยคเทียบเคียงที�มีความหมายตรงกบัประโยคที�กาํหนดให ้
 แมดเสน (Madsen.  1995 : 85 - 95) กล่าวถึงการพฒันาความสามารถในการอ่านสําหรับ  
ผูเ้รียนระดบัพื)นฐาน และระดบัสูง ไวด้งันี)  
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 1. ระดบัพื)นฐาน การทดสอบความเขา้ใจทางการอ่านอาจทดสอบไดด้งันี)  
  1.1 การใช้รูปภาพ (Pictures Cues) ไดแ้ก่ การนาํเสนอรูปภาพแลว้ให้ผูอ่้านตอบคาํถาม
จากภาพที�กาํหนด ซึ� งอาจตอบในลกัษณะการตอบถูกผดิ หรือการเลือกตอบจากตวัเลือกก็ได ้
  1.2 การใช้วลี หรือประโยค (Phrase and Sentence Cues) ส่วนใหญ่ใช้กบัผูเ้ริ� ม       
เรียนภาษา โดยการกาํหนดวลี หรือประโยคที�เป็นความจริง และไม่จริงให้ผูอ่้านตดัสินจากสิ�งที�อ่านวา่
เขียนถูกหรือไม่ เช่น “The sun sets in the east. T F” หรือการจบัคู่ระหวา่งวลีกบัประโยค ซึ� งมีหลกั
ในการตั)งประโยคคาํถามดงันี)  
   1.2.1 ไม่ควรกาํหนดคาํตอบที�ผูต้อบสามารถตอบไดโ้ดยไม่ไดใ้ชท้กัษะทางภาษา
ในการอ่าน เช่น การถามถึงรายละเอียดในเนื)อเรื�องที�ผูอ่้านไม่มีความรู้ซึ� งจะทาํให้ผูอ่้านไม่สามารถ
ตอบคาํถามไดท้ั)ง ๆ ที�เขา้ใจประโยคที�อ่าน 
   1.2.2 ไม่ควรใช้คาํถามที�มีเนื)อหาทาํให้เกิดความลาํเอียงเช่นการถามในเรื�องที�       
ผูอ่้านบางคนมีความรู้ดีสามารถตอบได ้
   1.2.3 การกาํหนดตวัเลือกในโจทยแ์บบมีตวัเลือกตอ้งชดัเจนไม่กาํกวม 
  1.3 การทดสอบความเข้าใจบทอ่านโดยการให้ตอบถูกผิด และการจับคู่วลี หรือ
ประโยค กบัรูปภาพ และตอบคาํถามจากบทอ่าน 
 2. เทคนิคการทดสอบการอ่านสาํหรับผูอ่้านชั)นสูง 
  2.1 การทดสอบโดยใช้คาํตอบที�มีตวัเลือก (Standard Multiple - choice) เหมาะกบั  
การใชถ้ามเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่านในทุก ๆ 35 - 37 คาํสําหรับบทอ่านที�มีความยาวประมาณ 100 - 300 คาํ 
บทอ่านที�เหมาะสมกบัผูอ่้านขั)นพื)นฐานควรมีความยาวประมาณ 100 - 200 คาํ สําหรับผูอ่้านขั)นสูง
ควรมีความยาวประมาณ 150 - 300 คาํ ในการตั)งคาํถามควรตั)งประมาณ 3 - 4 คาํถามในทุก ๆ 100 คาํ 
หรือจะถามมากกวา่นั)นก็ได ้ขึ)นอยู่กบัจุดประสงคใ์นการถามของผูถ้าม และเนื)อหาเรื�องที�อ่านจะมี
รายละเอียดให้ถามไดเ้พียงใด คาํถามที�ใชอ้าจเป็นทั)งในลกัษณะที�ผูอ่้านสามารถหาคาํตอบจากเนื)อหา
ในบทอ่าน และการหาคาํตอบที�ต้องบูรณาการความคิดหรือข้อความที�อ่านหลาย ๆ ข้อความ          
มาประกอบกนั เป็นการถามแบบให้สังเคราะห์สิ�งที�ไดจ้ากการอ่าน หรือคาํถามที�นกัเรียนตอ้งใช ้
การสรุปอา้งอิงจากสิ�งที�อ่าน โดยทั�วไปผูอ่้านระดบักลางจะใช้เวลาการอ่าน และการตอบคาํถาม  
โดยเฉลี�ยประมาณขอ้ละ 1 นาที แต่นกัเรียนที�อ่านช้าจะตอ้งใชเ้วลามากเป็นสองเท่า ในการทาํขอ้สอบ
ผูอ่้านมกัจะใชเ้วลาทั)งหมดที�กาํหนดให้ในการทาํขอ้สอบ ในการพฒันาขอ้สอบจึงตอ้งมีการนาํไป
ลองใชแ้ละประมาณเวลาที�เหมาะสมโดยการสองถามเป็นระยะ ๆ ว่ามีผูใ้ดทาํเสร็จแลว้บา้งโดยให ้ 
ผูท้าํขอ้สอบยกมือ เมื�อมีผูท้าํเสร็จประมาณร้อยละ 80 ก็นบัวา่เวลานั)นเป็นเวลาที�เหมาะสม 
  2.2 การทดสอบโดยใช้แบบโคลชมีตวัเลือก (Mulitiple - choice Cloze) ได้แก่        
แบบทดสอบที�มีการตดัคาํบางคาํออกไป และกาํหนดตวัเลือกเป็นคาํตอบให้ แบบทดสอบแบบนี)      
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มีข้อจาํกัดอยู่ที�มีบางคนแยง้ว่าในการอ่านเพื�อความเข้าใจนั)น แม้จะไม่ได้อ่านคาํบางคาํผูอ่้าน          
