
บทที�  2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 การวิจยัเรื� อง การพฒันาชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สําหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากตาํรา เอกสาร งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ ดงัต่อไปนี'  
  1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
  2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
  2.1 การสอนทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน 
 3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 
  3.1 ความหมายการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
  3.2 จุดมุ่งหมายของการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 
  3.3 หลกัการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 
  3.4 ขั'นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 
 4. เทคนิคการใชค้าํถาม 
  4.1 ความหมายของเทคนิคการใชค้าํถาม   
  4.2 วตัถุประสงคข์องการใชค้าํถาม 
  4.3 ประโยชน์ของการใชค้าํถาม 
  4.4 ประเภทของคาํถาม 
  4.5 เทคนิคการใชค้าํถาม 
 5. ชุดกิจกรรม 
  5.1 หลกัการและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัชุดกิจกรรม 
  5.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
  5.3 องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม 
  5.4 ขั'นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม 
  5.5 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
 6. ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน 
  6.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน 
  6.2 องคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน 
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  6.3 ประเภทของแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน 
  6.4 หลกัเกณฑเ์บื'องตน้ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน 
  6.5 กระบวนการสร้างแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน 
 7.   ความพึงพอใจ 
  7.1 ความหมายของความพึงพอใจ  
  7.2 แนวความคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความพึงพอใจ 
 8. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  8.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  8.2 งานวจิยัในประเทศ 
 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พื'นฐานในหลกัสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี' วดั และ
สาระการเรียนรู้ ซึ� งประกอบด้วย องค์ความรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ       
อนัพึงประสงค์ เพื�อนาํไปใช้ในการกาํหนดเนื'อหา จดัทาํหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน    
และเป็นเกณฑส์าํคญัสาํหรับการวดัประเมินผล เพื�อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน เนื�องจากในสังคมโลก
ปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ�งในชีวติประจาํวนัเป็นเครื�องมือ
สาํคญัในการติดต่อสื�อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม
และมุมมองของสังคมโลก นาํมาซึ� งมิตรไมตรี และความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ ช่วยพฒันาผูเ้รียน
ให้มีความเขา้ใจตนเองและผูอื้�นดีขึ'น เรียนรู้ และเขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที�ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศเพื�อการสื�อสารได ้รวมทั'งเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ไดง่้าย
และกวา้งขึ'น และมีวิสัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิต ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศที�ถูกกาํหนดให้
เรียนตลอดหลกัสูตรการศึกษาขั'นพื'นฐาน ส่วนภาษาต่างประเทศอื�น เช่น ภาษาฝรั�งเศส เยอรมนั จีน 
ญี�ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื�อนบา้น หรือภาษาอื�นๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา
ที�จะจดัทาํรายวชิาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีเจตคติที�ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใชภ้าษาต่างประเทศสื�อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
ในระดบัที�สูงขึ'น รวมทั'งมีความรู้ความเขา้ใจในเรื�องราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก 
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และสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย
สาระสาํคญั ดงันี'  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 2) 
 1. ภาษาเพื�อการสื�อสาร การใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี�ยน
ขอ้มูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นาํเสนอขอ้มูล ความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื�องต่างๆ และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม   
 2.   ภาษาและวฒันธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
ความสัมพนัธ์ ความเหมือน และความแตกต่างระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา         
ภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมไทย และนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.   ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เชื�อมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น เป็นพื'นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์
ของตน 
 4.   ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก การใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั'งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลกเป็นเครื�องมือพื'นฐานในการศึกษาต่อ        
การประกอบอาชีพ และแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กาํหนดสาระและมาตรฐาน           
การเรียนรู้ เพื�อมุ่งเนน้ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ จึงไดก้าํหนดสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี' วดัไว ้ดงันี'  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3) 
 สาระที� 1 ภาษาเพื�อการสื�อสาร 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื� องที�ฟังและอ่าน จากสื�อประเภทต่างๆ และ 
แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
  ตวัชี'วดั 
         1.   ปฏิบติัตามคาํสั�ง คาํขอร้อง และ คาํแนะนาํที�ฟังและอ่าน 
  2.   อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทานและบทกลอนสั'นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
  3.   เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ความสั'นๆ ตรงตามภาพ สัญลกัษณ์ หรือเครื�องหมาย
ที�อ่าน 
  4.   บอกใจความสาํคญัและตอบคาํถามจากการฟัง และอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ 
และเรื�องเล่า   
  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื� อสารทางภาษา ในการแลกเปลี�ยนข้อมูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  ตวัชี'วดั 
                  1.   พดู/เขียนโตต้อบในการสื�อสารระหวา่งบุคคล  
     2.   ใชค้าํสั�ง คาํขอร้อง และใหค้าํแนะนาํ  
    3.   พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้         
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 
     4.   พดู และเขียนเพื�อขอและใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัตนเอง เพื�อน ครอบครัวและเรื�องใกลต้วั 
     5.   พูด /เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี�ยวกบัเรื� องต่างๆ ใกล้ตวั กิจกรรมต่างๆ 
พร้อมทั'งใหเ้หตุผลสั'นๆ ประกอบ 
  มาตรฐาน ต 1.3 นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื�อง
ต่างๆ โดยการพดูและการเขียน 
  ตวัชี'วดั 
                1.   พดู/เขียนใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัตนเอง เพื�อน และสิ�งแวดลอ้มใกลต้วั  
    2.   เขียนภาพ แผนผงั แผนภูมิ และตารางแสดงขอ้มูลต่างๆ ที�ฟังหรืออ่าน 
   3.   พดู/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ใกลต้วั 
   สาระที� 2 ภาษาและวฒันธรรม 
  มาตรฐาน ต 2.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
และนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
  ตวัชี'วดั 
  1.   ใช้ถ้อยคาํ นํ'าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม 
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   
     2.   ใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัเทศกาล/วนัสาํคญั/งานฉลอง/ชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา  
     3.    เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 
  มาตรฐาน ต 2.2 เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่าง ระหวา่งภาษาและวฒันธรรม   
ของเจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
  ตวัชี'วดั 
    1.  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื�องหมายวรรคตอน และการลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
    2.   เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองประเพณี      
ของเจา้ของภาษากบัของไทย 
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     สาระที� 3 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น 
  มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้าษาต่างประเทศ ในการเชื�อมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น 
และเป็นพื'นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 
  ตวัชี'วดั 
    1.   คน้ควา้ รวบรวมคาํศพัท์ที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�นจากแหล่งเรียนรู้ 
และนาํเสนอดว้ยการพดู/การเขียน 
    สาระที� 4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
  มาตรฐาน ต 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั'งในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
  ตวัชี'วดั 
  1.  ใชภ้าษาสื�อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที�เกิดขึ'นในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
  มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นเครื� องมือพื'นฐานในการศึกษาต่อ             
การประกอบ อาชีพ และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
  ตวัชี'วดั 
  1.   ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 
     หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้กาํหนดคุณภาพผูเ้รียน 
เพื�อใหผู้เ้รียนเกิดคุณภาพตามความคาดหวงัเมื�อจบชั'นประถมศึกษาที� 6 ดงันี'  (กระทรวงศึกษาธิการ.  
2551 : 3-6) 
 1.   ปฏิบติัตามคาํสั�ง คาํขอร้อง และคาํแนะนาํที�ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค 
ขอ้ความ นิทาน และบทกลอนสั' นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน เลือก/ระบุ ประโยคและขอ้ความ        
ตรงตามความหมายของสัญลกัษณ์หรือเครื�องหมายที�อ่าน บอกใจความสําคญั และตอบคาํถาม    
จากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื�องเล่า  
 2.   พูด/เขียนโตต้อบในการสื�อสารระหว่างบุคคล ใชค้าํสั�ง คาํขอร้อง และให้คาํแนะนาํ 
พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ            
ในสถานการณ์ง่ายๆ พดู และเขียนเพื�อขอและใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัตนเอง เพื�อน ครอบครัวและเรื�องใกลต้วั 
พดู/เขียนแสดงความรู้สึกเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ใกลต้วั กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั'งใหเ้หตุผลสั'นๆ ประกอบ 
 3.   พูด/เขียน ให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัตนเอง เพื�อน และสิ�งแวดลอ้มใกลต้วั เขียนภาพ แผนผงั 
แผนภูมิ และตารางแสดงขอ้มูลต่างๆ ที�ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ 
ใกลต้วั   
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 4.   ใช้ถ้อยคาํ นํ' าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และ 
วฒันธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี�ยวกับเทศกาล/วนัสาํคญั/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่     
ของเจา้ของภาษา เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา และวฒันธรรมตามความสนใจ 
 5.   บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช ้
เครื�องหมายวรรคตอน และการลาํดบัคาํ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่าง ระหวา่งเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจา้ของภาษา
กบัของไทย   
 6.   คน้ควา้ รวบรวมคาํศพัทที์�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�นจากแหล่งการเรียนรู้ 
และนาํเสนอดว้ยการพดู/การเขียน 
 7.   ใชภ้าษาสื�อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที�เกิดขึ'นในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
 8.   ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ  
 9.   มีทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื�อสารตามหัวเรื� อง 
เกี�ยวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ�งแวดลอ้ม อาหาร เครื�องดื�ม เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพ
และสวสัดิการ การซื'อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงคาํศพัทป์ระมาณ 1,050 - 1,200 คาํ (คาํศพัท ์
ที�เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
 10.  ใชป้ระโยคเดี�ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื�อความหมายตามบริบท
ต่างๆ  
 สรุปได้ว่า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ กาํหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ มีเนื'อหาสาระครอบคลุม และเป็นขอ้กาํหนด
คุณภาพผูเ้รียน ผูว้ิจยัจึงใช้สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
ซึ� งมีเนื'อหาสาระ หน้าที� โครงสร้าง สาํนวนภาษา และคาํศพัท์ ที�สามารถนาํไปใช้ในการสื�อสาร      
ในชีวิตจริง เป็นแนวทางในการจัดทาํวิจัยเรื� อง ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนของนักเรียนที�เรียน              
ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6  
 
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ก : 25-29)  
ผูส้อนจาํเป็นที�จะตอ้งรู้ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการสอน วิธีสอนและแนวคิดทฤษฎี ซึ� งเป็น 
ที�มาของวิธีสอนแบบต่างๆ การที�วิธีสอนแต่ละวิธีไม่ได้รับความนิยมต่อเนื�อง มีสาเหตุมาจาก        
การเปลี�ยนแปลงดา้นแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ดา้นจิตวิทยา ดา้นภาษาศาสตร์ และดา้นการศึกษา 
ส่วนแนวทางในการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดในยุคสมยัต่างๆ 
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ของนกัปรัชญา นกัจิตวิทยาและภาษาศาสตร์ ซึ� งมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางการจดัการเรียน
การสอนภาษาหลายแนวทางที�ได้พฒันาไปหลายรูปแบบตามยุคสมัย จนถึงยุคแนวการสอน           
เพื�อการสื�อสารที�มีลกัษณะเด่นชดั คือ เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Learner-centered) และการจดัการเรียน
การสอนตามแนวการสอนเพื�อการสื�อสารมุ่งเนน้กระบวนการเรียนรู้ที�มีการฝึกปฏิบติั มีการนาํภาษา
ไปใช้ได้จริงตามหน้าที�ของภาษา ในการสื�อความหมาย โดยเป้าหมายอยู่ที�การใช้ภาษาสื�อสาร        
ในชีวิตจริง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบัสภาพสังคม ดงันั'น ในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน ผูส้อนจึงควรเลือกใชก้ลยุทธ์การเรียนรู้ต่างๆ (Learning Strategies) ที�เหมาะสม
กบัวยัและระดบัชั'นของผูเ้รียน เพื�อให้ผูเ้รียนมีลีลาการเรียน (Learning Styles) เป็นของตนเอง 
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและเกิดศกัยภาพสูงสุดตามความสามารถ      
ของแต่ละคน  
 นอกจากนั'น กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ก : 10) เสนอแนะแนวการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษตามหลกัสูตร โดยมุ่งให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการสื�อสารควบคู่กนั 2 ดา้น ไดแ้ก่
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื�อเขา้สู่สังคมและวฒันธรรม และความสามารถในการใช้ภาษา        
เพื�อสื�อความไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามหลกัภาษาและเหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยมีแนวหลกัดงันี'   
 1.   จดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 2.   จดัการเรียนการสอนภาษาดว้ยกิจกรรมที�มีความหมายและหลากหลาย ฝึกการสื�อสาร 
ดว้ยสถานการณ์ต่างๆ เพื�อใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาในสถานการณ์จริง 
 3.  จดัให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการสื�อสารดว้ยการฟังและการพูด ในระดบัเตรียมความพร้อม 
เพื�อเพิ�มเติมการฝึกฝนดว้ยการอ่าน การเขียนและการสะกดคาํในระดบัอ่านออกเขียนได ้และฝึกฝน 
การสื�อสาร และการรับสารดว้ยการฟังพูด อ่านและเขียน ในการเรียนภาษาองักฤษระดบัมาตรฐาน 
พื'นฐานตอนตน้ 
 สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษมุ่งเนน้กระบวนการเรียนรู้ให้โอกาสผูเ้รียน
ไดฝึ้กทกัษะและประสบการณ์ทางภาษา และใชภ้าษาเพื�อการสื�อสารจากแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลาย 
ผูส้อนควรรู้เทคนิคการสอน วิธีสอน และแนวคิดทฤษฎี แนวทางการจดัการเรียนการสอนภาษา     
เพื�อการสื�อสาร โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มุ่งเนน้กระบวนการเรียนรู้ การฝึกปฏิบติั เพื�อนาํภาษา
ไปใช้ได้จริง เหมาะสมกบัสภาพสังคม ควรเลือกใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ต่างๆ ที�เหมาะสมกบัวยั            
และระดบัชั'นของผูเ้รียน เพื�อใหผู้เ้รียนมีลีลาการเรียนเป็นของตนเอง  
 การสอนทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
 การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ คือ การพฒันาทกัษะในการทาํความเขา้ใจ    
ในการฟัง ความสามารถในการพูดให้ผูอื้�นเขา้ใจ ความสามารถในการอ่าน และการเขียน ตลอดจน
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เขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ดงันั'นในการสอนจึงตอ้งมุ่งทั'งตวัภาษาเป็นเรื�องๆ อนัไดแ้ก่ 
เสียง คาํศพัท ์โครงสร้าง บทสนทนา และทกัษะในการสื�อความหมายทั'ง 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ฟัง พูด อ่าน 
และเขียน (นิตยา  สุวรรณศรี. 2546 ข : 69) 
 1. ทกัษะการฟัง 
  1.1 ความหมายของการฟัง 
   การฟัง เป็นทกัษะที�สาํคญัในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์เพราะมนุษยต์อ้งอาศยั
การฟัง เพื�อการเรียนรู้สิ�งต่างๆ เพื�อคิดพิจารณาไตร่ตรอง และเอาใจใส่เป็นพิเศษ จึงจะช่วยให้การฟัง
มีประสิทธิภาพ การฟังเป็นทกัษะแรกที�ตอ้งทาํการสอนเพราะผูพู้ดจะตอ้งฟังให้เขา้ใจเสียก่อน      
จึงจะสามารถพดูโตต้อบ อ่านหรือเขียนได ้ทกัษะการฟังจึงเป็นทกัษะพื'นฐานที�สําคญัในการเรียนรู้
ทกัษะอื�นๆ ดงันั'นในการเรียนการสอนนกัเรียนจึงควรไดรั้บการฝึกฝนอยา่งเพียงพอและจริงจงั    
          บญัชา  อึ�งสกุล (2545 : 63) ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะการฟังวา่ การฟังคาํพูด
หรือฟังเสียง มิใช่มุ่งเฉพาะความหมายอยา่งเดียว การที�ผูฟั้งฟังคาํพดูหรือเสียง และเขา้ใจความหมาย
ในสิ�งที�ผูพ้ดู ทาํใหเ้ป็นผูฟั้งที�ดี คือ เขา้ใจวา่ผูพ้ดูพดูอะไรและพดูเกี�ยวกบัอะไร 
   นพเก้า ณ พทัลุง (2548 : 22) ได้ให้ความหมายของทักษะการฟัง หมายถึง
ความสามารถในการจบัประเด็นใจความหลกั จากสิ�งที�ฟังได้อย่างถูกตอ้งและครบถ้วน ซึ� งเป็น
กระบวนการที�สลบัซบัซอ้น เพราะผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจสาระสาํคญัจากสิ�งที�พดู อารมณ์ และความคิดเห็น
ของผูพ้ดู และสามารถตอบสนอง ระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งผูพ้ดูหรือบริบทของการพดูได ้
   พรสวรรค ์ ศรีป้อ (2550 : 151) ไดใ้ห้ความหมายของการฟังวา่ การฟัง หมายถึง  
ทกัษะการรับ (Receptive Skill) ประกอบดว้ย ผูส่้งสาร และผูรั้บสาร ผูรั้บสารตอ้งประมวลขอ้มูล         
ที�ไดรั้บโดยใชค้วามรู้เดิมและความรู้ดา้นภาษา ตอ้งมีความสามารถในการแยกแยะและเขา้ใจสิ�งที�
ผูอื้�นพดู ซึ� งตอ้งเขา้ใจสาํเนียงหรือการออกเสียง ไวยากรณ์ คาํศพัทข์องผูพู้ด พร้อมกบัจบัความหมาย 
การฟังขอ้ความแต่ละอยา่งแตกต่างกนั เช่น การฟังบทสนทนาระหวา่งเพื�อน ยอ่มแตกต่างจากการฟัง
ประกาศในสนามบิน เป็นตน้ 
   สรุปได้ว่า การฟัง หมายถึง ทกัษะการรับสารเพื�อฟังคาํพูด หรือเสียงให้เขา้ใจ
ความหมายในสิ�งที�ผูพู้ดถ่ายทอดออกมา เขา้ใจวา่ผูพู้ดพูดอะไร พูดเกี�ยวกบัอะไร เขา้ใจสาระสําคญั
จากสิ�งที�พูด รับรู้อารมณ์ ความคิดเห็นของผูพู้ด การฟัง เป็นทกัษะการรับ ประกอบดว้ย ผูส่้งสาร 
และผูรั้บสาร ผูรั้บสารตอ้งประมวลขอ้มูลที�ได้รับโดยใช้ความรู้เดิมและความรู้ด้านภาษา ตอ้งมี
ความสามารถในการแยกแยะและเขา้ใจสิ�งที�ผูอื้�นพดู ซึ� งตอ้งเขา้ใจสาํเนียงหรือการออกเสียงไวยากรณ์ 
คาํศพัทข์องผูพ้ดู   
 



17 
 

  1.2 ความสําคัญในการสอนทกัษะการฟัง 
   การสอนทกัษะการฟังซึ� งเป็นทกัษะที�สามารถวดัออกมาเป็นรูปธรรมไดค้่อนขา้งยาก 
ประสิทธิผลและพฒันาการของการฟังเป็นกระบวนการที�อยูใ่นสมองของคนเรา ไม่สามารถแสดง
ออกมาให้เห็นไดใ้นทนัที ตอ้งมีสภาพการณ์ในการสื�อสารเกิดขึ'นเสียก่อน จึงสามารถทราบไดถึ้ง
สมรรถภาพของทกัษะการฟังได ้การสอนทกัษะการฟังจาํเป็นตอ้งฝึกฝนให้ผูเ้รียนเกิดความชาํนาญ
และมีความสามารถในการฟังอยา่งเขา้ใจในสารที�ไดรั้บฟัง ครูผูส้อนควรมีความรู้และเทคนิคในการ
สอนทกัษะการฟัง ดงันกัการศึกษาและผูว้จิยักล่าวดงันี'  
    กุศยา  แสงเดช (2543 : 132) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัในการสอนทกัษะการฟังวา่
เป็นทกัษะที�สาํคญัที�สุดที�จะนาํไปสู่ทกัษะต่อๆ ไป ไดแ้ก่ การพูด การอ่าน และการเขียน การฟัง 
แยกออกไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ระดบัเริ�มตน้ เนน้การฟังเสียง คาํ วลี แลว้สามารถออกเสียงไดถู้กตอ้ง  
รู้จกัสังเกต และจบัไดว้า่เสียงต่างๆ มีความแตกต่างกนัอยา่งไร และระดบัที�สอง เป็นการฟังประโยค
และเรื�องราวเพื�อความเขา้ใจ ดงันั'นการฝึกทกัษะการฟัง จึงประกอบไปด้วย การฟังเสียงพยางค์  
คาํศพัท ์ประโยค การสนทนา และฟังเรื�องแลว้เขา้ใจได ้
   บญัชา  อึ�งสกุล (2545 : 63) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะการฟังเป็นทกัษะการสื�อสารที�สําคญั