ก็สามารถเขา้ใจเรื�องในภาพรวมได ้แต่บางคนก็ให้เหตุผลว่าการทดสอบแบบนี) ยงัใช้ทดสอบไดดี้
เพราะในทุก ๆ ประโยคตอ้งมีขอ้มูลที�จะชี) ใหเ้ห็นสิ�งที�กล่าวถึงอยา่งเฉพาะเจาะจง 
 อจัฉรา  วงศโ์สธร (2548 : 154 - 155)  ไดเ้สนอแนวทางการประเมินผลการอ่าน โดยกาํหนด
เป็นเกณฑ์การประเมินสามารถในการอ่าน ดงันี)  กาํหนดตามส่วนประกอบของภาษา แบบแยกยอ่ย  
และเกณฑที์�กาํหนดตามความสามารถรวมในการรับสาร ดงัรายละเอียดต่อไปนี)  
 1. การประเมินความสามารถทางภาษาที�เป็นเกณฑแ์บบยอ่ย ไดแ้ก่ 
  1.1 ความรู้ในดา้นศพัท ์หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจคาํศพัทแ์ละสาํนวนต่าง ๆ 
  1.2 ความรู้ในดา้นไวยากรณ์ หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ดา้นไวยากรณ์ 
ในการทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัคาํสรรพนาม ความเชื�อมโยงเนื)อความ เช่น การใชค้าํสันธาน คาํบุพบท   
ที�กาํหนดหนา้ที�ของภาษาวา่เป็นการขอร้อง การเชื)อเชิญ หรือการขออนุญาต เป็นตน้ 
 2. การประเมินความสามารถทางการอ่านที�เป็นเกณฑแ์บบรวม ไดแ้ก่ 
  2.1 ความสามารถในการเรียบเรียงความ หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจบทอ่าน
และสามารถตอบคาํถามที�ให้โดยเรียบเรียงเป็นถอ้ยคาํใหม่ให้ไดใ้จความเดิม หรือสามารถตอบคาํถาม
แบบเลือกตอบ และแบบเรียงลาํดบัขอ้ความได ้
  2.2 ความสามารถในการอ่านขอ้มูลที�เป็นรายละเอียด หมายถึง ความสามารถในการโยง
รายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งกบัใจความสําคญัของเรื�องไดว้า่เป็นรายละเอียดสนบัสนุนหรือเป็นรายละเอียด
ที�ขดัแยง้เพื�อใหข้อ้มูลตรงกนัขา้ม ตลอดทั)งเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งรายละเอียดต่าง ๆ 
  2.3 ความสมารถในการอ่านจบัใจความสําคญั หมายถึง ความสามารถในการระบุ  
แก่นของเรื�อง หวัเรื�องและใจความสาํคญัของเรื�องที�อ่านได ้
  2.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินความสัมพนัธ์ของเนื)อความ และ
สุนทรียศาสตร์ของการใช้ภาษา หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ด้านศพัท์ ไวยากรณ์      
ความเขา้ใจสิ�งที�อ่าน และความรู้เกี�ยวกบัรูปแบบลีลาภาษาที�ใชใ้นบทอ่านเป็นตวักระตุน้ วิเคราะห์
ประเมิน และสรุปบทอ่านวา่เป็นสารประเภทใด ใชลี้ลาภาษาแบบเป็นทางการหรือไม่ เขา้ใจเจตนา
ทศันคติของผูเ้ขียนที�แฝงอยู่ สามารถวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุและผลที�เกิดขึ)นได ้ตลอดจนสามารถ
ประเมินบทอ่านได้ว่ามีความชัดเจนเข้าสู่ประเด็นอย่างไม่อ้อมค้อม และใช้ภาษาได้กระชับ       
ความสามารถในระดบันี) เป็นระดบัสูงซึ� งตอ้งอาศยัความรู้ในระดบัตน้ ๆ เป็นพื)นฐาน 
 จากแนวทางการประเมินผลการอ่านที�นักการศึกษากล่าวไว้ข้างต้น สรุปว่า การ
ประเมินผลการอ่าน สามารถใชเ้ครื�องมือที�เป็นแบบทดสอบอตันยั หรือแบบปรนยั ให้ครอบคลุม
เนื)อหาหลาย ๆ ดา้น ไดแ้ก่ ความหมายคาํศพัท ์ใจความหลกั รายละเอียดในเรื�องที�อ่านโครงสร้าง
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ของประโยค ความสัมพนัธ์ของขอ้ความ หรือประโยคสั)น ๆ ในเรื�องโดยอาจประเมินความรู้ในดา้นศพัท ์
ไวยากรณ์ หรือประเมินแบบรวมเพื�อวดัความสามารถในการเรียบเรียงขอ้ความ  การอ่านขอ้มูล       
ที�เป็นรายละเอียด การอ่านจบัใจความสาํคญั การวเิคราะห์และประเมินความสัมพนัธ์ของเนื)อความ 
 

ความพงึพอใจ 

 ความหมายของความพงึพอใจ 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจ ดงันี)  
 ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ (2545 : 24)  กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจวา่
เป็นความรู้สึกที�เริ�มจากการรับรู้ต่อสิ�งเร้า ทาํใหจิ้ตรับรู้สิ�งเร้านั)นอยา่งต่อเนื�อง ความรู้สึกก็จะเกิดขึ)น
ถา้ความรู้สึกเกิดการตอบสนองอย่างเต็มใจ ก็จะเกิดความรู้สึกชื�นชอบ หรือเกิดความพึงพอใจต่อ   
สิ�งเร้านั)น ถา้ความรู้สึกต่อสิ�งเร้านั)นไม่ต่อเนื�อง หรือไม่เกิดความเอาใจใส่ ความพึงพอใจก็จะไม่เกิดขึ)น 
 สุพตัรา  กองทรัพย ์(2548 : 70) ไดส้รุปความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที�ไดจ้ากการเรียนรู้ จากนั)นแสดงสภาวะของร่างกาย และจิตใจ
ไปทางชอบ พอใจมากนอ้ย หรือต่อตา้นไม่เห็นดีเห็นชอบ ซึ� งบุคคลจะมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ
ต่อสิ� งใดสิ� งหนึ� ง ขึ) นอยู่กับการตอบสนองต่อสิ� งเร้าที�แตกต่างกันออกไป ถ้าความรู้สึกเกิด             
การตอบสนองดว้ยความพึงพอใจ ก็จะเกิดความรู้สึกชื�นชอบในสิ�งนั)น 
 นนัทา  กุมภา (2554 : 45) ไดส้รุปความหมายของความพึงพอใจวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ�งหนึ�งสิ�งใด หรือความรู้สึกต่อการทาํงาน เช่น พอใจ ชอบใจ และมีผลทาํให้
การทาํงานบรรลุผลดงัที�ตั)งไว ้ บุคคลจะมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ขึ)นอยูก่บั
การตอบสนองต่อสิ�งเร้าที�แตกต่างกนัออกไป 
 จากความหมายของความพึงพอใจที�นกัการศึกษากล่าวไวข้า้งตน้ สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ� งใดสิ� งหนึ� ง ความรู้สึกนี) เกิดขึ) นได้จากการจูงใจ ทาํให้เกิด     
ความพึงพอใจในกิจกรรมที�ปฏิบติั ซึ� งจะส่งผลการปฏิบติัต่อสิ� งเร้าตามความรู้สึกหรือทศันคติ        
ที�มีของบุคคล 

 แนวทางการวดัความพงึพอใจ 
 มีนกัการศึกษาไดเ้สนอแนวทางการวดัความพึงพอใจ ดงันี)  
 ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ (2545 : 60 - 63) ไดเ้สนอแนวทางการวดัความพึงพอใจ
ของผูเ้รียน สามารถสรุปไดด้งันี)  
 1. สัมภาษณ์  หมายถึง การพูดคุยกนัอย่างมีจุดมุ่งหมาย เน้นจุดประสงค์ในการวดั และ
บนัทึกไวไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยเริ�มจากการสร้างขอ้คาํถามในการสัมภาษณ์ให้ดีเป็นมาตรฐานก่อน 
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ขอ้คาํถามจะตอ้งกระตุน้ใหผู้ถู้กสัมภาษณ์ตอบความรู้สึกที�ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งการได ้การวางแผนสร้าง
ขอ้คาํถามจะตอ้งคิดถึงระยะเวลา และลกัษณะของผูถู้กสัมภาษณ์ 
 2. การสังเกต หมายถึง การเฝ้ามองดูสิ� งใดสิ� งหนึ� งอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยที�ผูส้ังเกต       
จาํเป็นตอ้งมีขอ้รายการที�จะใชใ้นการสังเกตใหพ้ร้อม  
 3. การรายงานตนเอง  โดยการให้ผูเ้รียนแสดงความรู้สึกของตนเองออกมาตามสิ�งเร้า     
ที�ไดส้ัมผสั นั�นคือ สิ�งเร้าที�เป็นขอ้ความ ขอ้คาํถาม หรือเป็นภาพ เพื�อจะไดแ้สดงความรู้สึกออกมา
อยา่งตรงไปตรงมา 
 4. เทคนิคการจินตนาการ โดยอาศยัสถานการณ์หลายอย่างไปกระตุ้นผูเ้รียนซึ� งเป็น         
ผูต้อบ สถานการณ์ที�กาํหนดให้จะไม่มีโครงสร้างที�แน่นอน ผูเ้รียนจะต้องจินตนาการออกมา       
ตามประสบการณ์ของตนเอง 
 สมบูรณ์  ตนัยะ (2545 : 123 - 125) ไดเ้สนอแนวทางการวดัความพึงพอใจของผูเ้รียน    
โดยใชแ้บบทดสอบและแบบสาํรวจ สามารถสรุปไดด้งันี)  