เพราะเป็นทกัษะพื'นฐานในการสื�อความหมายและเป็นพื'นฐานการเรียนรู้ทกัษะอื�นๆ พฤติกรรมการฟัง
แบ่งออกเป็น 2 ระดบัใหญ่ๆ คือ 
   1.2.1 ระดบัการรับรู้ เป็นระดบัที�ผูฟั้งสามารถแยกแยะหรือจาํแนกเสียงได ้เช่น 
เสียงเนน้หนกัในคาํ ระดบัเสียงสูง - ตํ�า ในประโยคระดบันี' เป็นระดบัพื'นฐานของการฟัง 
   1.2.2 ระดบัความเขา้ใจ เป็นระดบัที�ผูฟั้งสามารถเขา้ใจความหมายโดยทั�วไป 
ของขอ้ความที�ฟังและเขา้ใจจุดประสงคข์องการสื�อความหมายนั'น ซึ� งเป็นทกัษะที�ใชใ้นการสื�อสาร                  
ในชีวติประจาํวนั 
   นูแนน เดวิด (Nunan David. 1999 : 199) กล่าววา่ การฟังภาษาที�สองเป็นทกัษะ 
ที�ตอ้งใชค้วามพยายาม จึงจะทาํใหป้ระสบผลสําเร็จในที�สุด คนส่วนมากที�มีความคิดวา่ทกัษะการพูด
และการเขียน จะเป็นทกัษะที�มาก่อน อย่างไรก็ตามมีนักจิตวิทยาหลายท่านได้ศึกษาและเห็นว่า     
ในการเรียนภาษาที�สอง ควรสนบัสนุนการฝึกการฟังเป็นอนัดบัแรก ที�สําคญัในการสอนจะคาํนึงถึง         
ทาํอยา่งไรจึงจะอ่านออกเขียนได ้แต่ไม่ไดส้อนทาํอยา่งไรจึงจะฟังและพูดได ้เพราะวา่เป็นทกัษะ     
ที�ตอ้งทาํไดโ้ดยอตัโนมติัเหมือนเจา้ของภาษา 
   สรุปไดว้า่ ทกัษะการฟังเป็นทกัษะที�สาํคญัที�สุดที�จะนาํไปสู่ทกัษะการพดู การอ่าน 
และการเขียน ในการสอนทกัษะการฟัง ครูผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมการฝึกทกัษะการฟังอยา่งต่อเนื�อง 
สมํ�าเสมอ เนน้การฟังจากชีวติประจาํวนัที�ผูเ้รียนมีโอกาสไดพ้บเห็น ไดย้ิน ไดฟั้งอยูต่ลอดเวลา เช่น 
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การฟังข้อมูลข่าวสาร การฟังบทเพลง การฟังข้อมูลจากการประชุม เพื�อผูเ้รียนได้มีท ัศนคติ              
ต่อการฝึกฝนการฟังในชั' นเรียนว่า ได้เรียนรู้ในเรื� องที�จะเกิดประโยชน์โดยตรงกับตัวผูเ้รียน          
ผูเ้รียนจะสามารถนาํความรู้ที�ไดจ้ากการฝึกฝนทกัษะดงักล่าวมาใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งแทจ้ริง  
  1.3 การสอนทกัษะการฟัง 
   สุมิตรา  องัวฒันกุล (2540 : 159-160) ไดเ้สนอแนะขั'นตอนในการสอนทกัษะการฟัง 
ดงันี'  
   1.3.1 กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนและให้ผูเ้รียนได้รู้จุดมุ่งหมายของการฝึก
ทกัษะการฟัง ผูส้อนจะตอ้งแจง้ให้ผูเ้รียนรู้จุดมุ่งหมายเฉพาะหรืองานที�ทาํหลงัจากที�ฟังแลว้ เช่น 
ผูเ้รียนตอ้งรู้วา่เมื�อฟังจบแลว้ จะตอ้งตอบคาํถาม หรือทาํแผนภูมิเกี�ยวกบัเรื�องที�ฟัง   
   1.3.2 ใหผู้เ้รียนฟังขอ้ความหรือเรื�องราวที�เตรียมไว ้ขอ้ความที�ฟังควรเป็นขอ้ความ
ที�ใชอ้ตัราความเร็วปกติ และควรจะเปิดโอกาสให้ผูฟั้งไดฟั้งซํ' า ซึ� งจะฟังกี�ครั' งนั'นขึ'นอยูก่บัความยาว
และความยากง่ายของเรื�องที�ฟัง ลกัษณะงานที�ใหท้าํ และความสามารถของผูเ้รียน 
   1.3.3 ใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกหดัหรืองานที�ใหห้ลงัจากการฟังแลว้ 
   1.3.4 ผูส้อนใหค้าํติชมในงานของผูเ้รียน เช่น เฉลยคาํตอบ หรือให้ผูเ้รียนไดแ้กไ้ข
คาํตอบที�ผดิดว้ยตนเอง 
   วภิาดา  ประสารทรัพย ์(2542 : 60-75) ไดเ้สนอแนะขั'นตอนการสอนทกัษะการฟัง 
ซึ� งแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ  คือ 
   1.3.1 กิจกรรมการสอนทกัษะการฟังเพื�อการรับรู้ ไดแ้ก่ การสอนใหฟั้งความแตกต่าง
ของเสียงสระ หรือเสียงพยญัชนะในแต่ละคาํ การสอนนกัเรียนใหฟั้งระดบัเสียงสูง-ตํ�า ในประโยค 
   1.3.2 การสอนกิจกรรมการฟังเพื�อความเข้าใจ การที�จะเข้าใจเรื� องราวใดๆ          
ตอ้งทราบขอ้มูลเกี�ยวกบัเรื�องราวนั'นๆ ขอ้มูลที�ตอ้งทราบส่วนมาก ไดแ้ก่ (Who) ทาํอะไร (What)       
ที�ไหน (Where) เมื�อไหร่ (When) ทาํไม (Why) และอยา่งไร (How) การจดักิจกรรมการสอนเพื�อช่วยฝึก
ใหเ้กิดการพฒันาทกัษะการฟังเพื�อความเขา้ใจ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ขั'นตอน  ดงันี'  
    1) กิจกรรมก่อนการฟัง (Pre-listening Activities) เป็นกิจกรรมที�จดัขึ'น 
เพื�อเตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อนที�จะฟังเรื�องราวจริงของบทเรียน มีจุดประสงคใ์ห้ขอ้มูลพื'นฐาน
ดา้นความรู้ ความคิดเกี�ยวกบัเรื�องที�จะฟัง เพื�อนกัเรียนมีความพร้อมที�จะเรียน ให้นกัเรียนทราบเกี�ยวกบั
ศพัท์ และโน้มน้าวนักเรียนมาสู่บทเรียน รูปแบบ หรือเทคนิคของการจดักิจกรรมก่อนการฟัง          
(Pre-listening Activities) การคาดการณ์ (Prediction) เป็นกิจกรรมที�จะช่วยให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์เดิมมาเป็นพื'นฐานในการเดาล่วงหนา้ เกี�ยวกบัเหตุการณ์และคาํศพัทที์�จะพบในเนื'อเรื�อง
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ที�จะฟัง โดยอาศยัรูปภาพ หวัขอ้และชื�อเรื�อง เป็นกิจกรรมคู่ หรือกิจกรรมกลุ่ม ที�จะช่วยให้นกัเรียน
ไดแ้สดงความคิดเห็นส่วนตวักบับุคลอื�น และทาํใหน้กัเรียนมีการสื�อสารกนัจริง   
    2) กิจกรรมระหวา่งการฟัง (While-listening Activities) ครูจะให้นกัเรียน
ฟังเรื�องราวที�ครูเตรียมมาสอน อาจเปิดแถบบนัทึกเสียงให้นกัเรียนฟังมากกวา่ 1 ครั' ง เพื�อเพิ�มความเขา้ใจ
ให้แก่นักเรียนมากขึ' น ในขั'นตอนนี' นักเรียนต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการฟังว่า ฟังเพื�ออะไร  
กิจกรรมสอนระหวา่งการฟังจึงเนน้ที�การช่วยสร้างกรอบความคิด ให้นกัเรียนเขา้ใจเรื�องที�ฟัง และ
จุดประสงคข์องการฟัง โดยทาํไดห้ลายวธีิ เช่น การเติมขอ้ความสั'นๆ ง่ายๆ ในขณะที�ทาํให้นกัเรียน
ทาํเครื�องหมายหรือเขียนขอ้ความสั'นๆ ลงในตารางที�กาํหนดให้ ในขณะที�ฟังให้นกัเรียนระบุรูปภาพ
ที�เกี�ยวกบัสิ�งที�กาํลงัฟัง ใหน้กัเรียนแกไ้ขคาํที�สะกดผดิง่ายๆ ในขณะที�ฟัง เพื�อให้นกัเรียนจะไดต้ั'งใจ
มีใจจดจ่อกบัการฟัง 
    3) กิจกรรมหลงัการฟัง (Post-listening Activities) เป็นกิจกรรมที�ควรให้
นกัเรียน ทาํเป็นคู่หรือกลุ่ม เพื�อให้ไดแ้ลกเปลี�ยนขอ้มูลกนั นอกเหนือจากการตอบคาํถามจากเรื�อง 
ที�ฟังแลว้ มกัจะเป็นการตั'งคาํถาม หรือการกาํหนดกิจกรรมที�นอกเหนือจากเนื'อเรื�อง (Beyond the Text) 
แต่ตอ้งอาศยัขอ้มูลจากกิจกรรมก่อนและระหวา่งการฟังเขา้มาช่วย ดงันี'  การอภิปราย (Discussion) 
การแสดงบทบาทสมมติ (Role-play) เป็นการใหน้กัเรียนแสดงบทบาทสมมุติไปตามสถานการณ์ใหม่
ที�กาํหนดให ้เพื�อนกัเรียนจะไดฝึ้กภาษาเพิ�มเติม การรายงาน (Report) เป็นการให้นกัเรียนไดฝึ้กใชภ้าษา
ต่อหนา้ผูฟั้ง/ผูช้ม นอกจากนกัเรียนจะไดก้ลา้แสดงออกแลว้ยงัไดฝึ้กภาษาอีกดว้ยการเขียนรายงาน 
(Writing) เป็นกิจกรรมที�นกัเรียนเขียนเกี�ยวกบัเรื�องที�ฟัง เช่น การเขียนสรุปยอ่ การเขียนเรียงความ 
เป็นตน้ 
   พรสวรรค ์ ศรีป้อ (2550 : 155) ไดเ้สนอขั'นตอนการจดัการเรียนรู้ทกัษะการฟัง
ซึ� งประกอบดว้ย 3 ขั'นตอน  ดงันี'  
   1.3.1 ขั'นก่อนฟัง กิจกรรมก่อนการฟังมีประโยชน์ต่อทั' งผูส้อนและผูเ้รียน  
สาํหรับผูส้อน กิจกรรมก่อนการฟัง ทาํให้ผูส้อนได้ประเมินความรู้เดิมของผูเ้รียนเกี�ยวกบัเรื� อง             
ที�จะใหฟั้ง รวมทั'งประเมินความรู้ทางภาษา และยงัสามารถใหค้วามรู้ภูมิหลงัที�จาํเป็นต่อความเขา้ใจ
ในการฟังแก่ผูเ้รียน เช่น ขอ้มูลด้านวฒันธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้ความที�จะได้ฟัง สําหรับผูเ้รียน 
กิจกรรมก่อนการฟังมีจุดมุ่งหมายเพื�อกระตุน้ความสนใจ สร้างความมั�นใจ ทาํให้การฟังของผูเ้รียน
ง่ายขึ'น กิจกรรมก่อนการฟังสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การเตรียมคาํศพัท ์ทบทวนความรู้เดิม
เกี�ยวกบัเรื�องที�จะฟัง และใหเ้ดาเรื�องที�จะฟัง 
    1) การเตรียมคาํศพัท ์ไดแ้ก่ สอนคาํศพัทแ์ละสํานวนภาษาที�จาํเป็นในการฟัง 
โดยมีจุดประสงคข์องการสอนศพัทใ์นการฟัง เพื�อตอ้งการใหผู้เ้รียนรู้ความหมายและฟังจะไดเ้ขา้ใจ 
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    2) ทบทวนความรู้เดิมเกี�ยวกับเรื� องที�จะฟัง ผูส้อนสามารถจดักิจกรรม
ดงัต่อไปนี'  เพื�อเป็นการทบทวนความรู้เดิม 
     (1) ให้ทาํแบบทดสอบสั' นๆ ซึ� งอาจจะเป็นแบบถูก-ผิด (True-false) 
แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) หรือการตอบคาํถามสั'นๆ (Short Answer)   
     (2) ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปราย    
     (3) ใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความสั'นๆ ที�สัมพนัธ์กบัเรื�องที�จะอ่านแลว้ตอบคาํถาม 
และอภิปราย 
                     (4) ใหผู้เ้รียนระดมความคิดเกี�ยวกบัเรื�องที�จะฟัง ซึ� งอาจจะเกี�ยวกบัคาํศพัท ์
ประสบการณ์ ความเขา้ใจ การทาํผงัความคิด   
    3) ใหผู้เ้รียนทายวา่เนื'อหาที�นกัเรียนจะไดฟั้งเกี�ยวกบัอะไร เช่น จะให้นกัเรียน 
ฟังเรื� องเกี�ยวกบัอาหารที�มีคุณค่า ผูเ้รียนบางคนอาจจะเดาว่าจะได้ฟังเกี�ยวกบัอาหารหลกั 5 หมู่         
บางคนอาจจะเดาว่าจะไดฟั้งเรื�องเกี�ยวกบัประโยชน์ของอาหารชนิดต่างๆ เป็นตน้ กิจกรรมที�จดั       
ในขั'นนี' จะเหมือนกับในขั'นทบทวนความรู้ คือ ให้ทาํแบบทดสอบสั' นๆ ผู ้เ รียนและผู ้สอน             
ร่วมกนัอภิปรายและระดมสมอง 
   1.3.2 ขั'นระหวา่งฟัง กิจกรรมระหวา่งการฟังเป็นกิจกรรมที�ผูเ้รียนทาํระหวา่งฟัง  
หรือทนัทีที�ฟังจบ ในการจดักิจกรรมระหวา่งฟังผูส้อนตอ้งระลึกถึง คือ 
    1) ควรให้ผูเ้รียนฟัง 3 เที�ยว เที�ยวแรกฟังเพื�อให้ผูเ้รียนปรับตวักบัสําเนียง 
และความเร็วของผูพ้ดู ถา้ผูส้อนจะตั'งคาํถาม ควรจะเป็นคาํถามความเขา้ใจกวา้งๆ การฟังครั' งที�สอง 
เป็นการฟังเพื�อหารายละเอียดเพิ�มขึ'น การฟังครั' งที�สามควรเป็นการฟังเพื�อใหผู้เ้รียนตรวจคาํตอบ 
    2) แบ่งการฟังออกเป็น 2 ขั'นตอน คือ ขั'นแรกฟังแบบคร่าวๆ (Extensive 
Listening) เพื�อจบัใจความสาํคญั หลงัจากนั'นใหฟั้งเพื�อหารายละเอียด (Intensive Listening) 
    3) ถา้ขอ้ความที�ผูเ้รียนฟังเป็นขอ้ความที�ยาว ควรแบ่งออกเป็นตอนสั' นๆ 
และตรวจสอบความเขา้ใจทีละขั'นตอน 
    4) ถ้านักเรียนตอ้งเขียนคาํตอบในระหว่างฟังหรือเมื�อฟังจบ ครูตอ้งให้
นักเรียนอ่านข้อความที�จะฟังก่อนการฟัง และต้องแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจคาํสั�ง ดังนั' นผูส้อน          
จึงควรอธิบายคาํสั�ง 
    5) แบบฝึกหดัที�ใหท้าํ ควรมีงานเขียนใหน้อ้ยที�สุด 
    6) ใหน้กัเรียนฟังหรืออ่านคาํถามก่อนการฟัง 
    7) ใหผ้ลป้อนกลบัทนัที 
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   1.3.3 ขั'นหลงัฟัง กิจกรรมหลงัการฟังมี 2 แบบ คือ กิจกรรมที�เกี�ยวกบัปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อขอ้ความที�ฟัง และการวเิคราะห์ลกัษณะทางภาษาที�ปรากฏในขอ้ความ สําหรับกิจกรรม
เกี�ยวกบัปฏิกิริยาตอบสนองต่อขอ้ความที�ได้ฟังนั'น อาจจะให้ผูเ้รียนอภิปรายเกี�ยวกบัสิ� งที�ได้ฟัง        
ทาํผงัความรู้ เขียน สรุป ตอบคาํถามเกี�ยวกบัเรื�องที�ไดฟั้ง แสดงบทบาทสมมติ แสดงละครในดา้นภาษา 
ครูอาจจะใหท้าํแบบฝึกหดัเกี�ยวกบัคาํศพัทที์�ไดฟั้ง เช่น นาํคาํมาแต่งประโยค แต่งเป็นเรื�อง เป็นตน้ 
   เฮย ์คราฟท ์(Hay Craft. 1987 : 19) ใหค้วามเห็นวา่ ความสําเร็จของทกัษะการฟัง
ขึ'นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ คือ ครูผูส้อน เทคนิควิธีสอน ความรู้พื'นฐานของผูเ้รียน แรงจูงใจ        
สื�อการเรียนการสอน แต่ครูจะมีบทบาทมากที�สุดที�จะช่วยใหก้ารสอนทกัษะการฟังประสบความสําเร็จ 
และยกตวัอยา่งกิจกรรมที�เนน้การสอนฟัง ไดแ้ก่ การแยกความแตกต่างระหวา่งเสียงหลกั (Key Sound) 
เสียงเนน้ (Stress) และเสียงขึ'นลง (Intonation) ครูผูส้อนจะตอ้งฝึกให้นกัเรียนสามารถฟังจากครูพูด 
และพูดตาม โดยมีจุดมุ่งหมายให้เข้าใจและออกเสียงให้ถูกต้อง โดยที�ใช้เวลาที�เหมาะสมและ
ไดผ้ลดีที�สุด 
   สรุปไดว้า่ การสอนทกัษะการฟัง เป็นเทคนิควิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื�อฝึกทกัษะภาษา ทั'งทกัษะการรับสารระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร ผูรั้บสารตอ้งประมวลขอ้มูล 
ที�ไดรั้บโดยใชค้วามรู้เดิมและความรู้ดา้นภาษา มีความสามารถในการแยกแยะ เขา้ใจสิ�งที�ผูอื้�นพูด 
ซึ� งตอ้งเขา้ใจสาํเนียง หรือการออกเสียงไวยากรณ์ คาํศพัทข์องผูพ้ดู และความหมาย ซึ� งในขั'นการสอน
ทกัษะการฟังแบ่งเป็น 3 ขั'นตอน คือ 1) ขั'นก่อนฟัง 2) ขั'นระหวา่งฟัง และ 3) ขั'นหลงัการฟัง 
 2. ทกัษะการพูด 
  2.1 ความหมายของการพูด 
   พนัธ์ุทิพา  หลาบเลิศบุญ (2542 : 23) กล่าวว่า การพูด คือ การสื�อความหมาย        
ซึ� งกนัและกนัในสังคม โดยการใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ เช่น เสียง ภาษา อากปักิริยาท่าทาง เพื�อถ่ายทอด
ความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกของผูพ้ดูไปสู่ผูฟั้ง 
   กุณฑลีย ์ ไวทยะวณิช (2545 : 2) กล่าววา่ การพูด คือ การใชเ้สียง สาํเนียง ภาษา 
กิริยาท่าทาง เพื�อถ่ายทอดความคิด ความตอ้งการไปยงัผูฟั้ง ทั'งนี' มุ่งหวงัให้เกิดการรับรู้และเขา้ใจ 
ตรงกนั 
     เตือนใจ  เฉลิมกิจ (2545 : 57) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การพูดเป็นทกัษะที�สอนยาก 
เพราะผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ในเรื�ององค์ประกอบต่างๆ ของภาษาเป็นอย่างดี เพื�อที�จะพูดในสิ�งที�
ตอ้งการสื�อได ้เช่น คาํศพัท ์การออกเสียง โครงสร้างทางไวยากรณ์ หวัขอ้ทางภาษา 
     พรสวรรค์  สีป้อ (2550 : 163) ไดใ้ห้ความหมายว่า การพูด คือ การปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลในสังคม เป็นการสื�อสารทางวาจาของคนตั'งแต่สองคนขึ'นไป ต่างฝ่ายต่างมีจุดประสงค์
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ที�จะสื�อความหมายของตวัเอง และต่างฝ่ายก็ต้องตีความสิ� งที�ตนเองได้ฟัง ดังนั'น จุดประสงค์          
ของทกัษะการพูด คือ สามารถสื�อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถพูดให้ผูอื้�นเขา้ใจ หลีกเลี�ยง
การทาํใหผู้ฟั้งสับสน เนื�องจากการออกเสียงผิด ไวยากรณ์ผิด ใชค้าํผิดหรือไม่เหมาะสม นอกจากนั'น 
ยงัตอ้งพดูใหเ้หมาะสมกบัสังคมและวฒันธรรมดว้ย 
                 คลาร์ก (Clark. 1976 : 21) กล่าววา่ การพูด หมายถึง การใชถ้อ้ยคาํที�ถูกตอ้ง และ
เหมาะสมกบัผูฟั้ง เพื�อบรรลุเป้าหมายของการพดู 
   สรุปไดว้า่ การพดู หมายถึง การใชถ้อ้ยคาํ ภาษา นํ'าเสียง อากปักิริยาท่าทางที�ถูกตอ้ง 
เหมาะสมกบัผูฟั้ง เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในสังคม สื�อสารทางวาจาของคนที�มีจาํนวนตั'งแต่
สองคนขึ'นไป โดยต่างฝ่ายต่างมีจุดประสงคที์�จะสื�อความหมายของตวัอง และต่างฝ่ายตอ้งตีความ
สิ�งที�ตนเองไดฟั้ง และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความคิดเห็นได ้จุดประสงค์
ของทกัษะการพูด คือ สามารถสื�อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งผูพู้ด
และผูฟั้ง ซึ� งทกัษะการพดูเป็นทกัษะที�สามารถฝึกได ้
  2.2 การสอนทกัษะการพูด 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 21) ได้กาํหนดไวว้่า ทกัษะการพูดเป็นทกัษะ     
ดา้นการแสดงออก (Productive Skill) ซึ� งผูพู้ดตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัภาษาและสิ�งที�พูด และจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บการฝึกเพื�อใหส้ามารถพดูสื�อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการฝึกพดูภาษาต่างประเทศ 
จาํเป็นตอ้งใชเ้วลานานในการฝึก ตอ้งอาศยัแรงจูงใจและความถนดัของผูเ้รียน รวมทั'งสภาพการเรียน
การสอนที�เหมาะสมกบัผูเ้รียนด้วย การสอนพูดที�ดีนั'นตอ้งใช้ภาษาที�พบจริงในชีวิตประจาํวนั          
เป็นเรื�องรอบๆ ตวัของผูเ้รียน และขั'นตอนการฝึกพดูก็ควรสอดคลอ้งกบัธรรมชาติการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ซึ� งในการสอนพูดเบื'องตน้นั'น การเรียนการสอนควรมุ่งเนน้เกี�ยวกบัความถูกตอ้งของการใชภ้าษา 
(Accuracy) ทั'งในเรื�องของเสียง คาํศพัท ์ไวยากรณ์ และกระสวนประโยค (Patterns) เนน้การจดักิจกรรม
ฝึกการพูด ที�ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัอยูภ่ายในแบบหรือตวัอยา่งที�กาํหนดให้ เมื�อผูเ้รียนเกิดความเคยชิน
และมีความเขา้ใจเกี�ยวกบัการใชภ้าษาในการพดูแลว้ ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ที�มีอยูไ่ปใชภ้าษามากขึ'น 
สาํหรับผูเ้รียนระดบัสูง กิจกรรมฝึกทกัษะการพดูจะเนน้ที�ความคล่องแคล่วของการใชภ้าษา (Fluency) 
และจะเป็นการพดูแบบอิสระมากขึ'น เพราะจุดมุ่งหมายที�แทจ้ริงของการพูด คือ การสื�อสารให้ผูอื้�น
ไดรั้บรู้ดว้ยการพดูอยา่งถูกตอ้งและคล่องแคล่ว   
   กุศยา  แสงเดช (2548 : 136) ได้กล่าวว่า ในการสอนทกัษะการพูดเบื'องต้น 
มุ่งเนน้ใหใ้ชท้กัษะการพดูเพื�อการสื�อสารไดใ้นสถานการณ์จริง สิ�งสาํคญัคือ ตวัครูผูส้อน จะตอ้งให ้   
ความถูกตอ้ง รูปแบบ เสียง ดงันั'น กิจกรรมต่างๆ จึงเป็นกิจกรรมที�ผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัตามแบบ 
หรือตวัอย่างที�กาํหนด เพื�อนาํไปสู่ขั'นการสอนพูดให้มีประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธิ> สูงสุด      
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การเตรียมกิจกรรมที�จะนาํไปสู่กิจกรรมการสอนพูด ครูผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงความถูกตอ้ง เหมาะสม
กบัสถานการณ์ และระดบัภาษาที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน ซึ� งมีแนวทางการจดักิจกรรมการสอนทกัษะ 
การพดู ดงันี'  
   2.2.1 จดับรรยากาศของหอ้งใหเ้อื'อต่อการเรียนภาษา และครูผูส้อนใชภ้าษาองักฤษ
ในชั'นเรียนใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้เพื�อใหผู้เ้รียนมีความคุน้เคยและเป็นตวัอยา่งสาํหรับการฝึก 
   2.2.2 ใชสื้�อการสอนที�หลากหลาย ปัจจุบนันี'นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
จะช่วยใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการพดูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2.2.3 ในการฝึกการพูด ไม่ควรอย่างยิ�งที�จะแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียนทุกจุด 
ควรแกเ้ฉพาะในขั'นนาํเสนอ (Presentation) ที�ตอ้งการความถูกตอ้งของการใช้ภาษา (Accuracy)           
แต่ถา้เป็นฝึกปฏิบติั (Practice) ที�ตอ้งการฝึกความคล่องของการใชภ้าษา (Fluency) และขอ้ผิดพลาดนั'น
ไม่ได้มีผลต่อความเขา้ใจภาษา ก็คงไม่ตอ้งแก้ทนัที ควรรอโอกาสที�เหมาะสม เพื�อมิให้ผูเ้รียน         
เกิดความทอ้ถอยและขาดความเชื�อมั�น 
   2.2.4 ครูสอนภาษาองักฤษมีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง ที�จะตอ้งฝึกทกัษะและความสามารถ
ในการใชภ้าษาใหพ้ฒันากา้วหนา้อยูเ่สมอ 
   2.2.5 การจัดกิจกรรมการฝึก ควรมีรูปแบบหลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู ้เ รียน             
มีความสนุกสนาน เกิดเจตคติที�ดีต่อการเรียนภาษา 
   2.2.6 การสอนภาษาควรสอนทกัษะสัมพนัธ์ หรืออย่างน้อยตอ้งสอนคู่กนั เช่น 
สอนทกัษะการพดูคู่กบัทกัษะการฟัง เป็นตน้ 
   2.2.7 การสอนทกัษะการพดู ควรจดักิจกรรมคู่ (Pair Work) ใหม้าก เพราะการทาํ
กิจกรรมคู่จะช่วยฝึกให้ผูเ้รียนใชภ้าษาในการสื�อสารและแสวงหาขอ้มูลไดดี้ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน                  
ที�ขาดความเชื�อมั�นมีโอกาสแสดงออก 
               2.2.8 ควรชมเชยผูเ้รียนใหก้าํลงัใจบ่อยๆ เพราะเป็นแรงกระตุน้ที�สร้างความเชื�อมั�น
ใหก้บัผูเ้รียน 
   2.2.9 การฝึกพดูเริ�มจากง่ายไปหายาก  
   สุมิตรา  องัวฒันกุล (2540 : 167-168) ไดเ้สนอขั'นตอนการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนทกัษะการพดูไวด้งันี'  
   2.2.1 ขั'นบอกวตัถุประสงค ์ผูส้อนควรจะบอกผูเ้รียนรู้ถึงสิ�งที�จะเรียน 
   2.2.2 ขั'นเสนอเนื'อหา การเสนอเนื'อหาควรจะอยูใ่นรูปปริบท ผูส้อนจะตอ้งให้ผูเ้รียน 
สังเกตลกัษณะของภาษา ความหมายของขอ้ความที�จะพดู ซึ� งจะตอ้งขึ'นกบัปริบท เช่น ผูพู้ดเป็นใคร 
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มีความรับผดิชอบกบัคู่สนทนาอยา่งไร ผูส้นทนาพยายามจะบอกอะไร สิ�งที�พดู สถานที�พดูและเนื'อหา
ที�พดูมีอะไรบา้ง    
   2.2.3 ขั'นการฝึกและการถ่ายโอน การฝึกจะกระทาํทนัทีหลงัจากเสนอเนื'อหา 
อาจจะฝึกพูดพร้อมๆ กนั หรือเป็นคู่ ผูส้อนควรให้ผูฟั้งไดย้ินไดฟั้งสํานวนภาษาหลายๆ แบบ และ
เป็นสาํนวนภาษาที�เจา้ของภาษาใชจ้ริง และควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาอยา่งอิสระ ใกลเ้คียงกบั
สถานการณ์ที�เป็นจริง ซึ� งในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทกัษะการพดู แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ  
    1) ระดบัเตรียมตวั เป็นการสอนใหพ้ดูเลียนแบบตวัอยา่ง เช่น การเลียนแบบ
ประโยคที�ถูกตอ้งจากผูส้อน หรือจากเครื�องเล่นแถบเสียง และการท่องจาํประโยคพื'นฐานต่างๆ         
ในระดบันี'  ผูเ้รียนจะตอ้งฟังและฝึกออกเสียงต่างๆ จนเกิดความคุน้เคย 
    2) ระดบัการแสดงออก เป็นระดบัที�ผูเ้รียนสามารถพูดแสดงความตั'งใจ
ของตนเอง ออกไปใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้หลงัจากที�ผูเ้รียนสามารถจาํคาํและประโยค
ต่างๆ ไดพ้อสมควร  
   สรุปได้ว่า การสอนทักษะการพูด มุ่งเน้นใช้ทักษะการพูดเพื�อการสื� อสาร             
ในสถานการณ์จริง ครูผูส้อนใหค้วามถูกตอ้ง รูปแบบ เสียง ในการกิจกรรมการเรียนจึงเป็นกิจกรรม
ที�ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัตามแบบ หรือตวัอยา่งที�กาํหนด เพื�อนาํไปสู่ขั'นการสอนพูดให้มีประสิทธิภาพ
และไดผ้ลสัมฤทธิ> สูงสุด การเตรียมกิจกรรมที�จะนาํไปสู่กิจกรรมการสอนพดู ครูผูส้อนตอ้งคาํนึงถึง
ความถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์ เนื'อหาของภาษาในกิจกรรมการพูดเป็นสิ�งที�อยูใ่นชีวิตประจาํวนั
ของผูเ้รียนและระดบัภาษาที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกการออกเสียง เลียนแบบเสียงพูด
ของเจา้ของภาษา และเนน้ความถูกตอ้งในการใชภ้าษา จากนั'นจึงฝึกการพูดและการใชภ้าษา และ 
ใช้ประโยคที�มีความยาวและซับซ้อนตามลาํดับ เมื�อผูเ้รียนได้ฝึกการพูดในสถานการณ์ต่างๆ            
เกิดความมั�นใจในการพูด เกิดทักษะเพราะได้ฝึกพูดในสิ� งที�อยู่ในชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียน              
ผูเ้รียนสามารถนาํสิ�งที�เรียนและฝึกปฏิบติัในชั'นเรียนไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้ 
 3. ทกัษะการอ่าน 
  3.1 ความหมายของทกัษะการอ่าน 
     การอ่านเป็นหนึ�งในสี�ทกัษะทางภาษาที�จาํเป็นตอ้งฝึกฝนอยูเ่สมอ และไม่มีวนัสิ'นสุด
สามารถฝึกไดเ้รื�อยๆ ตามวยัและประสบการณ์ของผูอ่้าน เพราะการอ่านนั'นจะเกี�ยวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั
ของมนุษย์ เป็นเครื� องมือสาํคญัที�จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู้ ความคิด และความบนัเทิงใจ          
ช่วยปรับปรุงชีวิตให้สดใสสมบูรณ์ ดังคาํกล่าวของ เซอร์ ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon)              
นกัปรัชญาเมธีชาวองักฤษที�วา่ “การอ่านทาํคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์” (http//www.thaigoodview.com. 
ออนไลน์. 2553)  
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     บญัชรี  ทองวิสุทธิ>  (2541 : 8) ได้ให้ความหมายทกัษะการอ่านไวว้่า การอ่าน      
เป็นกระบวนการสื�อสารระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน ผูอ่้านตอ้งทาํความเขา้ใจความหมายที�ผูเ้ขียน     
สื�อมาถึงผูอ่้าน โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ในการคน้หาความหมายใหต้รงกนั 
     สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2542 : 9) ได้ให้ความหมายของทกัษะการอ่านไวว้่า คือ 
การสื�อความหมายระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน ซึ� งมีกระบวรการถอดรหสั ผูเ้ขียนจะอยูใ่นฐานะของผูบ้นัทึก
รหสัความคิด (Encoder) ส่วนผูอ่้านจะเป็นผูถ้อดรหสัความคิด (Decoder) 
     สิริวฒัน์  ทองเลิศ (2543 : 20) กล่าวว่า การอ่าน คือ การสื�อความหมายระหว่าง
ผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน โดยผา่นกระบวนการแห่งการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัความคิด ผูอ่้านจาํเป็นตอ้ง
เขา้ใจถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ เกิดอารมณ์และความรู้สึกร่วมกบัผูเ้ขียน 
   ไพรถ  เลิศพิริยกมล (2543 : 23-27) กล่าวถึงความหมายของทกัษะการอ่านไวว้า่     
การอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารที�สาํคญัไม่ยิ�งหยอ่นไปกวา่การฟัง ความสามารถในการอ่านจึงสาํคญั 
และจาํเป็นยิ�งต่อการเป็นพลเมืองที�มีคุณภาพในสังคมปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่ องคก์ารระดบันานาชาติ  
เช่น องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จะใชค้วามสามารถ
ในการรู้หนงัสือของประชากรประเทศต่างๆ เป็นดชันีวดัระดบัการพฒันาของประเทศนั'นๆ  
   สรุปไดว้า่ การอ่าน หมายถึง กระบวนการทางความคิดอนัเกิดจากการถอดรหัส
ความหมายของภาษาเป็นการสื�อสารระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน ซึ� งผูเ้ขียนไดถ่้ายทอดความคิด ความรู้
และอารมณ์ผา่นตวัอกัษร สัญลกัษณ์ โดยที�ผูอ่้านตอ้งสามารถตีความหมายและประเมินผลสิ�งที�อ่าน 
โดยผ่านกระบวนการคิด สามารถแปลความ ตีความและขยายความ โดยใช้ความรู้และทกัษะ 
ประสบการณ์เดิมมาเชื�อมโยงกบัสิ�งที�อ่านเขา้ดว้ยกนั ทั'งนี' เพื�อให้เกิดความเขา้ใจและสามารถรับรู้
ไดต้รงกบัผูอ่้าน 
    3.2 การสอนทกัษะการอ่าน 
   สุมิตรา  องัวฒันกุล (2540 : 178-179) ไดก้ล่าวถึงการกิจกรรมการเรียนการสอน
ทกัษะการอ่าน ซึ� งในแต่ละขั'นตอนการสอนสามารถเลือกไดห้ลายกิจกรรม ดงันี'  
   3.2.1 กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) เป็นการสร้างความสนใจ
และเป็นการปูพื'นฐานในเรื�องที�จะอ่านให้ผูเ้รียนคิดถึงความรู้เดิม แลว้นาํมาสัมพนัธ์กบัเรื�องที�อ่าน 
ตวัอยา่งกิจกรรมในขั'นนี'  ไดแ้ก่ 
    1) ให้คาดคะเนเรื�องที�จะอ่าน เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดถึงความรู้เดิม
แลว้นาํมาสัมพนัธ์กบัเรื�องที�อ่าน การคาดคะเนอาจจะผดิหรือถูกก็ได ้
    2) ให้เดาความหมายของคาํศพัท์จากปริบท โดยดูจากประโยคขา้งเคียง
หรือจากรูปภาพ และการแสดงท่าทาง 



26 
 

   3.2.2 กิจกรรมระหวา่งการอ่าน (While-reading Activities) เป็นการทาํความเขา้ใจ
โครงสร้างและเนื'อความในเรื�องที�อ่าน กิจกรรมในขั'นนี'  ไดแ้ก่ 
    1) ให้ลาํดับเรื� อง โดยให้ตัดเรื� องออกเป็นส่วนๆ อาจจะเป็นย่อหน้า             
หรือเป็นประโยคก็ได ้แลว้ใหผู้เ้รียนในกลุ่มลาํดบัขอ้ความกนัเอง 
    2) เขียนแผนผงัโยงความสัมพนัธ์ของเนื'อเรื�อง 
    3) เติมขอ้ความลงไปในแผนผงัของเนื'อเรื�อง 
    4) เล่าเรื�องโดยสรุป 
   3.2.3 กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post-reading Activities) เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจ
ของผูเ้รียน กิจกรรมอาจเป็นการถ่ายโยงไปสู่ทกัษะอื�นๆ เช่น ทกัษะการพดูและการเขียนก็ได ้เช่น 
    1) ใหแ้สดงบทบาทสมมติ 
                     2) ให้เขียนเรื� องหรือเขียนโตต้อบ เช่น เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา 
เขียนแบบฟอร์ม วาดรูป เป็นตน้ 
    3) พดูแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่าน 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ก : 4-6) เสนอการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ทกัษะการอ่าน ขั'นตอนที�ผูส้อนควรคาํนึงถึงมีดงัต่อไปนี'   
    3.2.1 กิจกรรมการสอนอ่าน (Pre-reading Activities) เป็นการเตรียมตวัผูอ่้าน 
โดยอาจตั'งคาํถามจากชื�อเรื�อง รูปภาพ ให้ผูเ้รียนคาดเดาเหตุการณ์ตวัละคร หรืออาจสอนคาํศพัท์ 
และบอกวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนทราบอยา่งชดัเจน 
   3.2.2 กิจกรรมระหวา่งการอ่าน (While-reading Activities) เช่น การหาความหมาย
ของคาํ การตีความและเนื'อหาที�อ่าน ประเมินเนื'อหา จบัใจความสาํคญั และสรุปสิ�งที�อ่าน 
   3.2.3 กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading Activities) เช่น อ่านแล้ววาดรูป          
กรอกขอ้ความเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่าน ขีดเส้นใตค้าํที�สัมพนัธ์กนั ตั'งชื�อเรื�อง ตอบคาํถามเกี�ยวกบัเนื'อเรื�อง 
   สรุปไดว้า่ การสอนทกัษะการอ่านมีขั'นตอน 3 ขั'นตอน คือ ขั'นก่อนทกัษะการอ่าน 
กิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียน ขั'นระหวา่งการอ่าน เป็นการฝึกทกัษะ สร้างสมประสบการณ์และทกัษะ
ทางภาษาและทาํความเขา้ใจกบัเนื'อหา และช่วงหลงัการอ่านเพื�อวดัผลประเมินผล เพื�อตรวจสอบ
ผูเ้รียนวา่ผูเ้รียนเขา้ใจ และนาํทกัษะทางภาษาไปใชไ้ด ้
 4. ทกัษะการเขียน 
  4.1 ความหมายของทกัษะการเขียน 
   ฐิติรัตน์  สุวรรณสม (2544 : 20) ได้ให้ความหมายของการเขียนว่า หมายถึง           
การเรียบเรียงประโยคที�เชื�อมโยงกนัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ มีความสมเหตุสมผลที�จะสามารถ
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สื�อสาร สิ�งที�ผูเ้ขียนตอ้งการถ่ายทอดให้ผูอ่้านเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งตรงกนั การเขียนเป็นกระบวนการ
สร้างความคิด มีการรวบรวมและจดัเรียงขอ้มูลอยา่งมีความหมายตามหลกัการใชภ้าษา 
   ประนอม  ไชยวิชิต (2544 : 24) ให้ความหมายของการเขียนวา่ หมายถึง การถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์ของผูเ้ขียนออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยอาศยัความรู้
ดา้นต่างๆ เช่น คาํศพัท์ ไวยากรณ์ และการเรียงลาํดบัความคิดอย่างเป็นระบบ การเขียนตอ้งอาศยั
การฝึกฝนอยา่งสมํ�าเสมอ จึงจะทาํใหผู้เ้ขียนมีความสามารถและพฒันาการเขียนของตนเอง ใหดี้ขึ'น 
   สุชาดา  โรจนาศยั (2548 : 42-43) ใหค้วามหมายการเขียนวา่ หมายถึง การถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ อาศยัความรู้ดา้นคาํศพัท ์ไวยากรณ์ การเลือกใชค้าํอยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสมตามหลกัภาษา ผา่นการเรียงลาํดบัความคิดอยา่งมีระบบออกมาเป็นตวัอกัษร เพื�อให้ตรง
ตามที�ผูเ้ขียนตอ้งการ 
   วินโดสัน (Widdowson. 1979 : 49) ได้ให้คาํนิยามการเขียนว่า คือ กิจกรรม        
การสื�อสารชนิดหนึ�ง การสื�อสารนี'  หมายถึง การถ่ายโอนขอ้มูลจากบุคคลหนึ�งไปสู่อีกบุคคลหนึ�ง 
โดยใช้ภาษาและความรู้ทางโลกเป็นเครื�องมือ คือ ใช้ความรู้เรื�องของขอ้มูลต่างๆ และขอ้กาํหนด
ทางสังคมร่วมกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร งานเขียนจึงมีลกัษณะเป็นขอ้ความที�แสดงปฏิสัมพนัธ์
ในการสื�อสารระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้าน งานเขียนตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสังคมจึงจะสามารถ
สื�อความหมายใหผู้อ่้านเขา้ใจได ้ 
   สรุปไดว้า่ ทกัษะการเขียน เป็นการสื�อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์
ออกมาเป็นตวัอกัษร โดยอาศยัความรู้คาํศพัท ์ไวยากรณ์ โครงสร้างทางภาษาตามหลกัการใชภ้าษา 
สามารถสื�อความหมายใหผู้อ่้านเขา้ใจตรงกบัผูเ้ขียน 
  4.2 การสอนทกัษะการเขียน 
   ทกัษะการเขียน เป็นทกัษะที�จาํเป็นสําหรับผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
การฝึกทกัษะการเขียนเพื�อการสื�อสารจะเป็นการเขียนในระดบัสูงกว่าการเขียนประโยค แต่เป็น       
การเขียนถอ้ยคาํและสาํนวนในรูปแบบของประโยคที�เป็นที�ยอมรับ และเรียบเรียงประโยคให้เหมาะสม
และสามารถสื�อความหมายได ้มีผูเ้ชี�ยวชาญดา้นภาษาไดแ้บ่งกิจกรรมการสอนทกัษะการเขียน ดงันี'   
    สุมิตรา  องัวฒันกุล (2540 : 164-171) ไดแ้บ่งกิจกรรมการสอนทกัษะการเขียน
เป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะการเขียน ดงันี'  
   4.2.1 การเขียนแบบควบคุม (Controlled Writing) เป็นกิจกรรมการสอนทกัษะ
การเขียนที�ผูส้อนให้เนื'อหาและรูปแบบภาษาสําหรับใชใ้นการเขียน เช่น รูปแบบประโยคที�ตอ้งใช้
ตวัอยา่ง ยอ่หนา้สาํหรับเลียนแบบ หรือขอ้ความสําหรับเติมให้สมบูรณ์ กิจกรรมการเขียนแบบควบคุม 
แต่ละกิจกรรมจะเป็นการเสริมแรงการใชค้าํศพัท ์หรือโครงสร้างประโยคแบบใดแบบหนึ�งเท่านั'น 
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หรือเป็นกิจกรรมเพื�อปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในการเขียนอยา่งใดอยา่งหนึ�งเท่านั'น กิจกรรมการเขียน
แบบควบคุม อาจเป็นการให้ผูเ้รียนลอกข้อความโดยเปลี�ยนแปลงองค์ประกอบบางอย่าง เช่น 
เปลี�ยนคาํเอกพจน์เป็นพหูพจน์ เปลี�ยนกาลเวลา (Tense) เป็นตน้ ในการเขียนแบบควบคุมนี'  ผูเ้รียน
จึงมีโอกาสไดค้าํตอบที�ถูกตอ้งทั'งหมด 
   4.2.2 การเขียนแบบมีการชี'แนะ (Guided Writing) เป็นกิจกรรมเพื�อฝึกทกัษะการเขียน 
ที�พฒันามาจากการเขียนแบบควบคุม โดยผูส้อนให้เนื'อหาและรูปแบบภาษาเพียงบางส่วน สําหรับ
ผูเ้รียนใชใ้นการเขียน ผูส้อนอาจจะใหป้ระโยคเริ�มตน้ ประโยคสุดทา้ย โครงร่าง คาํถาม หรือขอ้มูล 
ที�จาํเป็นสาํหรับการเขียน และผูเ้รียนจะมีการอภิปรายร่วมกนั จดบนัทึก และเปลี�ยนขอ้คน้พบ และ
กาํหนดกลยุทธ์ในการเขียนของตนเอง ดังนั' นข้อเขียนของผูเ้รียนแต่ละคน จึงคล้ายคลึงกัน                 
แต่ไม่เหมือนกนั กิจกรรมการเขียนแบบชี' แนะนี' อาจจะใช้ขอ้ความที�มาจากสื�อต่างๆ เช่น ภาพ         
หรือการ์ตูนเดี�ยว และเป็นชุดเอกสารแผน่พบัเกี�ยวกบัสถานที�ท่องเที�ยว ขอ้ความโฆษณาจากหนงัสือพิมพ ์
หรือแผนตาราง หรือกิจกรรมต่างๆ มาเป็นตวัชี'แนะก็ได ้
   4.2.3 การเขียนแบบเสรี (Free Writing) ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ขั'นตอนของการเขียน
ซึ� งช่วยผูเ้รียนในดา้นการรวบรวมความคิด และเรียบเรียงความคิดก่อนที�จะไดข้อ้เขียนที�สมบูรณ์     
ในการฝึกขั'นตอนของการเขียนแบบเสรี ผูส้อนจะตอ้งฝึกให้ผูเ้รียนได้ตระหนักถึงความสําคญั        
ของการเขียนบนัทึก (Note) การเขียนโครงร่าง (Outline) และการเขียนร่าง (Draft) เมื�อผูเ้รียน               
มีประสบการณ์ในการเขียนมากขึ'น ก็จะสามารถปรับปรุงขั'นตอนเหล่านี' ให้เหมาะสมกบัความสามารถ
และความถนดัของตนเอง การเขียน Free Writing อยา่งมีขั'นตอนเป็นการฝึกกระบวนการคิด (Thinking 
Process) อย่างหนึ� ง เพราะการเขียนที�มีคุณภาพมิไดต้อ้งการเพียงแรงกระตุน้ในการเขียนเท่านั'น         
แต่จะตอ้งมีการเรียบเรียงและจดัระบบระเบียบความคิดดว้ย 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 8-9) ได้แบ่งกิจกรรมการสอนทกัษะเขียนเป็น            
4 ประเภท ดงันี'  
   4.2.1 Mechanical Copying คือ การลอกคาํ ขอ้ความ หรือประโยค โดยไม่ตอ้งสร้าง
ภาษาของตนเอง เป็นกิจกรรมที�ใช้กบัผูเ้รียนในระดบัตน้ เช่น การคดัลายมือ เขียนตามรอยประ         
การโยงภาพและขอ้ความที�เขา้คู่กนัแล้วลอกขอ้ความ จดัลาํดบัตวัอกัษรแล้วเขียนคาํให้ถูกตอ้ง        
หรือจดัลาํดบัประโยคและเขียนขอ้ความที�ถูกตอ้ง ขอ้เสียของการเขียนในลกัษณะนี'  คือ ผูเ้รียนลอกคาํ 
ขอ้ความ หรือประโยค โดยไม่เขา้ใจความหมาย และไม่เอื'อการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนในการสร้างภาษา
ของตนเอง  
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   4.2.2 Controlled Writing คือ การเขียนที�ผูเ้รียนสร้างภาษาของตนเอง ตามคาํสั�ง
และมีคาํตอบที�กาํหนดไว ้เช่น สร้างประโยคจากคาํที�กาํหนดให้ เติมคาํลงในช่องว่าง ตอบคาํถาม 
เขียนคาํถามจากคาํตอบ เป็นกิจกรรมที�มีคาํตอบตายตวั แต่ผูเ้รียนสร้างภาษาของตนเอง 
   4.2.3 Guided Writing คือ กิจกรรมที�ผูเ้รียนสร้างภาษาของตนเองตามคาํสั�ง          
แต่มีคาํตอบหลากหลาย เช่น เติมขอ้ความให้สมบูรณ์ เขียนบรรยายภาพ เขียนขอ้ความ โดยกาํหนด
เนื'อหาในเรื�องที�อ่าน กิจกรรมเอื'อต่อผูเ้รียนใชค้วามคิดและสร้างภาษาของตนเอง 
   4.2.4 Free Writing คือ กิจกรรมเน้นที�ผูเ้ รียนเป็นผูก้าํหนดเนื'อหาเอง เช่น           
เขียนความเรียง ที�ผูส้อนกาํหนดหวัเรื�อง เขียนบทสนทนา กิจกรรมการสอนทกัษะการเขียนในลกัษณะนี'  
ผูส้อนตอ้งออกแบบการเรียนรู้ใหดี้ 
   สรุปไดว้่า กิจกรรมการสอนทกัษะการเขียน มีขั'นตอนการสอน 3 ขั'นตอน คือ      
1) การเขียนแบบควบคุม ผูส้อนให้เนื'อหาและรูปแบบภาษาสาํหรับใชใ้นการเขียนแบบนี'ไม่เอื'อต่อ
การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนในการสร้างภาษาของตนเอง 2) การเขียนแบบมีการชี'แนะ ผูส้อนให้เนื'อหา
และรูปแบบภาษาเพียงบางส่วน ผูเ้รียนสร้างภาษาของตนเองตามคาํสั�ง 3) การเขียนแบบเสรี ผูเ้รียน
เป็นผูก้าํหนดเนื'อหาเอง ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ขั'นตอนของการเขียน ซึ� งช่วยผูเ้รียนในดา้นการรวบรวม
ความคิดและเรียบเรียงความคิดก่อนที�ไดข้อ้เขียนที�สมบูรณ์ ในขั'นตอนนี'ผูเ้รียนตอ้งออกแบบงานเขียน
ดว้ยตนเอง 
 
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ก : 12-13) ได้กล่าวถึงการสอนภาษาเพื�อการสื� อสาร 
(Communicative Approach) เป็นวิธีการสอนภาษาตามแนวการสอนเพื�อการสื�อสาร ที�มาจากแนวคิดที�วา่ 
ภาษาคือเครื�องมือในการสื�อสาร และเป้าหมายของการสอนภาษาคือ พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถ
ในการสื�อสาร คือ ความสามารถในการใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมเมื�อมีการปฏิสัมพนัธ์
กบับุคคลอื�นๆ ในสังคม โดยเป็นความสามารถที�จะรู้ไดว้า่เมื�อไรควรจะพูด และควรจะพูดอะไรกบัใคร 
ที�ไหน และในลกัษณะอยา่งไร  
 ความหมายการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ก : 100) ใหค้วามหมายของการสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร หมายถึง 
การจดัการเรียนการสอน ตามทฤษฎีการเรียนรู้ซึ� งมุ่งเนน้ผูเ้รียน มีการจดัลาํดบัการเรียนรู้เป็นขั'นตอน
ตามกระบวนการใช ้ความคิดของผูเ้รียน โดยเริ�มจากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน การจบัใจความสําคญั 
ทาํความเขา้ใจ จดจาํแลว้นาํสิ�งที�เรียนรู้ไปใช ้ 
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 สมศิริ  สุระประเสริฐ (2549 : 27) ให้ความหมายของการสอนเพื�อการสื�อสารไวว้่า             
เป็นการจดัการเรียนการสอน ที�มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาในการสื�อสารใหเ้หมาะสมกบัสภาพสังคม
และวฒันธรรม ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิด ความรู้สึก และความรู้ เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลในการแลกเปลี�ยน
กบับุคคลอื�นในสังคมอยา่งมีจุดมุ่งหมาย อาจจะใชภ้าษาพดู ภาษาเขียนหรือภาษาท่าทางก็ได ้
 กฤตพร  บุญการินทร์ (2550 : 9) ให้ความหมายของการสอนเพื�อการสื�อสารวา่ หมายถึง
การใช้ภาษาเพื�อสื�อความหมาย ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ของผูส่้งสาร          
ไปยงัผูรั้บสาร และรับปฏิกิริยาตอบสนองจากผูรั้บสาร ซึ� งสารที�สื�อนั'นประกอบด้วยสารที�สื�อ           
โดยใช้คาํพูดและสารที�สื�อโดยใช้กิริยาท่าทาง การสื�อสารที�ดีตอ้งมีความหมายต่อทั'งสองฝ่ายและ
การสื� อสารที�จะประสบผลสาํเร็จได้นั' น นอกจากจะใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์               
แลว้ยงัตอ้งใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบับุคคลและสถานการณ์นั'นๆ ดว้ย 
 ดารณี  สุวรรณวารี (2550 : 14) กล่าววา่ การสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร คือ กระบวนการ
ของการถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝ่ายหนึ�งซึ� งเรียกวา่ ผูส่้งสาร (Source) ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหนึ�ง
ซึ� งเรียกวา่ ผูรั้บสาร (Receiver) โดยผา่นสื�อหรือช่องทางการสื�อสาร (Channel) 
 สรุปได้ว่า การสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร หมายถึง การจดัการเรียนการสอนที�มุ่งเน้น
ความสําคญัของผูเ้รียน จดัลาํดบัการเรียนรู้เป็นขั'นตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของผูเ้รียน      