 1. แบบสอบถาม หมายถึง ชุดของคาํถามที�สร้างขึ)น เพื�อรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัผูเ้รียน 
โดยให้ผูเ้รียนตอบลงในแบบสอบถามที�สร้างขึ)น ซึ� งอาจจะเป็นการกรอกขอ้ความ รูปภาพ หรือ
สัญลกัษณ์การสร้างแบบสอบถามที�ดี ตอ้งอาศยัการกาํหนดจุดมุ่งหมายที�จาํเพาะและชดัเจน รวมทั)ง
ขอ้ความที�ใช้ตอ้งเป็นภาษาที�ดี และเขา้ใจง่าย รูปแบบของแบบสอบถามตอ้งน่าสนใจ เพื�อให้ได ้    
ขอ้มูลที�มีความถูกตอ้งและเชื�อถือได ้สามารถแบ่งประเภทของแบบสอบถามได ้ 2 ประเภท คือ 
  1.1 แบบสอบถามปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที�ไม่กาํหนดคาํตอบไวต้ายตวั เปิดโอกาส
ใหผู้ต้อบไดแ้สดงความรู้สึก หรือความคิดเห็นอยา่งเตม็ที� 
  1.2 แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบสอบถามที�ประกอบดว้ยขอ้ความหรือขอ้คาํถาม
ที�กาํหนดตวัเลือก หรือคาํตอบที�คาดวา่จะเป็นไปได ้เพื�อให้ผูต้อบไดเ้ลือกคาํตอบที�ตรงกบัขอ้เท็จจริง 
หรือตรงกบัความรู้สึกของตนเอง 
 2. แบบสาํรวจ หรือแบบตรวจสอบรายการ เป็นเครื�องมือที�นิยมใชก้นัมาก ประกอบดว้ย
บัญชีรายการของสิ� งของหรือเรื� องราวต่าง ๆ ซึ� งจะให้ผู ้ตอบ ได้ตอบในลักษณะให้เลือก              
อยา่งใดอยา่งหนึ�ง แบบสํารวจจะช่วยให้ทราบวา่มีสิ�งต่าง ๆ หรือมีการกระทาํหรือพฤติกรรมต่าง ๆ 
เกิดขึ)นตามรายการที�กาํหนดหรือไม่  
  จากแนวทางการวดัความพึงพอใจที�นกัการศึกษากล่าวไวข้า้งตน้ สรุปไดว้า่ การวดัพึงพอใจ
ใหไ้ดผ้ลการวดัที�ถูกตอ้งตรงกบัสภาพความเป็นจริงให้มากที�สุด ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งเลือกใชว้ิธีการวดั 
และเครื�องมือที�หลากหลาย ไดแ้ก่  การสัมภาษณ์  การสังเกต  การรายงานตนเอง  หรือการใชส้ถานการณ์ 
ซึ� งเครื�องมือที�ใช้วดั อาจเลือกใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบรายงานตนเอง แบบตรวจสอบ  
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รายการ โดยเลือกใชใ้หส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในการวดัให้ไดข้อ้เท็จจริง หรือความรู้สึกพึงพอใจ
ของผูเ้รียน เพื�อนาํมาพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ)น     
ต่อไป 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ดอฟธี และพิคา (Doughty  and Pica. 1986 : 320) ไดศึ้กษาวิจยั เปรียบเทียบการเรียนรู้
โดยใช้การปฏิบัติแบบทางเดียวและสองทาง กับนักเรียนชั) นมัธยมศึกษาที�เรียนภาษาอังกฤษ          
ผลการวิจยัพบว่า การเรียนรู้งานปฏิบติัแบบสองทางทาํให้ผูเ้รียนเกิดปฏิสัมพนัธ์ที�มีประโยชน์ต่อ
การเรียนภาษามากกวา่งานปฏิบติัแบบทางเดียว และการทาํงานปฏิบติัในกลุ่มยอ่ย ทาํให้ผูเ้รียนเกิด
ปฏิสัมพนัธ์และมีการใชภ้าษาในการสื�อสารมากกวา่งานปฏิบติัที�ครูผูส้อนสั�งอยา่งเดียว 
 โฟโตส และเอลลิส (Fotos and Ellis. 1991 : 605)  ไดศึ้กษาวิจยัการจดักิจกรรมแบบเนน้
งานปฏิบติัเพื�อฝึกการใชไ้วยากรณ์ ของนกัเรียนระดบัอุดมศึกษาที�เรียนภาษาองักฤษ ผลการวิจยัพบวา่ 
ผูเ้รียนกลุ่มที�เรียนด้วยกิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบติัได้ใช้ภาษาในการสื�อสารมากขึ)น และได้รับ   
การพฒันาความรู้เรื�องไวยากรณ์ในเวลาเดียวกนั 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ชินณเพ็ญ  รัตนวงศ์ (2548 : 87 - 88) ไดศึ้กษาวิจยั ผลของการสอนโดยใช้การปฏิบติั    
เป็นฐานการเรียนรู้ที� มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื�อการสื� อสารของนักเรียน            