ซึ� งเชื�อมระหว่างความรู้ทางภาษา ทกัษะทางภาษา และความสามารถในการสื�อสาร เพื�อให้ผูเ้รียน
สามารถนาํความรู้ด้านภาษาไปใช้ในการสื�อความหมาย ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก 
ประสบการณ์ และใช้ภาษาในการสื�อสารให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและวฒันธรรม ผูเ้รียน             
ไดแ้สดงความคิด ความรู้สึก และความรู้ เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลในการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบับุคคลอื�น
ในสังคมอยา่งมีจุดมุ่งหมาย   
 จุดมุ่งหมายของการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 
 สุพิทย ์ กาญจนพนัธ์ุ (2541 : 49) ไดอ้ธิบายว่า การสอนภาษาเพื�อการสื�อสารเป็นกลวิธี         
การสอนภาษาต่างประเทศที�เน้นวิธีการสอนสาระของภาษา และวสัดุอุปกรณ์ เพื�อมุ่งให้ผูเ้รียน       
เกิดความสามารถในการสื�อสารได ้
 กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 12) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของคาํวา่ จุดมุ่งหมายของการสอน
ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร คือ การสอนที�มุ่งใหผู้เ้รียนสามารถนาํภาษาไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง 
โดยครูเป็นผูค้อยกระตุน้และช่วยผูเ้รียนให้รู้จกัแสดงออก ซึ� งความคิดเห็นทั'งโดยทกัษะการพูดและ
ทกัษะการเขียน รวมทั'งใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจขอ้ความที�อ่านหรือเขา้ใจสิ�งที�ฟัง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ข : 132) ไดอ้ธิบายวา่ การสอนภาษาองักฤษตามแนวการสอน
เพื�อการสื�อสาร เป็นการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ� งมุ่งเนน้ความสําคญัที�ตวัผูเ้รียน
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จดัลาํดบัการเรียนรู้เป็นขั'นตอนตามกระบวนการใชค้วามคิดของผูเ้รียน โดยเริ�มจากการฟังไปสู่การพูด 
การอ่าน การจบัใจความสาํคญั ทาํความเขา้ใจ จดจาํแลว้นาํสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ไปใช ้
 สรุปไดว้า่ การสอนภาษาเพื�อการสื�อสารเป็นแนวหรือกลวิธีการสอนภาษาที�เนน้พฒันาการ
การใชภ้าษาเพื�อสื�อสารในสถานการณ์จริง ช่วงการจดัการเรียนการสอนภาษาใชอุ้ปกรณ์ สื�อเพื�อช่วย
กระตุน้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกและเสนอความคิดเห็น มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัรูปแบบและหนา้ที�
ของภาษา โดยเริ�มจากการฝึกทกัษะฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียนเพื�อสื�อสาร
กบับุคคลอื�นไดต้ามสถานการณ์ต่างๆ 
 หลกัการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ค : 3-9) กล่าววา่ การสอนภาษาตามแนวการสอนเพื�อการสื�อสาร
เกิดขึ'น โดยมี ไฮม ์(Hymes. 1972 : 23) เป็นคนแรกที�นาํเอาคาํวา่ สมรรถภาพทางดา้นการสื�อสารมาใช้
เพื�อเปรียบเทียบ สมรรถนะทางดา้นภาษาของ นอม ชอมสกี'  (Noam Chomsky) เพื�อสะทอ้นให้เห็นถึง 
แนวคิดเกี�ยวกบัการใชภ้าษาในสังคม และนาํมาสู่แนวคิดการสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร  
 สุมิตรา  องัวฒันกุล (2540 : 7) ได้กล่าวถึง หลกัการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร      
ตามแบบการเรียนการสอนภาษา ตามกลุ่มที�เนน้การสื�อสารวา่ไดพ้ฒันามาจากแนวคิดทางดา้นจิตวิทยา 
ตามกลุ่มความคิด ความเขา้ใจและกลุ่มภาษาศาสตร์สังคม โดยหลกัการสาํคญัของแนวคิดนี' คือ 
 1.   การเรียนภาษายอ่มมีเป้าหมาย 
 2.   ความสามารถในการใช้ประโยคและความคิดอย่างต่อเนื�องทั'งหมดของการสื�อสาร        
มีความสาํคญักวา่ส่วนประกอบยอ่ยๆ ในประโยค 
 3.   กระบวนการของการสื�อสาร มีความสาํคญัเท่ากบัรูปแบบภาษา 
 4.   การเรียนภาษาเนน้การปฏิบติั 
 5.   ขอ้ผดิพลาดทางไวยากรณ์มิใช่เป็นอุปสรรคที�สาํคญัที�สุดของการสื�อสาร 
 แคนดลิน (Candlin. 1987 : 20-21) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร  
ดงันี'  
 1.  ผูเ้รียนจาํ และรู้ถึงจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการฝึกใช้ภาษาและกิจกรรม         
ที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 2.  งานในชั'นเรียนมีจุดมุ่งหมายที�สถานการณ์และบริบทในการใช้ภาษา ภาษาจะเน้น 
ความสัมพนัธ์และเหตุการณ์ต่อเนื�อง จากส่วนประกอบวา่ใคร เกี�ยวกบัอะไร อะไรคือจุดมุ่งหมาย 
ประเภทและขั'นตอน การบรรยาย การอภิปราย และจุดหมายทั�วไปคืออะไร สําหรับนกัเรียนสามารถ
รู้วา่ที�ไหนกบัใครที�เขาสามารถสื�อสาร ความคิด ความรู้สึก และความเชื�อได ้
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 3.  การกระทาํที�เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้รียนทั'งหมด เพื�อที�จะประยุกตค์วามรู้ ความสามารถและ
ทกัษะ โดยใช้กิจกรรมที�แตกต่างให้ผูเ้รียนรับรู้และแสดงความรู้สึกที�แทจ้ริง ให้ความสาํคญักบั       
การจดักิจกรรมที�สาํคญัที�สุด 
 4.  การสอนและการเรียนสามารถสังเกต และเขา้ใจไดง่้ายในเนื'อหาการพูดทั'งหมดและ
กิจกรรมการจดัเนื'อหาขอ้มูล การอา้งอิง วตัถุประสงคข์องสิ�งที�พูด ถูกนาํเสนอ และทาํให้เหมือนจริง
ใหผู้เ้รียนรู้ โดยใชรู้ปภาพ เรื�องสั'น ไดอะแกรม และสิ�งที�เป็นตวัแทนอื�นๆ 
 5.  เนื'อหาและวิธีสอนขึ' นอยู่กับยุคสมัยและสภาพสังคม ความรู้ของผูเ้รียน ความรู้        
แบ่งออกเป็น 2 อยา่ง คือ ความรู้ทั�วไปและความรู้เฉพาะ ซึ� งควรจะทาํให้สัมพนัธ์กนั ถา้จาํเป็นตอ้งใช้
ภาษาแม่ก่อนเริ�มชั'นเรียนภาษาองักฤษ 
 6.  ในชั'นเรียน ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เทคนิคการเรียน สร้างความมั�นใจ การฝึกและการทาํงาน 
ซึ� งเป็นเป้าหมายสาํคญัของการเรียนที�ตอ้งทาํไวก่้อน การทาํความเขา้ใจเพื�อพฒันาผูเ้รียนเกี�ยวกบั 
ความมั�นใจในตนเองใหเ้พียงพอ การมีส่วนร่วมและมีอาํนาจในการตดัสินใจ 
 7.  การสอนและการเรียนที�กาํหนดตอ้งมีวธีิที�หลากหลายและแตกต่าง และมีความหมาย
ในการเรียน ดงันั'นนกัเรียนตอ้งมีโอกาสที�จะเสนอแนะและพฒันาความคิด 
 ลิตเติลวดู (Littlewood. 1985 : 87) ไดก้ล่าวไวว้า่ หลกัการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 
เป็นแนวการสอนที�ไม่จาํกดัความสามารถของผูเ้รียนไวเ้พียงแค่ความรู้ดา้นโครงสร้างทางไวยากรณ์
เท่านั'น แต่สนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดมี้การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาทุกทกัษะ โดยสัมพนัธ์กบัความสามารถ
ทางไวยากรณ์ เขา้กบัยทุธศาสตร์การสื�อสารดว้ยวธีิการที�ถูกตอ้ง เหมาะสมกบักาลเทศะ ในชีวิตจริง
ผูเ้รียนตอ้งสัมผสักบัการสื�อสารซึ� งเป็นการใชภ้าษาในรูปแบบต่างๆ มากมาย ดงันั'นการสอนภาษา
เพื�อการสื�อสาร ควรสอนให้ผูเ้รียนคุน้เคยกบัการใชภ้าษาในชีวิตประจาํวนั และการนาํภาษาที�คุน้เคยนั'น
ไปใช ้ดงันั'นการสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบนั จึงไดห้นัมาจดัแนวการสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร
มากขึ'น มีการจดักิจกรรมที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความหมาย ไดฝึ้กใชภ้าษา
ในสถานการณ์ที�มีโอกาสพบได้จริงในชีวิตประจาํวนั โดยยงัคงให้ความสําคญักับโครงสร้าง         
ทางไวยากรณ์ตามที�ปรากฏอยูใ่นเนื'อหาที�ใชสื้�อความหมาย ซึ� งสอดคลอ้งกบั ความคิดของวิดโดสัน 
(Widdowson. 1985 : 95) กล่าวว่า ความสามารถในการเรียบเรียง ประโยคมิใช่เป็นความสามารถ      
ในการสื�อสาร การสื�อสารจะเกิดขึ'นไดก้็ต่อเมื�อเราสามารถใชป้ระโยคไดห้ลายชนิดในโอกาสต่างๆ กนั 
เช่น การอธิบาย การแนะนาํ การถาม-ตอบ การขอร้อง การออกคาํสั�ง เป็นตน้ ความรู้ในการแต่งประโยค
เป็นสิ�งที�เราเรียกวา่ ความรู้ความเขา้ใจภาษาเท่านั'น ซึ� งอาจจะเป็นประโยชน์อยูบ่า้ง แต่ถา้จะให้เกิด
ประโยชน์มากที�สุด ก็ตอ้งสามารถนาํความรู้ในการใชป้ระโยคไปใชใ้ห้เป็นปกติวิสัยไดต้ามโอกาส
ต่างๆ ของการสื�อสาร 
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 บราวน์ (Brown. 1993 : 23) กล่าวถึง หลกัการสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร ตามคาํจาํกดัความ 
มีลกัษณะ 4 ประการ ที�เชื�อมโยงสัมพนัธ์กนัดงันี'  
 1.  เป้าหมายของการสอนเน้นไปที�องค์ประกอบทั'งหมดของทกัษะการสื�อสารและ        
ไม่จาํกดัอยูภ่ายในกรอบของเนื'อหาภาษาหรือไวยากรณ์ 
 2.  เทคนิคทางภาษาไดรั้บการออกแบบมา เพื�อนาํผูเ้รียนไปสู่การใช้ภาษาอย่างแทจ้ริง 
ตามหนา้ที�ภาษาและปฏิบติัจริง โดยมีจุดมุ่งหมายในการพูด รูปแบบ โครงสร้างภาษา มิใช่เป้าหมายหลกั 
แต่ตวัรูปแบบเฉพาะของภาษาต่างหาก ที�จะทาํใหผู้เ้รียนสามารถสื�อสารจนสาํเร็จ ตามเป้าหมาย 
 3.  ความคล่องแคล่วและความถูกตอ้ง เป็นหลกัการเสริมที�อยูภ่ายใตเ้ทคนิคการสื�อสาร 
มีหลายครั' งที�ความคล่องแคล่วอาจจะมีความสาํคญัมากกวา่ความถูกตอ้ง เพื�อที�จะทาํใหผู้เ้รียนสามารถ
นาํภาษาไปใชไ้ดอ้ยา่งมีความหมาย 
 4.  ในการเรียนการสอนภาษา ตามแนวการสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร ในตอนทา้ยสุด 
ผูเ้รียนตอ้งใชภ้าษาอยา่งเขา้ใจและสร้างสรรคภ์ายในบริบทที�ไม่เคยฝึกมาก่อน 
 สรุปไดว้่า หลกัการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร เป็นแนวการสอนที�เอื'อต่อผูส้อน      
ในการออกแบบการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน และจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย
เพื�อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงในการใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร ทั'งทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน หากผูเ้รียนไดใ้ช้ภาษาอย่างเขา้ใจ และสร้างสรรค์อย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�องแลว้  
ผูเ้รียนสามารถนาํทกัษะและประสบการณ์การฝึกทกัษะนั'นไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 
 ขั#นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 16) ได้เสนอแนะขั'นตอนการสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร    
เป็น 3 ขั'นตอน ในแต่ละขั'นตอนการสอน มีผลเชื�อมโยงไปถึงสถานการณ์การสอน เทคนิคการสอน 
สื� ออุปกรณ์และหน่วยการสอน ครูผูส้อนควรทาํความเข้าใจให้ชัดเจน เพื�อจะได้จัดการสอน              
อยา่งมีประสิทธิภาพ ขั'นตอนการสอนทั'ง 3 ขั'นนี'   มีวธีิการดาํเนินการดงันี'  
 1.  ขั'นการนาํเสนอเนื'อหา (Presentation) ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การนาํเสนอ
เนื'อหาใหม่ จัดเป็นขั'นการสอนที�สําคัญขั'นหนึ� ง ในขั'นนี' ครูจะให้ข้อมูลทางภาษาแก่ผูเ้รียน               
ซึ� งนบัเป็นการเริ�มตน้การเรียนรู้ มีการนาํเสนนอเนื'อหาใหม่ โดยจะมุ่งเนน้การให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้ และ
ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมาย และรูปแบบภาษาที�ใชก้นัจริงโดยทั�วไป รวมทั'งวิธีการใชภ้าษา 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกเสียง ความหมาย คาํศัพท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ที� เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ควบคูไ้ปกบัการเรียนรู้กฎเกณฑ ์
 2.  ขั'นฝึกปฏิบติั (Practice) ขั'นฝึกปฏิบติัเป็นขั'นตอนที�ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาที�เพิ�งจะ
เรียนรู้ใหม่ จากขั'นการนาํเสนอเนื'อหาในลกัษณะของการฝึกแบบควบคุมหรือชี' นาํ (Controlled 
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Practice/ Directed Activities) โดยมีครูผูส้อนเป็นผูน้าํในการฝึกไปสู่การฝึกแบบค่อยๆ ปล่อยให้ทาํเอง
มากขึ'น เป็นแบบกึ�งควบคุม (Semi - Controlled) การฝึกในขั'นนี'  มีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนจดจาํรูปแบบ
ของภาษาได ้จึงเนน้ที�ความถูกตอ้งของภาษาเป็นหลกั แต่ก็มีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนไดท้าํความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัความหมายและวิธีการใช้รูปแบบนั'นๆ ด้วยเช่นกนั ในการฝึกนั'น ครูผูส้อนจะเริ�มจาก         
การฝึกปากเปล่า (Oral) ซึ� งเป็นการพูดตามแบบง่ายๆ ก่อน จนได้รูปแบบภาษา แล้วค่อยเปลี�ยน
สถานการณ์ไป สถานการณ์เหล่านี' จะเป็นสถานการณ์ที�สร้างขึ'นภายในห้องเรียน เพื�อฝึกการใช้
โครงสร้างประโยคตามบทเรียน ทั'งนี'ครูผูส้อนตอ้งให้ขอ้มูลป้อนกลบัดว้ย เพื�อให้ผูเ้รียนรู้วา่ตนใชภ้าษา
ไดถู้กตอ้งหรือไม่ นอกจากนี'อาจตรวจสอบความเขา้ใจดา้นความหมายได ้(ไม่ควรใชเ้วลามากนกั) 
ต่อจากนั'นจึงใหฝึ้กดว้ยการเขียน (Written) เพื�อเป็นการผนึกความแม่นยาํในการใช ้ 
 3.  ขั'นการใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร (Production) ขั'นการใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร นบัเป็น
ขั'นที�สาํคญัที�สุดขั'นหนึ�ง เพราะการฝึกใชภ้าษาเพื�อการสื�อสารเปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ 
จากสถานการณ์ในชั'นเรียนไปสู่การนาํภาษาไปใช้จริงนอกชั'นเรียน การฝึกใช้ภาษาเพื�อสื�อสาร 
โดยทั�วไปมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ที�จาํลองจากสถานการณ์จริง       
หรือที�เป็นสถานการณ์จริงดว้ยตนเอง โดยครูผูส้อนเป็นผูแ้นะแนวทาง เป็นเพียงผูก้าํหนดภาระงาน 
หรือสถานการณ์ต่างๆ ให้ การฝึกใชภ้าษาในขั'นนี' มีประโยชน์ต่อครูผูส้อนไดรู้้วา่ ผูเ้รียนเขา้ใจและ
เรียนรู้ภาษาไปแล้วมากน้อยเพียงใด และผูเ้รียนได้มีโอกาสนาํความรู้ทางภาษาที�เคยเรียนมาใช้         
เป็นประโยชน์อยา่งเตม็ที�ในการฝึกในขั'นตอนนี'  
 สุมิตรา  องัวฒันกุล (2540 : 115) ไดส้รุปขั'นตอนการสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร ดงันี'  
 1.  ขั'นนาํเสนอเนื'อหา (Presentation or Introducing new Language) ในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การนาํเสนอเนื'อหาใหม่ นบัเป็นขั'นตอนที�สําคญัที�ผูส้อนให้ขอ้มูล
ทางภาษา มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้และทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมายและรูปแบบของภาษาที�ใช้
กนัจริง รวมทั'งวธีิการใชภ้าษา การออกเสียง และโครงสร้างที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ 
 2.  ขั'นฝึกปฏิบติั (Practice) เป็นขั'นตอนที�ผูเ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาหลงัจากที�ไดเ้รียนรู้ มีผูส้อน
เป็นผูน้าํในการฝึกในลกัษณะควบคุมหรือชี'นาํ (Controlled Practice) และสู่การฝึกแบบกึ�งควบคุม 
(Semi-Controlled) ที�ใหผู้เ้รียนจาํรูปแบบโครงสร้างทางภาษา 
 3.  ขั'นการใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร (Production) ขั'นการใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร เปรียบเสมือน
การถ่ายโอนการเรียนรู้สู่สถานการณ์จริง มุ่งเนน้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ ผูส้อนเป็นเพียง
ผูดู้แลในการใช้ภาษา ในขั'นนี' สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและประเมินผลการสอน 
ของผูส้อนได ้
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 สรุปไดว้า่ การสอนภาษาเพื�อการสื�อสารเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�มุ่งเน้น
ใหผู้เ้รียนไดน้าํทกัษะและประสบการณ์ทางภาษาไปใชเ้พื�อการสื�อสาร แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก 
ถ่ายทอดความรู้และให้ขอ้มูลต่างๆ ตามสภาพเหตุการณ์ ตามกาละและเหมาะสมกบัผูที้�สื�อสาร
แลกเปลี�ยนขอ้มูล ซึ� งมีขั'นตอนการสอน 3 ขั'นตอน คือ ขั'นการนาํเสนอ เนื'อหา ขั'นฝึกปฏิบติั ขั'นการใช้
ภาษาเพื�อการสื�อสาร และขั'นตอนการสอนนี' มีผลเชื�อมโยงถึงสถานการณ์การสอน เทคนิคการสอน 
สื�ออุปกรณ์และหน่วยการสอน   
 
เทคนิคการใช้คําถาม 
 เทคนิคการใชค้าํถามมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการเรียนการสอน เป็นการกระตุน้ความคิด
ของนกัเรียน ถา้ครูมีความสามารถในการใช้คาํถามที�มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันา
เทคนิคการคิดวเิคราะห์วจิารณ์ไดดี้ จึงจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ครูตอ้งมีเทคนิคในการใชค้าํถามที�มีประสิทธิภาพ 
จึงจะช่วยใหน้กัเรียนมีเทคนิคการคิด และคิดเป็น (อาภรณ์  ใจเที�ยง. 2546 : 182) 
 ความหมายของเทคนิคการใช้คําถาม    
 เสริมศรี  ลกัษณศิริ (2540 : 151) ไดใ้ห้ความหมายของเทคนิคการใชค้าํถามวา่ หมายถึง  
ความสามารถในการตั'งคาํถามและความสามารถในวธีิการถาม เพื�อให้นกัเรียนตอบโดยใชก้ารสังเกต 
ความคิดเห็น เหตุผลและอื�นๆ ที�ใช้ความสามารถสูงกว่าในระดับความจาํ ทั' งให้มีปฏิกิริยา            
สัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั  
 กิตติชยั  สุทธาสิโนบล (2541 : 33) กล่าววา่ การใชค้าํถาม หมายถึง เทคนิคการใชค้าํพูด 
ของผูส้อนในการกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิด คน้ควา้หาคาํตอบเพื�อแกปั้ญหา และตอบคาํถาม 
ผูส้อนจากนั' นจึงสรุปเป็นแนวคิดของตนเอง เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้มีความคิดในระดับสูง 
ตลอดจนช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 
 อินทิรา  บุณยาทร (2542 : 219) กล่าววา่ การใชค้าํถาม หมายถึง พฤติกรรมการสอนที�ครูใช ้
เพื�อให้นกัเรียนไดคิ้ดอยา่งมีเหตุมีผล ให้ไดม้าซึ� งคาํตอบที�ถูกตอ้ง การถามของครูไม่เพียงแต่ทาํให้ 
นกัเรียนไดฝึ้กคิดเท่านั'น แต่ยงัเป็นการทาํใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนอยากรู้  
 วฒันาพร  ระงับทุกข์ (2545 : 87-88) กล่าวว่า การใช้คาํถาม หมายถึง ส่วนหนึ� ง              
ของกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพฒันาความคิดใหม่ๆ             
การใชค้าํถาม จะช่วยขยายทกัษะการคิด 
 สุวิทย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 74) กล่าวว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ       
การใช้คาํถาม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที�มุ่งพฒันากระบวนการทางความคิดของผูเ้รียน โดยผูส้อน       
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จะป้อนคาํถามในลกัษณะต่างๆ ที�เป็นคาํถามที�ดี สามารถพฒันาความคิดผูเ้รียน ถามเพื�อให้ผูเ้รียน 
ใชค้วามคิดเชิงเหตุผล วเิคราะห์ วจิารณ์ สังเคราะห์ หรือการประเมินค่าเพื�อจะตอบคาํถามเหล่านั'น 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 491) ใหค้วามหมายของคาํวา่ “ถาม” หมายถึง พดูเพื�อรับคาํตอบ   
  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั'นพื'นฐาน (2548 : 90-95) กล่าวว่า คาํถาม หมายถึง 
คาํพูดที�ตอ้งการคาํตอบ หรือการตอบสนองจากบุคคลที�ถูกถาม คาํถามเป็นเครื�องมือสาํคญัที�ใช้       
ในการแสวงหาขอ้มูล หรือแปลความหมายของขอ้มูล เป็นสิ�งที�ทาํให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น        
และช่วยใหเ้กิดความคิด 
 คนันิ�งแฮม (Cunningham. 1971 : 81) ให้ความหมายของการใชค้าํถามวา่ การใชค้าํถาม 
เป็นเครื�องมือสําคญัที�ใช้ในการแสวงหาขอ้มูล หรือแปลความหมายของขอ้มูล เป็นสิ�งที�ทาํให้เกิด 
ความอยากรู้อยากเห็นและช่วยใหเ้กิดความคิด 
 สรุปไดว้า่ การใชค้าํถาม หมายถึง คาํพดู ขอ้ความ หรือประโยคที�ครูผูส้อนใช ้เพื�อรับคาํตอบ
จากนักเรียน การใช้คาํถามของผูส้อนเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้ใช้ความคิด คน้ควา้หาคาํตอบ     
เพื�อแก้ปัญหา และตอบคาํถาม นอกจากนี' ยงัมี จุดมุ่งหมายเพื�อติดตามการปฏิบัติตามคาํสั�ง            
หรือประสบการณ์เดิมที�นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว การใช้คาํถามของครู เป็นกระบวนการเรียนรู้           
ที�มุ่งพฒันากระบวนการทางความคิดของผูเ้รียน ทาํให้นกัเรียนสร้างความรู้ความเขา้ใจ ไดฝึ้กทกัษะ
การคิดอยา่งหลากหลาย กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็นและตอ้งการที�จะเรียนรู้
ยิ�งขึ'น 
 วตัถุประสงค์ของการใช้คําถาม 
 การใชค้าํถามของครูในชั'นเรียนนั'น มีวตัถุประสงคที์�หลากหลายแตกต่างกนั ซึ� งขึ'นอยูก่บั 
สถานการณ์ หรือกิจกรรมการเรียนการสอนในขณะนั'น สําหรับวตัถุประสงคห์ลกัๆ ของการใช ้คาํถาม 
ก็คือ เพื�อใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดและเพื�อติดตามผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 สุวิทย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 86) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการใชค้าํถาม 
ดงันี'  
 1.  ผูเ้รียนกบัผูส้อนสื�อความหมายกนัไดดี้ขึ'น 
 2.  ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.  สร้างแรงจูงใจและกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 
 ระววิรรณ  ศรีคร้ามครัน (2551 : 75-76) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการใชค้าํถามในชั'นเรียน 
ดงันี'  
 1.   สนบัสนุนใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.   ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนในเรื�องที�ไดเ้รียนไปแลว้ 
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 3.   กระตุน้ความสนใจ และความใคร่รู้ของนกัเรียน 
 4.   ทดสอบความรู้ของนกัเรียนในหวัขอ้เรื�องนั'นๆ (Topic) 
 5.   เพื�อใหท้ราบขอ้บกพร่องทางดา้นวชิาการของนกัเรียน 
 6.  เป็นการเริ�มตน้ใหน้กัเรียนคิด เสนอความคิดเห็น และการปรึกษาหารือกนั 
 7.   ใหโ้อกาสนกัเรียนไดแ้สดงภูมิปัญญาต่อหนา้เพื�อนในชั'นเรียน 
 8.   เพื�อใหค้รูอธิบายปัญหา และขอ้สงสัยใหแ้ก่นกัเรียน 
 9.   ทบทวนความรู้ ความจาํในสิ�งที�ไดเ้รียนมาแลว้ 
 10. เมื�อนกัเรียนตอบคาํถามของครูไดถู้กตอ้ง จะสร้างความมั�นใจใหแ้ก่นกัเรียน 
 11.  ทาํใหค้รูทราบพฤติกรรมและความสนใจในการเรียนของนกัเรียน 
 12.  สนบัสนุนใหน้กัเรียนสามารถใชค้วามคิดในระดบัวเิคราะห์ และสังเคราะห์ 
 13.  เชื�อมโยงความรู้กบัประสบการณ์เดิมของนกัเรียน 
 14.  ใหน้กัเรียนมีทกัษะในการใชภ้าษาเพื�อการสื�อความหมาย 
 15.  สนบัสนุนใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในดา้นจิตพิสัย 
 คลากส์ และสแตร์ (Clark and Starr. 1976 : 218) กล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการใชค้าํถาม 
ดงันี'  
 1.  ไดท้ราบวา่ผูเ้รียนไม่รู้อะไร 
 2.  ไดท้ราบวา่ผูเ้รียนรู้อะไร 
 3.  พฒันาความสามารถทางการคิดของผูเ้รียน 
 4. กระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 5. เพื�อการฝึกฝน หรือทดสอบ 
 6. ช่วยผูเ้รียนในการรวบรวมเนื'อหาสาระ 
 7. ช่วยในการทาํความเขา้ใจหรือใหค้วามหมายในเรื�องที�เรียน 
 8. เนน้จุดสาํคญัของบทเรียน 
 9. เพื�อแสดงความสัมพนัธ์ 
 10. เพื�อดึงความสนใจของผูเ้รียน 
 11. เพื�อใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงคุณค่าของสิ�งที�เรียน 
 12. เพื�อใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกในสิ�งที�คิด 
 13. สร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
 14. เพื�อประเมินผลการเรียนรู้ 
 15. เพื�อใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นวา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
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 สรุปไดว้า่ วตัถุประสงคข์องการใชค้าํถาม เพื�อประเมินผลการเรียน เพื�อกระตุน้ความสนใจ
ให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ทบทวนความรู้ความจาํในสิ�งที�ไดเ้รียนมาให้นกัเรียน        
ไดฝึ้กทกัษะในการใชภ้าษา เพื�อการสื�อความหมายเมื�อตอบคาํถาม และที�สําคญัคือเพื�อให้นกัเรียน
พฒันาทกัษะกระบวนการคิดอยา่งหลากหลายในชั'นที�สูงขึ'นกวา่ระดบัความรู้ความจาํ การใชค้าํถาม
ของครูมีบทบาทสาํคญัในการจดัการเรียนการสอน กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจเนื'อหาสาระที�เรียน 
พฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสร้างทางเลือกเพื�อนาํไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ประโยชน์ของการใช้คําถาม  
 การใชค้าํถามสามารถเร้าความสนใจของนกัเรียน และเป็นการวดัการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ไดอี้กดว้ย การใชค้าํถามที�ดี เหมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรียนเป็นการทา้ทายความสามารถของนกัเรียน 
และทาํให้เกิดความกระตือรือร้นที�จะเรียนรู้ มีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงประโยคของการใชค้าํถามไว้
ดงันี'   
 ไสว  ฟักขาว (2544 : 234-235) กล่าวถึง ประโยชน์ของการใชเ้ทคนิคการตั'งคาํถาม  ดงันี'  
 1.   นกัเรียนกบัครูสื�อความหมายกนัไดดี้ขึ'น 
 2.  ช่วยครูในการวางแผนการเรียนการสอน ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และช่วยใหค้รูสามารถกาํหนดองคป์ระกอบของงานที�มอบหมายให้นกัเรียนปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 3.   สร้างแรงจูงใจและกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน และแสดงให้เห็นถึงความไม่เขา้ใจ 
ของนกัเรียนเบื'องตน้ 
 4.   ช่วยเนน้ประเด็นสาํคญัของสาระการเรียนรู้และทบทวนสาระที�สาํคญัในเรื�องที�เรียน 
 5.   ช่วยครูในการประเมินผลการเรียนการสอน และวนิิจฉยัจุดแขง็จุดอ่อนของนกัเรียนได ้
 6.   ช่วยสร้างลกัษณะนิสัยการชอบคิดใหก้บันกัเรียน ตลอดจนนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวติ 
 อาภรณ์  ใจเที�ยง (2546 : 182-183) สรุปสาระสาํคญัเกี�ยวกบัประโยชน์ของการใชค้าํถาม 
ไวด้งันี'   
 1.   ส่งเสริมเทคนิคการคิดใหแ้ก่นกัเรียน 
 2.   กระตุน้ความสนใจในการเรียน ทาํใหน้กัเรียนตื�นตวั สนใจเรียนดีขึ'น 
 3.   ช่วยขยายความคิดและแนวทางในการเรียนแก่นกัเรียน 
 4.   ช่วยใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5.   เป็นสื�อกลางเชื�อมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 
 6.   ปลูกฝังนิสัยรักการคน้ควา้ เพื�อหาคาํตอบจากคาํถามที�ไดรั้บ 
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 7.   ใชว้ดัผลประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนไดดี้ 
 สรุปไดว้า่ การใชเ้ทคนิคการใชค้าํถาม ทาํใหเ้กิดประโยชน์สําหรับนกัเรียนคือ ช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถ ดา้นความคิดใหก้บันกัเรียน ช่วยกระตุน้ความสนใจในการเรียน ทาํให้นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้เป็นสื�อเชื�อมโยงระหว่างความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ ทาํให้เกิด         
การคน้ควา้และหาความรู้ใหม่ ใชค้าํถามเพื�อทบทวนหรือสรุปเนื'อหาสาระใหก้ะทดัรัดยิ�งขึ'น ใชว้ดัผล
ความรู้ความเขา้ใจ และความสามารถของนักเรียน รวมทั'งวดัผลการสอนของครู ว่าเป็นไปตาม
วตัถุประสงคเ์พียงใด  
 ประเภทของคําถาม  
 สุนนัทา  มั�นเศรษฐวทิย ์(2542 : 117-119) ไดแ้บ่งประเภทของคาํถามเป็น 3 ประเภท คือ 
              1.   คาํถามเพื�อหาคาํตอบพื'นฐาน เป็นคาํถามที�เกี�ยวขอ้งกบัเนื'อหาที�นกัเรียนอ่านคาํตอบ
จะมีอยู่ในเนื' อเรื� อง คาํถามประเภทนี' ม ักจะถามเกี�ยวกับความจาํ ความเข้าใจ การนาํไปใช้               
ลกัษณะของคาํถามมีดงันี'  
                    1.1 วดัความจาํ เป็นคาํถามที�ถามเกี�ยวกบัตวัละคร สถานที� เหตุการณ์สําคญั เวลา         
คาํที�ใชขึ้'นตน้คาํถามมี “ใคร” “อะไร” “เมื�อไร” “ที�ไหน” 
                    1.2 วดัการสรุปเรื�อง เป็นคาํถามที�ถามเกี�ยวกบัการสรุปเรื�องทีละย่อหน้า ทีละตอน 
แล้วสรุปรวมกันเป็นเรื� องย่อของทั'งหมด การสรุปเรื� องมกัจะยกประเด็นสําคญัที�มีอยู่ในเรื� อง              
มาแสดงใหป้รากฏชดัเจน  
  1.3 วดัจุดมุ่งหมาย เป็นการถามเพื�อให้ผูอ่้านคน้หาจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนที�เสนอ
เรื�องราวทั'งหมด ผูอ่้านจะหาคาํตอบไดถ้า้อ่านเรื�องราวทั'งหมดอยา่งเขา้ใจ  
  1.4 วดัการเขียนหวัขอ้ เป็นการถามเพื�อให้ผูอ่้านตอบประเด็นสําคญัจากเรื�องที�อ่าน
โดยเขียนเป็นหวัขอ้สาํคญัไดถ้า้ผูอ่้านเขา้ใจเนื'อเรื�อง  
                    1.5 วดัการนาํไปใช ้ถามเกี�ยวกบัการนาํเรื�องราวที�อ่านไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 
 2.   คาํถามเพื�อคิดวิจารณญาณ คาํถามประเภทนี' ตอ้งการคาํถามเกี�ยวกบัการคิดชั'นสูง       
ที�ตอ้งการคาํตอบในเชิงเหตุผล โดยเนื'อหาจากการอ่านเป็นการคิดเพื�อตดัสินใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินค่า ประเภทของคาํถามมีดงันี'  
         2.1 วดัการเปรียบเทียบขอ้ที�เหมือนกนัและตรงขา้มกนั ให้ผูอ้่านคน้หาคาํตอบจาก
เนื'อเรื�องที�อ่าน โดยพิจารณาวา่มีสิ�งใดบา้งที�เหมือนกนั และสิ�งใดบา้งที�แตกต่างหรือตรงกนัขา้มกนั  
  2.2 วดัการวเิคราะห์ ใหผู้อ่้านจาํแนกหรืออ่านรายละเอียดปลีกยอ่ยที�ปรากฏในเนื'อเรื�อง
หรือในภาพ  
  2.3 วดัความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุกบัผล ใหผู้อ่้านคน้หาเหตุและผลในเรื�อง 
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                    2.4 วดัการแสดงความคิดเห็น ให้ผูอื้�นวิพากษ์วิจารณ์ตวัละคร เหตุการณ์เรื� องราว 
หรือปัญหาที�ปรากฏในเรื�อง  
                    2.5 วดัการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหนา้ ให้ผูอ่้านทาํนายหรือคาดคะเน โดยอาศยัเรื�องราว
ที�อ่านเป็นพื'นฐานในการทาํนาย  
                    2.6 วดัการสืบคน้ขอ้มูล เป็นคาํถามที�ตอ้งการให้ผูอ่้านไปคน้หาคาํตอบ จากหนงัสือ
หรือตาํราต่างๆ  
                    2.7 วดัการประเมินค่า เป็นคาํถามที�ตอ้งการให้ผูอ่้านตดัสินหรือหาขอ้สรุปเกี�ยวกบั
ขอ้มูลที�ไดจ้ากการคน้ควา้ และพิจารณาความเป็นจริงหรือเทจ็ของขอ้มูล  
             3.  คาํถามเพื�อคิดสร้างสรรค ์เป็นคาํถามที�มุ่งให้นกัเรียนหรือผูอ้่านปรับเปลี�ยนแนวคิด      
ที�ไดจ้ากการอ่านในทางที�ดี ก่อให้เกิดคุณค่าทางดา้นจิตใจ ให้ความสุขแก่ตนเองและผูอื้�น ผูอ้่าน 
อาจตอ้งสร้างจินตภาพของตนเองออกมาเป็นเรื�องราว คาํถามประเภทนี'มกัจะเป็นคาํถามปลายเปิด 
ที�ผูอ่้านสามารถตอบไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่ถือวา่ผดิ 
 อาภรณ์  ใจเที�ยง (2546 : 183-186) อธิบายวา่ คาํถามมีหลายประเภท สามารถจาํแนกได ้  
โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น คาํถามระดับต้น คาํถามระดับสูง คาํถามแบบปิด คาํถามแบบเปิดและ      
การแบ่งประเภทของคาํถามตามระดบัขั'นของการใช้ความคิดในพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  
ตามแนวคิดของบลูม (Bloom)  
 ทิศนา  แขมมณี (2548 : 400-408) ไดอ้ธิบายและยกตวัอยา่งพฤติกรรมที�บ่งชี' ระดบัการเรียนรู้
ตามแนวคิดของบลูม และนาํมาเป็นแนวทางในการแบ่งประเภทของคาํถาม ดงันี'  
 1.  ถามความรู้ (Knowledge) คาํถามที�ใชม้กัเป็นคาํถามที�ถามถึงขอ้มูล สาระ รายละเอียด
ของสิ�งที�เรียนรู้ และให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที�บ่งชี' ว่าตนมีความรู้ ความจาํในเรื�องนั'นๆ เช่น  
ถามเพื�อใหน้กัเรียนบอกเล่า ชี'  ระบุ ท่อง ให้ความหมาย ให้คาํนิยม รวบรวม เลือก จาํแนก ประมวล 
และจดัลาํดบั เป็นตน้ 
 2.   ถามความเขา้ใจ (Comprehension) คาํถามในระดบันี'มกัเป็นคาํถามที�ช่วยให้นกัเรียน 
แสดงพฤติกรรมที�บ่งชี' ถึงความเขา้ใจของตนในเรื�องนั'นๆ เช่น ถามเพื�อให้นกัเรียนอธิบาย (โดยใช้
คาํพูด) ขยายความ เปรียบเทียบ ลงความเห็น แปลความหมาย แสดงความคิดเห็น ตีความหมาย 
คาดการณ์ คาดคะเน สรุป ยอ่ ทาํนาย บอกใจความสาํคญั และกะประมาณ เป็นตน้ 
 3.  ถามการนาํไปใช ้(Application) คาํถามในระดบันี'มกัประกอบดว้ย สถานการณ์ที�นกัเรียน
จะตอ้งดึงความรู้ ความเขา้ใจมาใช้ในการหาคาํตอบ เช่น ถามเพื�อให้นักเรียนประยุกต์ ปรับปรุง        
จดั แกปั้ญหา เลือก ทาํ ปฏิบติั แสดง สาธิต ผลิต เป็นตน้ 
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 4.   ถามการวเิคราะห์ (Analysis) ถามเพื�อใหน้กัเรียนใชค้วามคิดหาคาํตอบจากการแยกแยะ
ขอ้มูล และหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลที�แยกแยะนั'น หรืออีกนัยหนึ� งก็คือ ถามเพื�อให้นักเรียน
สามารถจบัไดว้า่อะไรเป็นสาเหตุ เหตุผล หรือแรงจูงใจที�อยูเ่บื'องหลงัปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ�ง 
เช่น ถามให้นกัเรียนจาํแนกแยกแยะ หาขอ้อา้งอิง หาความสัมพนัธ์ ตรวจสอบ หาขอ้สรุป จดักลุ่ม 
หาหลกัการ ระบุ ชี'  เป็นตน้ 
 5.   ถามการสังเคราะห์ (Synthesis) การเรียนรู้ในระดบัการสังเคราะห์ หมายถึง การเรียนรู้
ที�อยูใ่นระดบัที�นกัเรียนสามารถ   
  5.1 คิด ประดิษฐ ์สิ�งใหม่ขึ'นมา ซึ� งอาจอยูใ่นรูปของสิ�งประดิษฐ ์ความคิดหรือภาษา      
    5.2 ทาํนายสถานการณ์ในอนาคตได ้  
  5.3 คิดวิธีการแกปั้ญหาได ้(แต่แตกต่างจากการแกปั้ญหาในขั'นการนาํไปใช ้ซึ� งจะมี
คาํตอบถูกเพียงคาํตอบเดียว แต่วธีิการแกปั้ญหาในขั'นนี'อาจมีคาํตอบไดห้ลายคาํตอบ)   
 6.   ถามการประเมินค่า (Evaluation) การเรียนรู้ในระดบัการประเมินค่า หมายถึง การเรียนรู้
ในระดบัที�นักเรียนตอ้งใช้การตดัสินคุณค่า ซึ� งก็หมายความว่า นักเรียนจะตอ้งสามารถตั'งเกณฑ์       
ในการประเมินหรือตดัสินคุณค่าต่างๆ ได ้และแสดงความคิดเห็นในเรื�องนั'นได ้ฉะนั'น การถาม       
ในระดบันี' ก็เพื�อให้นักเรียนวิพากษ์วิจารณ์ ตดัสิน ประเมินค่า ตีค่า สรุป เปรียบเทียบ จดัอนัดบั 
กาํหนดเกณฑ/์กาํหนดมาตรฐาน ตดัสินใจ แสดงความคิดเห็นใหเ้หตุผล และบอกหลกัฐาน เป็นตน้ 
 ทฤษฎีของบลูม (Bloom's Theory of Learning) ทฤษฎีดั'งเดิมของบลูม (Bloom) คาํถาม
พฒันาการคิดสามารถนาํไปใชใ้น 2 วิธี วิธีแรกคือ การใชเ้ป็นคาํถามในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ใช้เพื�อทบทวนหรือเชื�อมโยงประสบการณ์เดิม กระตุน้ให้คิดหรือเพื�อสรุปทบทวนสิ�งที�ได้เรียน         