ชั)นประถมศึกษาปีที� 6 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ยความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
เพื�อการสื�อสารเพิ�มขึ)น นกัเรียนได้มีโอกาสปฏิบติังานสอดคล้องกบัเนื)อหาบทเรียน สามารถนาํ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ และนักเรียนมากกว่าร้อยละ 60 ชอบกิจกรรมและสนุกกับ        
การเรียนภาษาองักฤษ 
 สุพตัรา  กองทรัพย ์(2548 : 63) ไดศึ้กษาวิจยั การพฒันาชุดกิจกรรมภาษาองักฤษเพื�อ       
การสื�อสาร โดยใช้กิจกรรมแบบเนน้งานปฏิบติัของนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาปีที� 1  ผลการวิจยัพบว่า   
ชุดกิจกรรมที�พฒันาขึ)นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที�กาํหนด 80 /80 ผลสัมฤทธิ} ทางการเรียนของ
นกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที�ตั)งไว ้19.57 แสดงนกัเรียน     
มีความรู้ความเขา้ใจในการเรียนภาษาองักฤษ และการจดักิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบติัไดส่้งเสริม
กระบวนการคิดใหก้บันกัเรียน อีกทั)งนกัเรียนไดป้ฏิบติังานตามความสามารถ ความถนดั ผา่นขั)นตอน
ของกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 
 สุวรรณทนา  ชื�นอยู ่(2549 : 68) ไดศึ้กษาวิจยั ผลการสอนโดยใชกิ้จกรรมเนน้งานปฏิบติั
ที�มีต่อผลสัมฤทธิ} ทางการเรียน และความสนใจในการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั)นมธัยมศึกษา
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ปีที� 2 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ} ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนของนกัเรียนที�ไดรั้บ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเน้นการปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยผลสัมฤทธิ}            
ทางการเรียนสูงขึ)น ร้อยละ 60 และความสนใจในการเรียนภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี 
 ณัฐพร  พรหมโยธิน (2550 : 83)  ไดศึ้กษาวิจยั การพฒันาชุดการสอนภาษาองักฤษ เรื�อง 
“Safety  at Work” โดยใชกิ้จกรรมแบบเนน้งานปฏิบติั สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั)นปีที� 2 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ} หลงัเรียนสูงกวา่ร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี 
 นิรมล  วรมตั (2551 : 60) ไดศึ้กษาวิจยั การพฒันาการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรม   
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบติั ของนักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 4 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียน           
มีผลสัมฤทธิ} ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และ      
นกัเรียนมีเจคติที�ดีต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี 
 นันทา  กุมภา (2554 : 99) ที�ได้ศึกษาวิจยัเกี�ยวกับการพฒันาชุดกิจกรรมการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที�ความคิด เรื�อง My house and home 
สําหรับ  นักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 5 ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื�อ
ความเขา้ใจ โดยใชเ้ทคนิคการสร้างแผนที�ความคิด เรื�อง My House and Home สําหรับนกัเรียนชั)น