อีกวธีิหนึ�งคือ ใชใ้นการออกขอ้สอบมาตรฐาน หรือขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิ> การเรียนรู้ ไดแ้บ่งความสามารถ
ในการเรียนรู้ของคนเป็น 6 ระดบั ดงันี'  
  ระดบัที� 1 ขั'นมีความรู้พื'นฐาน (Knowledge) 
  ระดบัที� 2 ขั'นความเขา้ใจ (Comprehension) 
  ระดบัที� 3 ขั'นนาํไปใช ้Application) 
  ระดบัที� 4 ขั'นวเิคราะห์ความรู้ (Analysis) 
  ระดบัที� 5 ขั'นสังเคราะห์ (Synthesis) 
  ระดบัที� 6 ขั'นประเมินผล (Evaluation) 
 ตามทฤษฎีนี' สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที�มี
ความสามารถต่างกนัในหอ้งเรียนเดียวกนัได ้โดยการสอนเรื�องเดียวกนัในหลายๆ ระดบั ตามความง่าย
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และยาก โดยจดัเป็นขั'นตอนตามลาํดบัอาจแบ่งเป็น ระดบั 1 - 2, ระดบั 3 - 4 และระดบั 5 - 6 ซึ� งการสอน
เช่นนี'คงจะตอ้งสังเกตพฤติกรรมเด็กพร้อมกบัทาํความเขา้ใจเด็กเป็นรายบุคคลดว้ย 
 สรุปไดว้า่ ประเภทของคาํถามสามารถจาํแนกไดห้ลายประเภท แบ่งเป็นคาํถามระดบัตน้ 
คาํถามระดบัสูง คาํถามแบบปิด คาํถามแบบเปิด และประเภทของคาํถามตามแนวคิดของบลูม           
ในแต่ประเภทของคาํถามจะมีเกณฑเ์พื�อวดัระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน และในแต่ละระดบัจะมีคาํถาม
ที�มีความยากง่ายแตกต่างกนั เพื�อใหน้กัเรียนแสดงพฤติกรรมที�บ่งชี' ระดบัความสามารถของนกัเรียน  
แต่ละบุคคล 
 วทิยาธร  ท่อแกว้ (2543 : 1) ไดแ้บ่งประเภทของคาํถามออกเป็น 3 ประเภท ดงันี'  
 1.   คาํถามเปิด เป็นคาํถามที�เปิดกวา้งในการตอบ ผูต้อบจะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
แลว้แต่การจดัลาํดบัความคิดของแต่ละคน 
 2.   คาํถามปิด เป็นคาํถามที�จาํกดักรอบในการตอบให้ คาํถามประเภทนี' เป็นการถาม        
ที�มุ่งประเด็นใหมี้การเลือกตอบ 
 3.   คาํถามเปิดและปิด เป็นคาํถามที�กาํหนดกรอบให้ตอบ และเปิดกวา้งในการแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรีภายใตก้รอบที�กาํหนดให้นั'น ในการตอบผูต้อบจะตอบตามกรอบทั'งสี�ดา้น 
แต่จะตอบไดอ้ยา่งเสรีในแต่ละดา้น 
 ธีระพฒัน์  ฤทธิ> ทอง (2545 : 75-82) ได้กล่าวถึงประเภทของคาํถามที�พฒันามาจาก            
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐวคิตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ซึ� งแบ่งคาํถามออกเป็น 7 ประเภท ดงันี'  
 1.   คาํถามปริมาณ เป็นการตั'งคาํถาม เพื�อให้ผูเ้รียนไดค้ิดถึงปริมาณของคน สัตว ์และ
สิ�งของที�ปรากฏในบทเรียนนั'นๆ 
 2.   คาํถามการเปลี�ยนแปลง เป็นการตั'งคาํถาม เพื�อให้ผูเ้รียนไดคิ้ดถึงการเปลี�ยนแปลง      
ที�จะเกิดขึ'น หากขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงในบทเรียนมีการเปลี�ยนแปลง 
 3.   คาํถามการทาํนาย เป็นการตั' งคาํถามที� มีการสมมุติว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี'               
แลว้จะเกิดอะไรขึ'นบา้ง เพื�อใหผู้เ้รียนไดคิ้ด และทาํนายในสิ�งที�น่าจะเกิดขึ'นและเป็นไปได ้
 4.   คาํถามความคิดเห็น เป็นการตั'งคาํถามเพื�อให้ผูเ้รียนได้คิดและแสดงความคิดเห็น 
โดยอาศยัขอ้มูล ความจริงที�มีหลกัการและเหตุผล 
 5.   คาํถามเกี�ยวกับส่วนตวั เป็นคาํถามที�ถามความรู้สึกส่วนตวัของผูเ้รียน ถ้าผูเ้รียน       
เป็นส่วนใดส่วนหนึ�งของบทเรียนนั'น หรืออยูใ่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งในบทเรียนนั'นๆ ผูเ้รียน   
จะรู้สึกอยา่งไร 
 6.   คาํถามความสัมพนัธ์เปรียบเทียบ เป็นการตั'งคาํถามเพื�อให้ผูเ้รียนไดคิ้ดเปรียบเทียบ
ระหวา่งสิ�งใดสิ�งหนึ�ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งที�เกิดขึ'นในบทเรียนนั'น 
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 7.   คาํถามเกี�ยวกบัค่านิยม เป็นการตั'งคาํถามเพื�อใหผู้เ้รียนไดคิ้ดอยา่งมีเหตุผล คิดในทางที�
ถูกตอ้ง คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถตดัสินใจ วิเคราะห์วิจารณ์ไดว้่า ค่านิยมใดดีหรือไม่ดี 
ค่านิยมใดควรปฏิบติัตามหรือไม่ควรปฏิบติัตาม 
 สุวทิย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 79) แบ่งประเภทของคาํถามไวด้งันี'  
 1.   คาํถามระดบัตํ�าและระดบัสูง 
     1.1 คาํถามระดบัตํ�า เป็นคาํถามที�ตอ้งการคาํตอบระดบัความจาํของขอ้มูล หรือเรียกวา่
เป็นคาํถามที�ตอ้งการวดัความจาํ ใชใ้นการทบทวนความรู้พื'นฐานหรือมโนทศัน์ 
     1.2 คาํถามระดับสูง เป็นคาํถามที�ต้องการคาํตอบระดับการแปลผล การนาํไปใช้       
การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า หรือเรียกไดว้า่เป็นคาํตอบที�ตอ้งการวดัความคิด ช่วยพฒันา
ผูเ้รียนในดา้นทกัษะการคิดและการใชเ้หตุผล 
 2. คาํถามเกี�ยวกบัผล กระบวนการและความคิดเห็น 
  2.1 คาํถามเกี�ยวกบัผล เป็นคาํถามที�ตอ้งการคาํตอบในรูปของการสรุปผลขั'นสุดทา้ย 
   2.2 คาํถามเกี�ยวกบักระบวนการ เป็นคาํถามที�ตอ้งการใหผู้เ้รียนอธิบายถึงวธีิดาํเนินการ
หรือขั'นตอนที�นาํไปสู่ผลขั'นสุดทา้ย 
   2.3 คาํถามเกี�ยวกบัความคิดเห็น เป็นคาํถามที�ตอ้งการให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น 
ตดัสินใจ หรือประเมินสิ�งใดสิ�งหนึ�ง 
  3.    คาํถามแบบปิดและเปิด 
  3.1 คาํถามแบบปิด เป็นคาํถามที�มีคาํตอบเดียว มกัใชก้บัขอ้มูลที�เป็นความจาํ 
  3.2 คาํถามแบบเปิด เป็นคาํถามที�ใหค้าํตอบไดห้ลายอยา่ง ใชถ้ามเพื�อการสร้างขอ้มูล 
เพื�อใหเ้กิดการตอบสนองเฉพาะตวั และนาํไปสู่การอภิปราย และการถามในขั'นต่อไป 
 อาภรณ์  ใจเที�ยง (2546 : 185-186) กล่าววา่ ถา้พิจารณาจากลกัษณะของคาํตอบสามารถ
แบ่งประเภทของคาํถามได ้2 ประเภท  คือ  
 1.  คาํถามแบบปิด เป็นคาํถามที�มีคาํตอบเพียงอยา่งเดียว หรือให้เลือกอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 
เหมาะสมสาํหรับข้อมูลเนื'อหาสาระที�เป็นความรู้ ลักษณะคาํถามต้องใช้คาํว่า อะไร (What)                 
ที�ไหน (Where) เมื�อไร (When) ใคร (Who) ใช่หรือไม่ (Yes-No Question) เป็นตน้   
 2.  คาํถามแบบเปิด เป็นคาํที�มีคาํตอบหลายอย่าง ผูต้อบตอ้งใช้ความรู้ผนวกความคิด     
ให้เหตุผลประกอบการอธิบาย ลักษณะของคาํถามจะใช้คาํถามว่าทาํไม เพราะเหตุใด (Why) 
อยา่งไร (How) ถา้ไม่เป็นอยา่งนี'แลว้จะเป็นไร เป็นตน้ 
 สรุปไดว้า่ ประเภทของคาํถาม คาํถามแบบเปิด หรือคาํถามระดบัสูง เป็นคาํถามที�ตอ้งการ
วดัความคิด เป็นคาํตอบระดบัการแปลผล การนาํไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
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ช่วยพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะการคิดและการใช้เหตุผล ลกัษณะคาํถามจะเปิดกวา้งในการตอบ 
สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี ดงันั'นผูต้อบตอ้งใชค้วามรู้ผนวกความคิด ให้เหตุผลประกอบ     
การอธิบาย ส่วนคาํถามปิด เป็นคาํถามที�จาํกดักรอบในการตอบ เหมาะสมสําหรับขอ้มูลเนื'อหาสาระ
ที�เป็นความรู้ ความจาํ และใชใ้นการทบทวนความรู้พื'นฐานหรือมโนทศัน์ 
 สุคนธ์  สินธพานนท์ (2545 : 198-199) ได้กล่าวถึง การจาํแนกคาํถามเป็น 5 ประเภท      
สรุปไดด้งันี'  
 1.  คาํถามเพื�อนาํไปสู่การสังเกต เป็นคาํถามที�ตอ้งการให้ผูเ้รียนตอบโดยใชป้ระสาทสัมผสั
ในการเรียนรู้และตอบปัญหา หรือเป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื�อวเิคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหา 
 2.   คาํถามนาํไปสู่การอธิบาย เป็นคาํถามที�ตอ้งการใหผู้ต้อบใชเ้หตุผลประกอบกบัขอ้มูล
ต่างๆ ที�รวบรวมไดจ้ากการสังเกตขอ้มูลและจากความรู้เดิม ซึ� งเป็นคาํถามที�ส่งเสริมให้เกิดทกัษะ 
ในการแปลความหมายจอ้มูลและการสรุป รวมทั'งทกัษะในการสื�อความหมาย มกัจะใชค้าํวา่ เหตุใด 
อยา่งไร 
 3.   คาํถามนาํไปสู่การตั' งสมมุติฐาน เป็นคาํถามที� ช่วยให้ผู ้เ รียนคาดคะเนคาํตอบ              
หรือทาํนายคาํตอบ โดยอาศยัขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้และความรู้เดิมที�มีอยูห่รือทาํนายคาํตอบ
ล่วงหนา้ มกัใชค้าํวา่ ถา้… 
 4.   คาํถามที�นาํไปสู่การออกแบบวธีิการศึกษาคน้ควา้ หรือออกแบบการทดลองเป็นคาํถาม
ที�ใหผู้เ้รียนอธิบาย เพื�อนาํไปสู่การกาํหนดวธีิการศึกษาหาความรู้ ส่วนใหญ่มกัใชค้าํวา่เหตุใด ทาํไม 
อยา่งไร 
 5 .   คาํถามที� นาํไปสู่การนาํไปใช้  เ ป็นคาํถามที� ต้องการให้ผู ้ตอบ นาํ ก ฎ เก ณ ฑ์                  
หรือความสัมพนัธ์ต่างๆ ไปใชป้ระโยชน์ในสถานการณ์ใหม่ เป็นคาํถามที�มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดความคิด
สร้างสรรค ์
 สุวทิย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 74) ไดก้ล่าวถึง การจาํแนกคาํถามออกเป็น 12 แบบ 
ซึ� งเป็นลกัษณะคาํถามที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายต่างๆ กนั สรุปไดด้งันี'  
 1.   ถามเพื�อเปรียบเทียบ เพื�อให้ผูต้อบคิดเปรียบเทียบความเหมือนกับความแตกต่าง       
ซึ� งจะตอ้งคิดอยา่งรอบคอบเสียก่อนจึงจะตอบได ้ 
 2.   ถามเพื�อการตดัสินใจ ผูต้อบจะตอ้งจาํแนกและตดัสินใจใหแ้น่นอน  
 3.   ถามเพื�อการนาํความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นการถามเพื�อแกไ้ขสถานการณ์ 
ในสภาวะต่างๆ โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์ที�มีอยูแ่ลว้  
 4.   ถามเพื�อการจาํแนก เพื�อตอ้งการใหผู้ต้อบคิดจาํแนกหรือจดัหมวดหมู่ หรือจดัพวกใหม่ 
โดยอาศยัการเปรียบเทียบในดา้นความแตกต่าง ความเหมือน ความสัมพนัธ์และการจบักลุ่มใหม่  
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 5.   ถามความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผล เป็นคาํถามที�ให้ผูต้อบสังเกตปรากฏการณ์ว่า
เกิดขึ'นไดอ้ยา่งไร ผลที�เกิดขึ'นเป็นอยา่งไร  
 6.   ถามเพื�อใหท้ราบความมุ่งหมาย เป็นการถามที�ใหผู้ต้อบบอกความหมายของเนื'อเรื�อง 
 7.   ถามเพื�อใหเ้กิดความคิดวจิารณ์ ถามเพื�อให้ผูต้อบคิดในเรื�องความสมบรูณ์ ความถูกตอ้ง 
ซึ� งก่อนที�จะตอบนั'นผูต้อบจะตอ้งใคร่ครวญเสียก่อน  
 8.   ถามเพื�อใหแ้สดงความคิดเห็น เพื�อให้ผูต้อบเกิดการสรุปผล ตดัสินใจ โดยอาศยัขอ้มูล 
ความจริง หลกัเกณฑ ์ 
 9.   ถามเพื�อเปิดการอภิปราย เป็นการถามเพื�อให้ได้การถกเถียง การพินิจพิจารณา          
การตดัสินใจในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง   
 10. ถามเพื�อให้กาํหนดนิยามหรือให้อภิปราย เป็นคาํถามเพื�อให้สรุปความคิดรวบยอด
หรือความหมาย คาํนิยาม คาํอธิบายแต่ละคาํหรือวลี เพื�อใหเ้รื�องราวนั'นกระจ่างขึ'น  
 11. ถามเพื�อใหส้ังเกต คาํถามชนิดนี'ตอ้งการใหห้าคาํตอบโดยวธีิการสังเกต  
 12.  ถามเพื�อย ั�วยุให้เกิดคาํถามใหม่ๆ อีก ระหว่างที�ผูเ้รียนกาํลงัคิด กาํลงัอ่านหรือกาํลงั
ปฏิบติังานอยู ่ผูส้อนอาจถามถึงงานที�เขากาํลงัคิด กาํลงัทาํ วา่พบปัญหาอะไร หรือไม่  
 สรุปได้ว่า การจาํแนกประเภทของคาํถามตามแนวคิดของบลูม แบ่งเป็น 6 ประเภท
เรียงลาํดบัจากระดบัการคิดจากตํ�าสุดไปหาสูงสุด แต่ละระดบับ่งชี' พฤติกรรมและความสามารถ 
ของผูเ้รียน ส่วนการจาํแนกคาํถามออกเป็นคาํถามแบบปิดและแบบเปิด คาํถามแบบปิดเป็นคาํถาม 
ที�มีคาํตอบเพียงอย่างเดียว หรือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ� ง คาํถามแบบเปิดเป็นคาํถามที�มีคาํตอบ
หลายอย่าง ผูต้อบตอ้งใช้ความรู้ผนวกความคิดให้เหตุผลประกอบการตอบ และการจาํแนกตาม
ลกัษะการคิด มี 3 ประเภท ได้แก่ คาํถามที�ใช้ในความคิดพื'นฐาน คาํถามเพื�อการคิดคน้ คาํถาม         
ที�ขยายความคิด 
 เทคนิคการใช้คําถาม 
 การใชค้าํถามที�ใชเ้ป็นสื�อเร้าเพื�อพฒันาพฤติกรรมที�พึงประสงค ์และปรากฏความสามารถ
ของทั'งนักเรียนและครูให้เห็นได้หรือทดสอบได้ มีลกัษณะหรือองค์ประกอบของการใช้คาํถาม    
ซึ� งควรดาํเนินการอยา่งมีระบบระเบียบและเป็นกระบวนการ ใชค้าํถามในหลายรูปแบบ ซึ� งมีนกัวิชาการ
ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการใชค้าํถามไว ้ดงันี'    
 อินทิรา  บุญยาทร (2542 : 221) ไดก้ล่าววา่ การใชค้าํถามที�ดีเป็นการสอนที�ดี ซึ� งการถามที�ดี  
ตอ้งน่าสนใจและกระตุน้ใหคิ้ด และควรไดรั้บการเตรียมมาก่อน เทคนิคที�น่าสนใจในการถาม มีดงันี'    
 1.   การถาม 
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  1.1 การถามให้ตรงประเด็น เมื�อถามคาํถามกวา้งๆ เพื�อให้นักเรียนได้รับรู้แนว         
ของคาํถามแลว้ ครูควรถามเจาะจงลงไปในประเด็นที�ตอ้งการใหช้ดัเจนยิ�งขึ'น 
  1.2 การเรียกนกัเรียนตอบ ครูควรถามคาํถามกนัทั'งชั'น หยดุสักเล็กนอ้ยจึงเรียก นกัเรียน
คนใดคนหนึ�งตอบ ไม่ควรเรียกชื�อก่อนจึงถาม 
  1.3 การกระจายคาํถาม ครูควรถามนกัเรียนให้ทั�วถึง แมว้า่อาจจะใชว้ิธีถามตวัแทน 
ของกลุ่ม 
  1.4 การจดัให้มีช่วงเงียบ เพื�อให้นักเรียนทั'งชั'นคิดแล้วจึงเรียกให้ตอบ เทคนิคนี'  
สาํคญัมากเมื�อครูถามคาํถามที�ยากขึ'น 
  1.5 คาํถามควรกระชบัและชดัเจน 
  1.6 การถามปูพื'น เป็นการถามเพื�อช่วยใหน้กัเรียนหาคาํตอบใหไ้ด ้โดยถามใหแ้นวทาง
หรือถามใหม่ แต่ใจความเดียวกนัหรือแบ่งคาํถามออกเป็นตอนๆ 
  1.7 การถามรุก คือ การถามช่วยให้นักเรียนคิดหาคาํตอบที�ดีกว่า เช่น ลึกกว่า               
หรือมีเหตุผลกวา่ คาํตอบพื'นๆ ที�ตอบครั' งแรก 
 2.   การสนองต่อคาํตอบของนกัเรียน 
  2.1 ถา้นกัเรียนตอบถูกควรมีการเสริมแรง เช่น ทางวาจาหรืออื�นๆ   
  2.2 ถา้นกัเรียนตอบถูกบางส่วน ควรใหค้าํชมในส่วนที�ถูก และถามปูพื'น แนะแนวทาง
ใหน้กัเรียนคิดต่อจนไดค้าํตอบที�ถูกตอ้ง 
  2.3 ถ้านักเรียนตอบผิด ไม่มีปฏิกิริยาทางลบ เช่น ตาํหนิ แต่ให้กาํลงัใจที�จะแก้ไข 
คาํตอบที�ผดิ 
      2.4 ถา้ไม่มีคาํตอบ ควรถามใหม่และทาํให้ง่ายขึ'น หรือเนน้จุดสาํคญัเพื�อให้นกัเรียน 
เขา้ใจคาํถาม 
 อาภรณ์  ใจเที�ยง (2546 : 186) กล่าวถึง เทคนิคการใชค้าํถาม  ดงันี'  
 1.  ในการถามไม่ควรเจาะจงผูต้อบ หรือถามนกัเรียนตามลาํดบั เพราะการรู้ตวัก่อนว่า    
จะตอบเมื�อใดนั'น จะทาํใหผู้ต้อบไม่สนใจคาํถามอื�นๆ  
 2.  ในการถามคาํถามไม่ควรถามซํ' านักเรียนคนเดิมบ่อยครั' ง เพราะการปฏิบติัดังนี'  
นกัเรียนคนอื�นๆ จะเกิดความนอ้ยใจที�ครูไม่เห็นความสาํคญัของตน จึงทาํใหไ้ม่สนใจบทเรียน 
 3.   ในการถามคาํถามไม่ควรเร่งรัดคาํตอบจากนักเรียน เมื�อถามคาํถามไปแล้ว                  
ควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กหยดุคิดคน้หาคาํตอบบา้ง 
 4.  การถามคาํถามควรใชน้ํ' าเสียงเร้าใจผูต้อบ เป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนอยากตอบมาก 
ยิ�งขึ'น 
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 5.  ขณะที�ผู ้ตอบหยุดคิดหรือลังเลในการตอบออกไป ครูควรให้กาํลังใจส่งเสริม              
ไม่ควรคาดคั'นคาํตอบ หรือแสดงความเบื�อหน่าย หรือเรียกนกัเรียนอื�นตอบแทน เพราะจะทาํให้
นกัเรียนเสียกาํลงัใจ 
 6.  ในการตอบคาํถามหนึ�งๆ ครูไม่ควรคิดวา่ตอ้งให้เด็กคนเดียวตอบ ควรเปิดโอกาสให ้
นกัเรียนหลายๆ คนไดต้อบ เพราะจะเป็นการกระจายความคิดและทาํใหมี้ขอ้สรุปที�ดี 
 7.  ในการตอบคาํถามของนกัเรียนอาจไดค้าํตอบที�ไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริง หรือไม่ค่อยมี 
เหตุผลนกั ครูควรหาวิธีที�จะทาํให้นกัเรียนเขา้ใจ และสามารถหาคาํตอบที�ถูกตอ้งได ้ไม่ควรปล่อย
ใหน้กัเรียนเขา้ใจอยา่งผดิๆ ต่อไป โดยอาจถามคาํถามใหม่หรืออธิบายเพิ�มเติม 
 8.  คุณค่าของการสอนโดยใชค้าํถามจะหมดไป ถา้ครูเป็นผูถ้ามเองตอบเองหรือถามคาํถาม
ในลกัษณะที�ทบทวนความจาํนกัเรียนมากเกินไป 
 9.  สร้างบรรยากาศที�เป็นกนัเองในห้องเรียน เพื�อให้นักเรียนรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วม       
ในการตอบคาํถาม 
 10. ในการตอบคาํถามหนึ�งๆ ควรใหน้กัเรียนช่วยกนัหาคาํตอบในหลายๆ แนว ไม่ควรจาํกดั
เฉพาะคาํตอบเดียว 
 11.  ใชค้าํถามที�นกัเรียนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 
 12.  ควรวเิคราะห์คาํถามที�ถามไปแลว้ เพื�อนาํมาปรับแกไ้ขเพื�อใชใ้นโอกาสอื�นๆ ต่อไป  
 ทิศนา  แขมมณี (2548 : 407-408) ไดแ้นะนาํเกี�ยวกบัเทคนิคการใชค้าํถามไวด้งันี'  
 1.   ถามคาํถามทีละคาํถาม ไม่ควรถามหลายคาํถามติดต่อกนั 
 2.   คาํถามแต่ละคาํถาม ไม่ควรมีประเด็นถามมากเกินไป 
 3.   คาํถามควรชดัเจน ถา้คาํถามกวา้งเกินไป นกัเรียนตอบไม่ตรงประเด็น ควรปรับคาํถาม
ใหเ้ฉพาะเจาะจงมากขึ'น 
 4.  คาํถามไม่ควรยาวเกินไป นกัเรียนหรือผูต้อบจะจบัประเด็นไม่ได ้หรืออาจจะหลงประเด็น
ไปได ้
 5.   ควรใชน้ํ'าเสียงและท่าทางที�เหมาะสมประกอบการถาม 
 6.  เมื�อถามคาํถามแลว้ควรใหเ้วลานกัเรียนคิด (Wait Time) พอสมควร   
 7.  ไม่ควรทวนคาํถาม และไม่ควรทวนคาํตอบของนกัเรียนบ่อยๆ   
 8.  ครูควรให้คาํชมแก่นักเรียนบา้ง แต่ไม่บ่อยเกินไป ควรเป็นไปตามความตอ้งการ     
ของนกัเรียนแต่ละคน และควรพยายามค่อยๆ เปลี�ยนการเสริมแรงจากภายนอกไปสู่การเสริมแรง 
จากภายใน 
 9. หลีกเลี�ยงการชมประเภท ดี... แต่...   
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 10. การชมตอ้งมีฐานจากความเป็นจริง และความจริงใจ 
 11. ถามนกัเรียนและให้โอกาสนกัเรียนในการตอบอยา่งทั�วถึง ให้ความเสมอภาคแก่นกัเรียน
ทั'งชายและหญิง ทั'งเก่งและอ่อน ทั'งที�สนใจและไม่สนใจเรียน 
 12. เมื�อถามคาํถามแล้ว ครูควรเรียกให้นกัเรียนตอบเป็นรายบุคคล ไม่ควรให้นกัเรียน
ตอบพร้อมกนั 
 13. เมื�อถามแลว้ถา้ไม่มีผูใ้ดตอบได ้ควรตั'งคาํถามใหม่ โดยใชค้าํถามที�ง่ายขึ'นหรืออธิบาย
ขยายความ หรือใหแ้นวทางในการตอบ  
 สรุปไดว้า่ เทคนิคการใชค้าํถาม เป็นกลวธีิการสอนที�ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ที�สามารถพฒันา
ทกัษะทางภาษาและทกัษะการคิด การใช้คาํถามเป็นสื�อเร้าเพื�อพฒันาพฤติกรรมที�พึงประสงค์          
การใช้คาํถามมีหลายรูปแบบ ตามความคิดของนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายไวใ้นแต่ละรูปแบบ
สามารถนาํมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน ซึ� งในแต่ละขั'นตอนของการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน มีคาํถามเพื�อให้นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถ เป็นตวับ่งชี' พฤติกรรม
ของนกัเรียน 
  
ชุดกจิกรรม 
 ชุดกิจกรรม หรือชุดการเรียน มาจากคาํวา่ Instruction Package หรือ Learning Package 
หรือ Instruction Kite หรือชุดกิจกรรม (Activity Packages) เป็นนวตักรรมทางการศึกษา เป็นสื�อการสอน
ที�สามารถช่วยแกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งนกัเรียน หรือระหวา่งบุคคล และส่งเสริมให้นกัเรียน
ไดเ้รียนรู้เตม็ความสามารถ ซึ� งมีผูใ้หค้วามหมายของชุดกิจกรรม มีดงันี'   
 บุญเกื'อ  ควรหาเวช (2542 : 91) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไวว้่า ชุดกิจกรรม          
เป็นสื�อการสอนชนิดหนึ�งซึ� งเป็นชุดของสื�อประสม (Multi Media) ซึ� งหมายถึง การใชสื้�อการสอน
ตั'งแต่สองชนิดขึ'นไปร่วมกนั เพื�อให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ตามที�ตอ้งการ สื�อที�นาํมาใช้ร่วมกนันี'             
จะช่วย เสริมประสบการณ์ซึ� งกนัและกนัตามลาํดบัขั'นที�จดัเอาไว ้ที�จดัขึ'นสาํหรับหน่วยการเรียน
ตามหวัขอ้ เนื'อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที�ตอ้งการจะใหผู้เ้รียนไดรั้บ 
 วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2542 : 27) ไดใ้ห้ความหมายของชุดการเรียนวา่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
ที�ไดอ้อกแบบและจดัอยา่งมีระบบ ประกอบดว้ย จุดมุ่งหมาย เนื'อหา และวสัดุอุปกรณ์ โดยกิจกรรม
ต่างๆ ดงักล่าว ได้รับการรวบรวมไวเ้ป็นระเบียบในกล่อง เพื�อเตรียมไวใ้ห้ผูเ้รียนได้ศึกษาจาก
ประสบการณ์ทั'งหมด  
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 ศิริลกัษณ์  หนองเส (2545 : 12) ไดใ้หค้วามหมายของชุดกิจกรรมวา่ เป็นสื�อการเรียนการสอน
ที�สร้างขึ'น เพื�อใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัเรียนสามารถศึกษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง
ตามศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคนโดยมีรูปแบบและขั'นตอนที�กาํหนดไว ้
 สุวิทย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 51) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมวา่ เป็นสื�อ 
การสอนชนิดหนึ� งที�เป็นลกัษณะของสื�อประสม และเป็นการใช้สื�อตั'งแต่สองชนิดขึ'นไปร่วมกนั 
เพื�อให้นักเรียนได้รับความตอ้งการ โดยอาจจดัขึ'นสําหรับหน่วยการเรียนตามหัวขอ้เรื� อง และ 
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที�ตอ้งการใหน้กัเรียน ไดเ้รียนรู้อาจจดัไวเ้ป็นชุดในกล่อง ซองกระเป๋า 
ชุดกิจกรรมอาจประกอบดว้ย เนื'อหาสาระ คาํสั�ง ใบงาน ในการทาํกิจกรรม วสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร 
ความรู้ เครื�องมือ หรือสื�อจาํเป็นสาํหรับกิจกรรมต่างๆ รวมทั'งแบบวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ระพินทร์  โพธิ> ศรี (2549 : 142) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรม คือ สื�อการสอน              
ที�ประกอบไปดว้ย จุดประสงคก์ารเรียนรู้ที�สะทอ้นถึงปัญหาและความตอ้งการในการเรียนรู้เนื'อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ที�นาํมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ 
สามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนไดมี้ประสิทธิภาพ  
 สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง สื�อการเรียนการสอนซึ� งเป็นนวตักรรมทางการศึกษา     
ที�เอื'อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามขั'นตอนที�ไดร้ะบุไวใ้นชุดกิจกรรม ซึ� งในความหมาย
ของชุดกิจกรรมที�มีลกัษณะแตกต่างกนัตามที�นกัการศึกษากล่าวถึง ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดหลายแนวคิด
มาปรับใช้เป็นชุดฝึกทกัษะภาษาองักฤษเพื�อนาํมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื�อสนบัสนุน
และพฒันาให้นกัเรียนเกิดทกัษะในการแสวงหาความรู้ เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้
และบรรลุตามเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้            
อยา่งเป็นอิสระตามความสามารถของแต่ละบุคคล  
 หลกัการและทฤษฎทีี�เกี�ยวข้องกบัชุดกจิกรรม 
 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2544 : 199) ไดก้ล่าวถึงหลกัการและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัชุดกิจกรรม
ดงันี'  
            1. ทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ชุดกิจกรรมที�เป็นสื�อกิจกรรมการเรียน
จดัทาํขึ'นเพื�อสนองความสามารถ ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสําคญั ทฤษฎีที�วา่ดว้ย
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล จึงนาํมาใชเ้ป็นทฤษฎีพื'นฐานในจดัทาํและการใช ้
             2. หลกัเกี�ยวกบัสื�อประสม ชุดกิจกรรมเป็นสื�อประสม ซึ� งหมายถึง การใชสื้�อหลายๆ อยา่ง 
ที�เสริมซึ� งกนัและกนั อยา่งมีระบบ มาใชเ้ป็นแนวทางการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียน ทาํให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้จากสื�อไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมเป็นสื�อการเรียนที�มุ่งใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมอยา่งแข็งขนั
และไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัอยา่งฉบัพลนั อีกทั'งไดป้ระสบการณ์แห่งความสําเร็จ หรือการเสริมแรง     
มีการเรียนเป็นขั'นๆ ตามความสามารถของผูเ้รียน ดงันั'นชุดกิจกรรมจึงจดัทาํขึ'นมาโดยอาศยัทฤษฎี
การเรียนรู้ 
 4. หลกัการวิเคราะห์ระบบ ชุดกิจกรรมจดัทาํขึ'นมาโดยอาศยัวิธีการวิเคราะห์ระบบ         
มีการทดลองสอนปรับปรุงแกไ้ขจนเป็นที�เชื�อถือได ้จึงนาํออกใชเ้ผยแพร่ กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใชชุ้ดกิจกรรมไดอ้าศยัวิธีการระบบทั'งสิ'น ทั'งนี' เพื�อให้กิจกรรมการเรียนการสอนนั'นดาํเนินไป
ไดอ้ยา่งสัมพนัธ์กนัทุกขั'นตอน 
 บุญเกื'อ  ควรหาเวช (2542 : 92) ได้เสนอแนวคิดในการนาํชุดกิจกรรมมาใช้ในระบบ
การศึกษา ดงันี'  
 1.  ตอ้งนาํทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยจะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการ ความถนดั
และความสนใจของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 2.  ตอ้งเปลี�ยนวธีิการสอนจากครูเป็นสาํคญั ใหน้กัเรียนเป็นสาํคญั 
 3.  ใชสื้�อการสอนที�ทั'งครูและนกัเรียนร่วมกนัผลิตขึ'นมา โดยมีแนวคิดวา่เปลี�ยนจากสื�อ
เพื�อช่วยครูสอนเป็นสื�อเพื�อช่วยผูเ้รียน 
 4.  เพิ�มการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียน เปลี�ยนแนวการสอนจากทิศทางเดียว        
เป็นหลากหลายทิศทาง รวมทั'งมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนทอ้งถิ�นเขา้มาใชใ้นกิจกรรม มาช่วย
ในการทาํกิจกรรม และพยายามจดักิจกรรมใหอ้อกนอกหอ้งเรียน 
 5.   เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกาํหนดแนวทางในการเรียน การประเมินผล โดยใชจุ้ดมุ่งหมาย
ปลายทางที�ตอ้งการพฒันาเป็นหลกั 
 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2548 : 124) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดที�จะเป็นแนวทางในการผลิตชุดกิจกรรม
ไวด้งันี'  
 1.  การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษาได้นาํหลกัจิตวิทยา    
มาประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคาํนึงถึงความตอ้งการ ความถนดั และความสนใจ
ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 2. ความพยายามที�จะเปลี�ยนกิจกรรมการเรียนการสอน ที�มีครูเป็นแหล่งความรู้มาเป็น     
ผูจ้ดัประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน โดยใชแ้หล่งความรู้จากสื�อการสอนแบบต่างๆ ประกอบดว้ย วสัดุ 
อุปกรณ์และวธีิการ โดยนิยมจดัในรูปของชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม 
 3.  แนวความคิดที�จะนาํการใชโ้สตทศันูปกรณ์มาบูรณาการเป็นแหล่งความรู้เพื�อช่วยเหลือ
นกัเรียน 
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 4.  แนวคิดเกี�ยวกบัปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียน       
กบัสิ�งแวดลอ้ม ในอดีตผูส้อนจะเป็นผูน้าํและผูเ้รียนเป็นผูต้าม ทาํให้ผูเ้รียนไม่มีโอกาสในการแสดง
ความเห็นอยา่งเสรี ในปัจจุบนัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัมากขึ'น 
 5.  แนวคิดในการนาํหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้มาจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ โดยจดัให้มี
ประสิทธิภาพ เพื�อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดร่้วมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ให้ผูเ้รียนทราบการทาํงาน 
หรือการตดัสินของตนเองถูกหรือผิดไดท้นัที เป็นการเสริมแรงทางบวก และเป็นการเรียนรู้ทีละขั'นตอน
ตามความสามารถและความสนใจของผูเ้รียนโดยไม่มีใครบงัคบั 
 บทัส์ (Butts. 1974 : 85) เสนอหลกัการสร้างชุดกิจกรรมไว ้ดงันี'  
     1.  ก่อนที�จะสร้างต้องกาํหนดโครงร่างคร่าวๆ ก่อน ว่าจะเขียนเกี�ยวกับเรื� องอะไร            
มีวตัถุประสงคอ์ะไร   
 2.  ศึกษางานดา้นเชิงพฤติกรรมและเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�จะทาํ 
 3.  เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมยอ่ยๆ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม
ของผูเ้รียน 
 4.  แจง้วตัถุประสงคที์�จะใชใ้นกิจกรรมแต่ละตอนใหเ้หมาะสมกบัชุดฝึก 
 5.  กาํหนดอุปกรณ์ที�ใชใ้นกิจกรรมแต่ละตอนใหเ้หมาะสมกบัชุดฝึก 
 6.  กาํหนดเวลาที�ใชใ้นชุดฝึกแต่ละตอนใหเ้หมาะสม 
 7.  กาํหนดการประเมินวา่จะประเมินผลก่อนหรือหลงัเรียน 
 สรุปไดว้า่ หลกัการของชุดกิจกรรมเป็นการใชค้วามแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นแกนหลกั
ในการสร้างเปลี�ยนแปลง จากการจดัการเรียนการสอนที�ครูผูส้อนเป็นหลกัเปลี�ยนเป็นวิธีการที�สร้าง
และจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียน โดยอาศยัการเรียนรู้ จากภูมิทศัน์ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการรับรู้      
จากการสื�อสารและสื�อประสมหลายๆ อย่าง มาเป็นวิธีการในการเรียนรู้และผูส้อนควรมีทกัษะ       
ในการจดักิจกรรมการเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ เป็นขั'นตอน ตลอดจนมีการพฒันาและ
ปรับปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
 ประเภทของชุดกจิกรรม 
 ประเภทของชุดกิจกรรมที�นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือชุดกิจกรรมที�ครูเป็นผูด้าํเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน แบ่งได้หลายประเภท ซึ� งมีนักการศึกษาแบ่งประเภท             
ของชุดกิจกรรม ดงันี'  
 บุญเกื'อ  ควรหาเวช (2542 : 94-97) ไดแ้บ่งชุดกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ดงันี'  
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 1.  ชุดกิจกรรมประกอบคาํบรรยาย เป็นชุดกิจกรรมสาํหรับผูส้อนใช้สอนผูเ้รียนที�เป็น
กลุ่มใหญ่ หรือเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที�ตอ้งการปูพื'นฐานให้ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไดรู้้และเขา้ใจ
ในเวลาเดียวกนั มุ่งเนน้การขยายเนื'อหาสาระใหช้ดัเจนยิ�งขึ'น  
 2.  ชุดกิจกรรมแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดกิจกรรมสาํหรับให้ผู ้เรียนเรียนร่วมกัน             
เป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 5 - 7 คน โดยใช้สื�อการเรียนการสอนที�บรรจุไวใ้นชุดกิจกรรมแต่ละชุด          
ที�จะฝึกทกัษะในเนื'อหาสาระที�เรียนและใหผู้เ้รียนมีโอกาสทาํงานร่วมกนั  
 3.  ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคล หรือชุดกิจกรรมตามเอกตัภาพ เป็นชุดกิจกรรมสําหรับ
ผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล คือ ผูเ้รียนตอ้งศึกษาหาความรู้ตามความสามารถและความสนใจ
ของตนเอง อาจเรียนที�โรงเรียนหรือที�บา้นก็ได ้ส่วนมากมกัจะมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดท้าํความเขา้ใจ      
ในเนื'อหาสาระที�เรียนเพิ�มเติม ผูเ้รียนสามารถประเมินผลการเรียนดว้ยตนเองได ้
 สุวทิย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 52-53) ไดแ้บ่งประเภทของชุดการสอนไว ้3 ประเภท
ดงันี'  
 1.  ชุดการสอนประกอบคาํบรรยายของครู เป็นชุดการสอนสาํหรับครูใช้สอนนกัเรียน 
เป็นกลุ่มใหญ่ หรือเป็นการสอนที�ตอ้งการปูพื'นฐานให้นกัเรียนส่วนใหญ่รู้และเขา้ใจในเวลาเดียวกนั 
มุ่งในการขยายเนื'อหาสาระใหช้ดัเจนยิ�งขึ'น 
 2.  ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดการสอนสาํหรับใหน้กัเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ประมาณ 5 - 7 คน โดยใชสื้�อการสอนที�บรรจุไวใ้นชุดการสอนแต่ละชุด มุ่งที�จะฝึกทกัษะในเนื'อหาวิชา
ที�เรียน และใหน้กัเรียนมีโอกาสทาํงานร่วมกนั 
 3.  ชุดการสอนแบบรายบุคคล หรือชุดการสอนตามเอกตัภาพ เป็นชุดการสอนสําหรับ 
เรียนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล คือ นกัเรียนจะตอ้งศึกษาหาความรู้ตามความสามารถ และความสนใจ
ของตนเอง อาจจะเรียนที�โรงเรียนหรือที�บา้นก็ได ้ส่วนมากมกัจะมุ่งให้นกัเรียนไดท้าํความเขา้ใจ 
ในเนื'อหาวชิาที�เรียนเพิ�มเติม นกัเรียนสามารถประเมิลผลการเรียนดว้ยตนเอง 
 วชัราภรณ์  เจริญสุข (2547 : 13) ไดแ้บ่งประเภทของชุดการสอนเป็น 3 ประเภท คือ 
 1.  ชุดการสอนประกอบคาํบรรยาย หรือเรียกวา่ ชุดการสอนสาํหรับครูผูใ้ช ้คือ เป็นการสอน
ที�กาํหนดกิจกรรมและสื�อการเรียน เพื�อให้ครูใชป้ระกอบการสอน การบรรยาย เพื�อเปลี�ยนบทบาท
ของครูใหน้อ้ยลง เนน้บทบาทของนกัเรียนใหม้ากขึ'น 
 2.  ชุดการสอนสาํหรับกิจกรรมกลุ่ม ชุดการสอนแบบนี' เนน้ที�ตวันกัเรียนไดป้ระกอบกิจกรรม
ร่วมกนั และอาจจดัในรูปแบบของศูนยก์ารเรียน แต่ละศูนยมี์สื�อการเรียนหรือบทเรียนครบชุด         
ตามจาํนวนนกัเรียนในศูนยกิ์จกรรมนั'นใหน้กัเรียนไดห้มุนทาํกิจกรรมจนครบทุกศูนย ์
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 3.  ชุดการสอนรายบุคคล เป็นชุดการสอนที�ผลิตขึ' นสําหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล 
นักเรียนศึกษาด้วยตนเองตามความสามารถของตนเอง และประเมินความก้าวหน้าของตนเอง      
จากที�กล่าวมาสรุปไดว้่า ชุดกิจกรรมนั'นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัได ้คือ ชุดกิจกรรม 
ประกอบคาํบรรยาย ชุดกิจกรรมกลุ่ม และชุดกิจกรรมรายบุคคล 
 สรุปได้ว่า ประเภทของชุดกิจกรรม คือ ชุดการสอนประกอบคาํบรรยายของครู              
เป็นชุดการสอนสาํหรับนักเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 5 - 7 คน มุ่งที�จะฝึกทักษะ            
ในเนื'อหาวิชาที�เรียนและให้นักเรียนมีโอกาสทาํงานร่วมกัน ส่วนชุดการสอนแบบรายบุคคล          
หรือชุดการสอนตามเอกตัภาพ เป็นชุดการสอนสาํหรับเรียนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล คือ นกัเรียน
จะตอ้งศึกษาหาความรู้ ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง และสามารถประเมิลผลการเรียน
ดว้ยตนเอง 
 องค์ประกอบของชุดกจิกรรม 
 กรรณิการ์  ไผทฉนัท ์(2541 : 83-84) ไดก้ล่าวถึงชุดกิจกรรมมีองคป์ระกอบ ดงันี'  
 1.  ชื�อกิจกรรม เป็นส่วนที�ระบุชื�อเนื'อหาการเรียน 
 2.  คาํชี'แจง เป็นส่วนที�อธิบายการใชชุ้ดกิจกรรมเพื�อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายที�วางไว ้
 3.  จุดประสงคข์องกิจกรรม เป็นส่วนที�ระบุเป้าหมายที�นกัเรียนตอ้งทาํใหบ้รรลุผล 
 4.  เวลาที�ใช ้เป็นส่วนที�ระบุในการเรียนชุดกิจกรรมนั'น 
 5.  สื�อ เป็นส่วนที�ระบุถึงวสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้นการดาํเนินการกบัชุดกิจกรรมนั'น 
 6.  เนื'อหา เป็นรายละเอียดที�ตอ้งการใหน้กัเรียนทราบ 
 7.  กิจกรรม เป็นส่วนที�นกัเรียนปฏิบติัตามขั'นตอนที�กาํหนดไวใ้นชุดกิจกรรม 
 บุญเกื'อ  ควรหาเวช (2542 : 95-97) ไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมจาํแนกออกเป็น 
4 ส่วน ดงันี'  
 1. คู่มือครู เป็นคู่มือและแผนการสอน สําหรับผูส้อนหรือผูเ้รียน ตามแต่ละชนิด               
ของชุดกิจกรรม 
 2.  บตัรคาํสั�งหรือคาํแนะนาํ เป็นส่วนที�บอกใหผู้เ้รียนดาํเนินการเรียนหรือประกอบกิจกรรม
แต่ละอยา่งตามขั'นตอนที�กาํหนดไว ้
 3.  เนื'อหาสาระและสื�อ เป็นสื�อการสอนต่างๆ ที�บรรจุอยู่ในชุดกิจกรรมตามบตัรคาํ           
ที�กาํหนดไว ้
 4.  แบบประเมินผล เป็นแบบประเมินผลที�อยู่ในชุดกิจกรรม อาจจะเป็นแบบฝึกหัด          
ใหเ้ติมคาํในช่องวา่ง เลือกคาํตอบที�ถูก จบัคู่ ดูผลจากการทดลองหรือใหท้าํกิจกรรม เป็นตน้  
 ชลสีต ์ จนัทาสี (2543 : 50) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบชุดกิจกรรม มีดงันี'  
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 1.  ชื�อกิจกรรม เป็นชื�อที�จะศึกษาในชุดกิจกรรมนั'น 
 2.  คาํชี'แจง เป็นส่วนที�อธิบายการใชชุ้ดกิจกรรมเพื�อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายที�วางไว ้
 3.  จุดประสงคข์องกิจกรรม เป็นส่วนที�ระบุเป้าหมายที�นกัเรียนตอ้งทาํใหบ้รรลุผล 
 4.  เวลาที�ใช ้เป็นส่วนระบุเวลาในการเรียนชุดกิจกรรมนั'น 
 5.  สื�อ เป็นส่วนที�ระบุถึงวสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้นการปฏิบติักิจกรรม 
 6.  เนื'อหา เป็นรายละเอียดที�ตอ้งการใหน้กัเรียนทราบ 
 7.  สถานการณ์ เป็นส่วนที�ระบุสถานการณ์ที�เป็นการบรรยาย รูปภาพ หรือการทดลอง 
 8.  กิจกรรม เป็นส่วนที�ใหน้กัเรียนปฏิบติัที�กาํหนดไวใ้นชุดกิจกรรม 
 9.  คาํถามทา้ยกิจกรรม เป็นส่วนที�ระบุขอ้คาํถามการปฏิบติักิจกรรม 
 10.  คาํเฉลยกิจกรรม เป็นส่วนที�ระบุถึงคาํตอบในคาํถามทา้ยกิจกรรม 
 สุวิทย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 52) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมไว ้
ดงันี'  
 1.  คู่มือการใชชุ้ดการสอน เป็นคู่มือและแผนการสอนสาํหรับครูหรือนกัเรียนตามแต่ชนิด
ของชุดการสอน ภายในคู่มือจะชี'แจงถึงวธีิการใชชุ้ดการสอน อาจทาํเป็นเล่มหรือแผน่พบัก็ได ้
 2.  บตัรคาํสั�งหรือคาํแนะนาํ จะเป็นส่วนที�บอกให้นกัเรียนดาํเนินการเรียนหรือประกอบ
กิจกรรมแต่ละอยา่ง ตามขั'นตอนที�กาํหนดไว ้มกัจะอยูใ่นรูปของกระดาษแขง็ ซึ� งจะประกอบดว้ย 
      2.1 คาํอธิบายในเรื�องที�จะศึกษา 
      2.2 คาํสั�งใหน้กัเรียนดาํเนินกิจกรรม 
      2.3 การสรุปบทเรียน 
 3.  เนื'อหาสาระและสื�อ จะบรรจุไวใ้นรูปของสื�อต่างๆ อาจประกอบดว้ย บทเรียนโปรแกรม
สไลด ์เทปบนัทึกเสียง วดีีโอ แผน่ภาพโปร่งใส วสัดุกราฟิก หุ่นจาํลองของตวัอยา่ง รูปภาพ เป็นตน้ 
นกัเรียนจะศึกษาจากสื�อการสอนต่างๆ ที�บรรจุในชุดการสอนตามบตัรคาํที�กาํหนดไวใ้ห ้
 4.  แบบประเมินผล นกัเรียนจะทาํการประเมินผลความรู้ดว้ยตนเองก่อนและหลงัเรียน 
แบบประเมินผลที�อยูใ่นชุดการสอน อาจจะเป็นแบบฝึกหดัใหเ้ติมคาํลงในช่องวา่ง เลือกคาํตอบที�ถูก 
จบัคู่ดูผลจากการทดลอง หรือให้ทาํกิจกรรมส่วนประกอบขา้งตน้นี' จะบรรจุอยูใ่นกล่อง หรือซอง 
จดัเอาไวเ้ป็นหมวดหมู่เพื�อสะดวกแก่การใช ้นิยมแยกออกเป็นส่วนต่างๆ ดงันี'  
  4.1 กล่อง 
  4.2 สื�อการสอนและบตัรบอกชนิดของสื�อการสอนเรียงตามการใช ้
  4.3 บนัทึกการสอน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี'  
   4.3.1 รายละเอียดเกี�ยวกบัวชิาและหน่วยการสอน 



55 
 

   4.3.2 รายละเอียดเกี�ยวกบันกัเรียน 
   4.3.3 เวลา จาํนวนชั�วโมง 
   4.3.4 วตัถุประสงคท์ั�วไป 
   4.3.5 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
   4.3.6 เนื'อหาวชิาและประสบการณ์ 
   4.3.7 กิจกรรมและสื�อการสอนประกอบวธีิสอน 
   4.3.8 การประเมินผล วดัผล การทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
 วชัราภรณ์  เจริญสุข (2547 : 16) กล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมวา่มีส่วนประกอบ
ดงันี'  
 1.  ชื�อกิจกรรม 
 2.  คาํชี'แจง 
 3.  จุดประสงคข์องกิจกรรม 
 4.  เวลาที�ใชใ้นกิจกรรม 
 5.  สื�อ อุปกรณ์ 
 6.  เนื'อหาสาระ 
 7.  กิจกรรม 
 8.  การประเมินผล 
 คาร์ดาเรลลี� (Cardarelli. 1973 : 150) ไดก้ล่าวไวว้า่ชุดกิจกรรมประกอบดว้ย 
 1.  หวัขอ้ 
 2.  หวัขอ้ยอ่ย 
 3.  จุดมุ่งหมายหรือเหตุผล 
 4.  จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 
 5.  การทดสอบก่อนเรียน 
 6.  กิจกรรมและการประเมินตนเอง 
 7.  การทดสอบยอ่ย 
 8.  การทดสอบขั'นสุดทา้ย 
 สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบหลกั คือ ชื�อชุดกิจกรรม คู่มือการใช้ที�มีคาํชี' แจง
วธีิการใช ้คาํแนะนาํ หรือบตัรคาํสั�งสําหรับผูเ้รียน เป็นคู่มือสําหรับผูส้อน และแผนการจดัการเรียนรู้
ใหผู้ส้อนไดศึ้กษา มีเนื'อหาสาระในรูปแบบของสื�อการเรียนการสอนที�เอื'อต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
และการวดั ประเมินผลก่อนและหลงัเรียนที�มีหลากหลายรูปแบบ 
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 ขั#นตอนในการสร้างชุดกจิกรรม 
 สุวทิย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 53-55) ไดเ้สนอขั'นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม 
ดงันี'  
 1.  กาํหนดเรื�องเพื�อทาํชุดการสอน อาจจะแบ่งยอ่ยหวัขอ้เป็นหวัขอ้ยอ่ย ขึ'นอยูก่บัลกัษณะ 
ของเนื'อหาและลกัษณะของการใชชุ้ดกิจกรรม 
 2.  กาํหนดหมวดหมู่เนื'อหาและประสบการณ์ อาจมีการกาํหนดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือบูรณาการใหเ้หมาะสมตามวยั 
 3.  จดัหน่วยการเรียนการสอนให้เหมาะสม วา่จะมีการแบ่งเป็นกี�หน่วย หวัขอ้ยอ่ยอะไรบา้ง
ใชเ้วลานานเท่าไรใหพ้ิจารณาใหเ้หมาะสมกบัวยัและระดบัชั'น 
 4.  กาํหนดหวัขอ้เรื�อง เพื�อสะดวกแก่นกัเรียนวา่ แต่ละหน่วยประกอบดว้ยหวัขอ้ใดบา้ง 
 5.  กาํหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ต้องมีการกาํหนดให้ชัดเจนว่า นักเรียน         
เกิดความคิดรวบยอดหรือหลกัการใดบา้ง 
 6.  กาํหนดจุดประสงค์การสอน หมายถึง จุดประสงค์ที�แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้          
หรือจุดประสงคท์ั�วไป รวมทั'งเกณฑก์ารตดัสินผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน 
 7.  กาํหนดกิจกรรมการเรียนตอ้งกาํหนดให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม     
เพื�อเป็นแนวทางการผลิตสื�อการเรียน กิจกรรมการเรียน การออกแบบทดสอบ 