ประถมศึกษาปีที� 5 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที�ตั)งไว ้คือ 77.32 / 75.78 และผลสัมฤทธิ}
ทางการเรียน     ดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม
การอ่าน         ภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
นอกจากนี) ได้พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ อยูใ่นระดบัมาก 
 วิชชุดา  กรุงศรี (2554 : 116) ที�ได้ศึกษาวิจยัเกี�ยวกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้    
ภาษาองักฤษ เรื�อง Plants for Life โดยใชรู้ปแบบการสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร สําหรับนกัเรียน    
ชั)นประถมศึกษาปีที� 6  ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธิ} ทางการเรียนในดา้นการสื�อสารภาษาองักฤษ
ของนักเรียนกลุ่มที�ได้รับกรจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพิ�มสูงขึ) น      
โดยไดค้ะแนนเฉลี�ยคิดเป็นร้อยละ 86.53  และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม
ระดบัมากที�สุด 
 เพญ็ประภา  มีเพียร (2557 : 74) ที�ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที�เน้นภาระงานเพื�อพฒันาทกัษะการเขียนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ชั)นประถมศึกษาปีที� 3 ผลการวิจยั
พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�เน้นภาระงานเพื�อการพฒันาทกัษะการเขียนคาํศพัท์ภาษาองักฤษ
สําหรับนักเรียนชั) นประถมศึกษาปีที�  3 ที�ผู ้วิจ ัยสร้างขึ) นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.31/75.04              
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มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที�ตั)งไว ้และผลสัมฤทธิ} ทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
ที�เนน้ภาระงานเพื�อการพฒันาทกัษะการเขียนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ของนกัเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 3 
สูงกวา่ผลสัมฤทธิ} ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .01 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งสรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันา         
ผูเ้รียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้นั)นควรให้ความสําคญักบัสื�อการเรียนรู้ เนื�องจากสื�อการเรียนรู้นั)น
เป็นเครื� องมือในการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง ครูผูส้อนจึงมีบทบาทสําคญัยิ�ง      
ในการจดัทาํ พฒันา และเลือกใช้สื�อการเรียนรู้ที�ดีและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัความแตกต่าง
ของผูเ้รียน ซึ� งชุดกิจกรรมที�พฒันาขึ)นจะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ และจดจาํ     
ไดน้านขึ)น และจดัวา่เป็นสื�อการเรียนรู้ที�มีความสําคญัต่อการพฒันาทกัษะการสื�อสารภาษาองักฤษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเข้าใจ นอกจากนี) กาใช้รูปแบบปฏิบติั       
เป็นฐานการเรียนรู้ ยงัสามารถพฒันาความสามารถในการสื�อสารภาษาองักฤษให้กบัผูเ้รียนได ้      
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธิ} ทางการเรียนภาษาองักฤษที�สูงขึ)น อีกทั)งส่งเสริมให้นกัเรียนมีเจตคติ
ที�ดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ สามารถนาํความรู้ที�ไดจ้ากการเรียนไปใชไ้ดใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 
 