 8.  กาํหนดแบบประเมินผล ตอ้งออกแบบประเมินให้ตรงกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
เพื�อทราบความเป็นไปของนกัเรียนวา่มีความกา้วหนา้ทางการเรียนเป็นอยา่งไร 
 9.  เลือกและผลิตสื�อการสอน ควรมีสื�อการสอนในแต่ละหวัเรื�องให้เรียบร้อย ควรจดัสื�อ 
การสอนเหล่านั'นออกเป็นหมวดหมู่ ในกล่องหรือแฟ้มที�เตรียมไวก่้อนนาํไปหาประสิทธิภาพ       
เพื�อหาความตรง ความเที�ยงก่อนนาํไปใช ้
 10.  สร้างขอ้ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ควรสร้างใหค้รอบคลุมเนื'อหา และกิจกรรม 
ที�กาํหนดใหเ้กิดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากจุดประสงคก์ารเรียนรู้เป็นสาํคญั 
 11.  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เมื�อสร้างชุดการสอนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตอ้งนาํ 
ชุดการสอนไปทดสอบโดยวิธีการต่างๆ ก่อนนาํไปใชจ้ริง จากการศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมในการ 
สร้างชุดกิจกรรมจะตอ้งศึกษาเนื'อหาของรายวิชา เพื�อนาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั เลือกใช้สื�อที�เหมาะสม จดักิจกรรมอย่างหลากหลายและนาํชุดกิจกรรม        
ไปทดลองใชเ้พื�อหาประสิทธิภาพก่อนนาํไปใชจ้ริง 
 จนัทร์จิรา  รัตนไพบูลย ์(2549 : 48) ไดก้ล่าววา่ การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตอ้งรู้จกั
การสร้างชุดกิจกรรมวา่มีการดาํเนินการอยา่งไร ซึ� งขั'นตอนมีดงันี'   
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 ขั'นที� 1 วเิคราะห์เนื'อหา ไดแ้ก่ การกาํหนดหน่วย หวัเรื�อง และมโนมติ 
 ขั'นที� 2 การวางแผน วางแผนล่วงหนา้ กาํหนดรายละเอียด 
 ขั'นที� 3 การผลิตสื�อการเรียนเป็นการผลิตสื�อประเภทต่างๆ ที�กาํหนดไวใ้นแผน 
 ขั'นที� 4 หาประสิทธิภาพเป็นการประเมินคุณภาพของชุดการสอน โดยนาํไปทดลองใช้ 
ปรับปรุงใหมี้คุณภาพตามเกณฑที์�กาํหนดไว ้
 ฮีทเทอร์ (Heathers. 1964 : 342-344) ไดจ้ดัขั'นตอนชองชุดกิจกรรม ดงันี'  
 1.   ศึกษาหลักสูตร ตดัสินใจเลือกสิ� งที�จะให้ผูเ้รียนได้ศึกษาแล้วจดัลาํดับขั'นเนื'อหา       
ใหต่้อเนื�องจากง่ายไปหายาก 
 2.   ประเมินความรู้พื'นฐานประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 
 3.   เลือกกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอน และสื�อการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กบัผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความพร้อมและความตอ้งการของผูเ้รียน 
 4.  กาํหนดรูปแบบของการเรียน 
 5.   กาํหนดหนา้ที�ของผูป้ระสานงาน หรือผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียน 
 6.  สร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน 
 สรุปไดว้่า ขั'นตอนในการผลิตชุดการสอน คือ กาํหนดเรื�องเพื�อทาํชุดการสอน กาํหนด 
หมวดหมู่เนื'อหาและประสบการณ์ จดัหน่วยการเรียนการสอนให้เหมาะสม กาํหนดหัวขอ้เรื� อง  
กาํหนดความคิดรวบยอดหรือหลกัการ กาํหนดจุดประสงค์การสอน กาํหนดกิจกรรมการเรียน  
กาํหนดแบบประเมินผล เลือกและผลิตสื�อการสอน 
 ประโยชน์ของชุดกจิกรรม 
 บุญเกื'อ  ควรหาเวช (2542 : 32-33) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมที�มีต่อการเรียน 
การสอนไวด้งันี'  
 1.  ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
 2.  ช่วยลดภาระของครูผูส้อน 
 3.  ช่วยใหผู้เ้รียนจาํนวนมากไดรั้บความรู้แนวเดียวกนั 
 4.  ช่วยใหค้รูสามารถดาํเนินการสอนไดต้รงตามวตัถุประสงคด์ว้ยความมั�นใจ 
 5.  ช่วยใหกิ้จกรรมการเรียนมีประสิทธิภาพ 
 6.  ช่วยใหค้รูวดัผลเด็กไดต้ามวตัถุประสงค ์
 7.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนใชค้วามสามารถของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที� 
 8.  ช่วยสร้างเสริมการเรียนอยา่งต่อเนื�อง 
 เนื'อทอง  นายี� (2544 : 22) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไวด้งันี'  



58 
 

 1.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนใชค้วามสามารถของตนเองตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
 2.  ช่วยใหทุ้กคนประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ ตามความสามารถของผูเ้รียน 
 3.  ช่วยฝึกการตดัสินใจแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 4.  ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 5.  ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนื'อหาไดง่้ายขึ'น 
 6.  ช่วยสร้างความพร้อมและความมั�นใจใหก้บัผูส้อน 
 7.  เร้าความสนใจของผูเ้รียนไม่ทาํใหเ้กิดความเบื�อหน่ายในการสอน 
 8.  ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนในทุกๆ ดา้น 
 อภิญญา  เคนบุปผา (2546 : 26) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมวา่ ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพ
ในการสอนของครู และส่งเสริมการเรียนของนกัเรียน ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง พฤติกรรมการเรียนรู้ 
โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาและปฏิบติักิจกรรมจากชุดกิจกรรมดว้ยตนเอง ซึ� งเป็นการเรียน
โดยยึดผูเ้รียนเป็นสาํคัญ ผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถ             
ของแต่ละบุคคล ทาํใหน้กัเรียนไม่เบื�อหน่ายที�จะเรียน แต่มีความกระตือรือร้นที�จะคน้ควา้หาคาํตอบ
ดว้ยตนเอง ทาํใหน้กัเรียนมีโอกาสในการฝึกทกัษะปฏิบติัในดา้นต่างๆ ได ้
 ธงชยั  ตน้ทพัไทย (2548 : 15) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมไวว้า่ เป็นสื�อการสอน
ที�มีคุณภาพ เพื�อช่วยเพิ�มประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูส้อน และส่งเสริมพฒันา
ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีโอกาสฝึกปฏิบติัและแสดงความคิดอยา่งสร้างสรรค ์ทกัษะ
การสื�อสารทางวทิยาศาสตร์ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ โดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั เพื�อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะสมบูรณ์ทั'งดา้นความรู้ เป็นคนดี และมีความสุข เสริมสร้าง
มนุษยสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตรกบัผูอื้�น 
 สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมมีประโยชน์ คือ ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการสอนของครู เปิดโอกาส 
ให้ผูเ้รียนได้ศึกษาด้วยตนเองเต็มศักยภาพ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้ฝึกทักษะ          
กระบวนการคิด การปฏิบติัการแกปั้ญหา ลดบทบาทของครูผูส้อนและสะดวกต่อการนาํไปใช ้
 ผูว้ิจยัได้ศึกษาถึงความหมาย ประเภท องค์ประกอบ ประโยชน์ หลักการและทฤษฎี         
ในเรื�องชุดกิจกรรมของนกัการศึกษาแต่ละท่านแลว้เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ�ง เห็นควรนาํมา
ผสมผสานกนั ผูว้จิยัจึงไดน้าํหลกัการ แนวคิดของนกัการศึกษาแต่ละท่านมาประยกุตเ์ป็นชุดฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษเพื�อใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ สําหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
เนื�องจากแต่ละแนวคิดของนกัการศึกษาที�ไดศึ้กษาเอื'อประโยชน์ต่อนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะทางภาษา
ตามระดบัความสามารถ ความสนใจและความตอ้งการของนกัเรียน เป็นสื�อที�มุ่งใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม
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ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผูว้ิจยัปรับเปลี�ยนแนวปฏิบติั และวิธีการ จดัประสบการณ์            
ในสาระเนื'อหาใหก้ระชบั และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและวถีิชีวติของนกัเรียน 
 
ผลสัมฤทธิ;ทางการเรียน 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ;ทางการเรียน 
 นกัจิตวทิยา และนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี'  
 ศิริชยั  กาญจนวาสี (2544 : 124-125) ไดใ้ห้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน คือ
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เมื�อได้มีการเปลี�ยนแปลงปริมาณ หรือคุณภาพของความรู้ ความสามารถ
พฤติกรรมหรือลกัษณะทางจิตใจ ถา้การเปลี�ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที�พึงประสงคต์ามจุดมุ่งหมาย
อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนการสอนที�ครูผูส้อนอาจจดัขึ'นเพื�อการเรียนรู้นั'น สิ�งที�มุ่งวดั 
จึงเป็นสิ�งที�ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภายใตส้ถานการณ์ที�กาํหนดขึ'น ซึ� งอาจเป็นความรู้หรือทกัษะบางอยา่ง
(ส่วนใหญ่จะเน้นทกัษะทางสมอง หรือความคิด) อนับ่งบอกถึงสถานภาพของการเรียนที�ผ่านมา
หรือสภาพการเรียนรู้ที�บุคคลนั'นไดรั้บ 
 อมัเรศ  เนตาสิทธิ>  (2545 : 19) ไดก้ล่าววา่ ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนเป็นวิธีการหนึ�งที�แสดง
ใหเ้ห็นถึงความสามารถความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาของบุคคล เด็กที�มีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาดี
ส่วนใหญ่แลว้ยอ่มมีผลการเรียนที�ดีดว้ย เนื�องจากผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนมีสาเหตุจากการทดสอบ
บุคคลในด้านความรู้ ทกัษะ และศกัยภาพของสมองด้านต่างๆ แต่ในบางครั' งเด็กที�มีผลสัมฤทธิ>
ทางการเรียนตํ�า ก็ไม่ได้มีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาตํ�า การที�มีผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนตํ�านั'น  
อาจมีสามาเหตุจากสิ�งแวดล้อมต่างๆ ที�อยู่รอบตวัเด็ก ซึ� งเป็นอุปสรรคขดัขวางการเรียนรู้ เช่น        
ความวิตกกงัวล ความเบื�อหน่าย หรือความเครียดจากทางบา้น ขาดการเอาใจใส่จากผูป้กครอง
เนื�องจากพอ่แม่แยกทางกนั ขาดความรับผดิชอบในการเรียนเนื�องจากทางบา้นตามใจมาก เป็นตน้ 
 จิรากุล  พิพฒันตนัติศกัดิ>  (2546 : 14) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน            
เป็นผลสะทอ้นของความรอบรู้และการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ที�เกิดขึ'น ในระหวา่งที�ทกัษะและความรู้
กาํลงัพฒันา 
 วบิูลศรี  กิ�งแกว้ (2552 : 35) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนเป็นความสามารถของบุคคล
อนัเกิดจากการเรียนรู้แล้วเกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม ซึ� งประสบการณ์การเรียนรู้เกิดจาก         
การฝึกอบรมหรือจากการสอน การวดัผลสัมฤทธิ> จึงเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถ           
หรือความสัมฤทธิ> ของบุคคลว่าเรียนรู้เท่าไร มีความสามารถชนิดใด ซึ� งสามารถวดัได้ 2 แบบ         
ตามจุดหมายและลกัษณะวชิาที�สอน ดงันี'  
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 1. การวดัดว้ยการปฏิบติั เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบติัหรือทกัษะ
ของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถดงักล่าวในรูปการกระทาํจริงใหอ้อกมาเป็นผลงาน 
 2. การวดัด้านเนื'อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี�ยวกับเนื'อหาวิชา ซึ� งเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัเรียน รวมถึงการตรวจสอบความสามารถในดา้นต่างๆ สามารถวดัได ้
โดยใชข้อ้สอบผลสัมฤทธิ>  
 กู๊ด (Good. 1973 : 103) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนในสถานศึกษา       
โดยปกติวดัจากคะแนนที�ครูเป็นผูใ้ห้หรือจากแบบทดสอบ หรืออาจรวมทั'งคะแนนที�ครูเป็นผูใ้ห้
และคะแนนที�ไดจ้ากแบบทดสอบ 
 สรุปไดว้่า ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะ ความสามารถของการเรียนรู้       
ที�เกิดจากการฝึกฝน อบรม หรือเกิดการการสอน สามารถตรวจวดัได ้และเป็นดชันีชี' วดัที�สําคญั
อยา่งหนึ�ง ที�จะชี' ใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของการจดัการศึกษา 
 องค์ประกอบที�มีอทิธิพลต่อผลสัมฤทธิ;ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนของผูเ้รียนอยูใ่นเกณฑดี์หรือไม่ ขึ'นอยูก่บัองคป์ระกอบหลายอยา่ง 
เช่น ความพร้อมของผูเ้รียน ครูผูส้อน สัมพนัธภาพระหวา่งครูและผูเ้รียน รวมทั'งสิ�งแวดลอ้มต่างๆ 
ที�อยูร่อบตวั องคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน มีดงันี'  (อมัเรศ  เนตาสิทธิ> . 2545 : 22) 
 1.   คุณลักษณะของผูเ้รียน ได้แก่ ความพร้อมด้านสมอง ความพร้อมด้านสติปัญญา 
ความพร้อมด้านร่างกาย และความพร้อมด้านทกัษะของร่างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ ได้แก่         
ความสนใจ ความเขา้ใจตนเอง 
 2.   คุณลักษณะของผูส้อน ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ในวิชาที�สอน การพฒันาความรู้ 
ทกัษะร่างกาย และคุณลกัษณะทางจิตใจ สุขภาพ 
 3.   พฤติกรรมระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการดาํเนินการสอน
ทั'งหลาย ไดแ้ก่ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ ความคิด 
 4.   คุณลกัษณะของกลุ่ม ไดแ้ก่ โครงสร้าง เจตคติ ความสามคัคี และการเป็นผูน้าํ 
 5.   คุณลกัษณะของพฤติกรรมเฉพาะตวั ไดแ้ก่ การตอบสนอง เครื�องมือ และอุปกรณ์ 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนมีหลายอย่าง เช่น                  
1) คุณลกัษณะของผูเ้รียนในดา้นสมอง สติปัญญา ร่างกาย ทกัษะของร่างกาย คุณลกัษณะทางจิตใจ 
2) คุณลกัษณะของผูส้อนในดา้นสติปัญญา ความรู้ในวิชาที�สอน การพฒันาความรู้ ทกัษะร่างกาย 
และคุณลกัษณะทางจิตใจ สุขภาพ 3) พฤติกรรมระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน เช่น ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความรู้ ความคิด 4) คุณลกัษณะของกลุ่ม ไดแ้ก่ โครงสร้าง เจตคติ ความสามคัคี การเป็นผูน้าํ และ   
5) คุณลกัษณะของพฤติกรรมเฉพาะตวั ไดแ้ก่ การตอบสนอง เครื�องมือ และอุปกรณ์ 
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 ประเภทของแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิ;ทางการเรียน 
 แบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (ลว้น สายยศ
และองัคณา สายยศ. 2543 : 291-192) 
 1.   แบบทดสอบที�ครูสร้างขึ'นเอง (Teacher Made Test) เป็นแบบทดสอบที�สร้างขึ'น
เฉพาะคราว เพื�อใชท้ดสอบผลสัมฤทธิ>  และวดัระดบัความสามารถทางวชิาการของผูเ้รียน เพื�อแกไ้ข
เช่น ซ่อมเสริม หรือใช้วดัความพร้อมก่อนเริ�มหน่วยการเรียนใหม่ ใช้ทั�วไปในสถาบนัการศึกษา        
จะสอบใหม่ก็ถึงสร้างขึ'นใหม่ หรือนาํมาเปลี�ยนแปลงโดยไม่มีวิธีการหรือหลกัในการปรับปรุง          
ไม่มีการวเิคราะห์ขอ้สอบ 
 2.  แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็นแบบทดสอบที�สร้างขึ'นจากผูเ้ชี�ยวชาญ
ในแต่ละสาขาวชิา หรือจากครูผูส้อนวิชานั'นๆ มีกระบวนการ วิธีการที�ซบัซ้อนมากกวา่แบบทดสอบ
ที�ครูสร้างขึ'นเอง เมื�อสร้างเสร็จมีการนาํไปทดลองสอบ แลว้นาํผลการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ
หลายครั' งหลายหน เพื�อปรับปรุงให้มีคุณภาพดี มีความเป็นมาตรฐาน ซึ� งแบบทดสอบมาตรฐานนี'  
มีความเป็นมาตรฐานใน 2 ประการ คือ 
  2.1 มาตรฐานในการดาํเนินการสอบ หมายถึง แบบทดสอบนี'ไม่วา่จะนาํไปใชที้�ไหน 
เมื�อไหร่ คาํชี' แจง คาํบรรยาย การดาํเนินการสอบจะเหมือนกนัทุกครั' ง มีการควบคุมตวัแปรที�จะทาํ
ใหค้ะแนนคลาดเคลื�อน เช่น ผูคุ้มสอบ การจดัชั'นเรียน การใชค้าํสั�ง เป็นตน้ แบบทดสอบประเภทนี'  
จึงตอ้งมีคาํชี'แจงในการใชข้อ้สอบ 
  2.2 มาตรฐานในการแปลความหมายของคะแนน ไม่ว่าเป็นการสอบที�ใด เมื�อใด  
ตอ้งแปลคะแนนไดเ้หมือนกนั ดงันั'นแบบทดสอบประเภทนี'  จึงตอ้งมีเกณฑป์กติ สําหรับเปรียบเทียบ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีวีการสร้างข้อคาํถามเหมือนเป็นคาํถามที�วดัเนื'อหาและพฤติกรรม             
ที�สอนไปแลว้จะเป็นพฤติกรรมที�สามารถตั'งคาํถามวดัได ้ซึ� งควรจดัให้ครอบคลุมพฤติกรรม ดงันี'  
1) ความรู้ความจาํ 2) ความเข้าใจ 3) การนาํไปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ และ                   
6) การประเมินค่า 
 สรุปได้ว่า แบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ         
1) แบบทดสอบที�ครูสร้างขึ'นเอง ที�สร้างขึ'นเฉพาะคราว เพื�อใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ>  และวดัระดบั
ความสามารถทางวชิาการของผูเ้รียนไม่มีวิธีการหรือหลกัในการปรับปรุง และไม่ผา่นการวิเคราะห์
ขอ้สอบ 2) แบบทดสอบมาตรฐาน ที�สร้างขึ'นจากผูเ้ชี�ยวชาญ มีกระบวนการที�ซบัซ้อน มีการนาํไป
ทดลองสอบ นาํผลการวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติหลายครั' ง เพื�อปรับปรุงใหมี้คุณภาพดี มีความเป็น
มาตรฐาน 
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 หลกัเกณฑ์เบื#องต้นในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ;ทางการเรียน 
 หลักเกณฑ์เบื'องต้นที�ควรพิจารณาประกอบในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ>
ทางการเรียน มีดงันี'  (วบิูลศรี  กิ�งแกว้. 2552 : 37) 
 1.   วดัตรงตามตวัชี'วดัและมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ� งกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดตวัชี' วดั
และมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกรายวิชา ครูควรวดัตามตวัชี' วดัทุกตวัของแต่ละรายวิชา และตอ้งมั�นใจ
ไดว้า่สิ�งที�ตอ้งการวดัจะวดัไดจ้ริง   
 2.   การวดัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนวดั เพื�อดูพฒันาการของผูเ้รียนว่ามีความก้าวหน้า      
ตามเป้าหมายที�วางไวห้รือไม่ ครูควรวดัเพื�อดูพื'นฐานความสามารถของผูเ้รียนก่อนเรียน 
 3.   การวดัผลเป็นการวดัทางออ้ม เป็นการยากที�จะใชข้อ้สอบแบบเขียนตอบวดัพฤติกรรม
ที�จะสอบวดั ครูควรทาํอยา่งรอบคอบและถูกตอ้ง 
 4.   การวดัผลการศึกษาเป็นการวดัที�ไม่สมบูรณ์ เป็นการยากที�จะวดัทุกสิ�งทุกอยา่งที�สอน
ในเวลาที�จาํกดั สิ�งที�วดัไดเ้ป็นเพียงตวัแทนของพฤติกรรมเท่านั'น ดงันั'นครูตอ้งมั�นใจวา่สิ�งที�สอบวดันั'น 
เป็นตวัแทนที�แทจ้ริงได ้
 5.   การวดัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนนั' น มิใช่เพียงเพื�อจะให้เกรดเท่านั' น การวดัผล            
เป็นเครื�องช่วยในการพฒันาการสอนของครู พฒันาการเรียนของผูเ้รียน   
 6.   กระบวนการสอนของครูเป็นสิ�งสําคญั ที�ทาํให้การศึกษาสมบูรณ์ ไม่ไดอ้ยูที่�การทดสอบ
เพียงอยา่งเดียว 
 7.   การวดัผล อาจมีความผดิพลาด ทฤษฎีการวดัผลเชื�อวา่คะแนนที�สอบได ้= คะแนนจริง 
+ ความผดิพลาดในการวดั 
 8.   ควรเนน้การวดัความสามารถในการใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ หรือการนาํความรู้ไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ๆ 
 9.   ควรคาํนึงถึงขีดจาํกดัของเครื�องมือที�ใชใ้นการวดัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน ที�ส่วนใหญ่
ใช้แบบทดสอบ ขีดจาํกดัของขอ้สอบ ได้แก่ การเลือกตวัแทนของเนื'อหา เพื�อมาเขียนขอ้สอบ  
ความเชื�อถือไดข้องคะแนน และการตีความหมายของคะแนน เป็นตน้ 
 10. ใชช้นิดของแบบทดสอบหรือใชค้าํถามที�สอดคลอ้งกบัเนื'อหาที�ตอ้งการวดั 
 11. สภาพแวดลอ้มมีผลต่อคะแนนของผูเ้รียน 
 12. ขอ้สอบมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน เช่น ระดบัความยากง่าย เวลาในการสอบ 
 สรุปไดว้่า การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน มีหลกัเกณฑ์พิจารณา เช่น  
วดัตรงตามตวัชี' วดัและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นการวดัเพื�อดูพฒันาการทางการเรียนของผูเ้รียน
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พฒันาการสอนของครู เป็นการวดัผลทางออ้ม ไม่สามารถวดัทุกอยา่งได ้ควรวดัเพื�อนาํความรู้ไปใช้
และเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนใหม้ากที�สุด 
 กระบวนการสร้างแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิ;ทางการเรียน 
 กระบวนการสร้างแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน มีลาํดบัขั'นตอน ดงันี'  
(วบิูลศรี  กิ�งแกว้. 2552 : 38-39) 
 1. ขั'นที�หนึ�ง การวางแผนสร้างแบบทดสอบ ควรพิจารณา ดงันี'  
  1.1 กาํหนดจุดประสงคข์องการนาํแบบทดสอบไปใช ้วางแผนสร้างแบบทดสอบว่า
จะสร้างแบบทดสอบอยา่งไร หรือทราบจุดประสงคข์องการนาํแบบทดสอบความรู้ก่อนทาํการเรียน
การสอน เพื�อที�ผูส้อนจะสามารถนาํมาปรับวิธีการสอน อาจจาํแนกได ้4 จุดประสงค ์คือ 1) ใชต้รวจสอบ
ความรู้เดิม 2) ใช้ตรวจสอบความกา้วหน้าและปรับการเรียนเปลี�ยนการสอน 3) ใช้วินิจฉัยผูเ้รียน 
และ 4) ใชส้รุปบทเรียน 
  1.2 กาํหนดเนื' อหาและพฤติกรรมที�ต้องการว ัด ด้วยการวิ เคราะห์หลักสูตร               
ซึ� งมี 2 แบบ คือ 1) การวเิคราะห์เนื'อหา และ 2) การวเิคราะห์จุดประสงค ์
 2.   ขั'นที�สอง การเตรียมงานและเขียนขอ้สอบ 
 3.   ขั'นที�สาม การทดสองสอบ 
 4.  ขั'นที�สี�  การประเมินผลแบบทดสอบ ตรวจสอบวา่แบบทดสอบมีคุณภาพ ตามคุณลกัษณะ
ของแบบทดสอบที�ดี ดงันี'  
  4.1 ความตรง หรือความเที�ยง 
  4.2 ความเชื�อมั�น 
  4.3 อาํนาจจาํแนก 
  4.4 ความเป็นปรนยั 
  4.5 ความเฉพาะเจาะจง 
  4.6  ประสิทธิภาพ 
  4.7 ความสมดุล 
  4.8 ความยติุธรรม 
  4.9 ความเหมาะสมของเวลา 
 สรุปไดว้า่ กระบวนการสร้างแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน มีลาํดบัขั'นตอน 
คือ 1) การวางแผนสร้างแบบทดสอบ โดยพิจารณากาํหนดจุดประสงคข์องการนาํแบบทดสอบไปใช ้
และกาํหนดเนื'อหาและพฤติกรรมที�ตอ้งการวดั ดว้ยการวิเคราะห์หลกัสูตร 2) การเตรียมงานและ
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เขียนขอ้สอบ 3) การทดสองสอบ และ 4) การประเมินผลแบบทดสอบ เพื�อตรวจสอบวา่แบบทดสอบ
มีคุณภาพหรือไม่             
  
ความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นปัจจยัที�สาํคญัประการหนึ� ง ที�มีผลต่อความสําเร็จ      
ของงานที�บรรลุเป้าหมายที�วางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัเป็นผลจากการได้รับการตอบสนอง      
ต่อแรงจูงใจ หรือความตอ้งการของแต่ละบุคคลในแนวทางที�เขาประสงค ์  
 ความหมายของความพงึพอใจ  
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 775) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ 
ชอบใจ 
 อดุลยศ์กัดิ>   สุนทรโรจน์ (2546 : 19) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที�ชอบ 
หรือพอใจ ที�มีต่อองคป์ระกอบและสิ�งจูงใจในดา้นต่างๆ ของงาน และผูป้ฏิบติังานไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการ ซึ� งจะมีผลทาํให้ผูป้ฏิบติังานนั'นๆ มีการเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจและสติปัญญา
ใหแ้ก่งานอยา่งเตม็ความสามารถ 
 นารีรัตน์  กวา้งขวาง (2547 : 24) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึง ความรู้สึก
ที�เกิดขึ' นเมื�อได้รับผลสาํเร็จ ตามความมุ่งหมาย ความพึงพอใจ เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา          
ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มี จากการสังเกตพฤติกรรม        
ของคนเท่านั'น การที�จะทาํให้เกิดความพึงพอใจจะตอ้งศึกษาปัจจยัและองค์ประกอบที�เป็นสาเหตุ
แห่งความพึงพอใจ 
 วอลแมน (Wolman. 1973 : 304) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจในความหมายของพจนานุกรม
ทางดา้นพฤติกรรม ไดใ้ห้ความจาํกดัความไวว้า่หมายถึง ความรู้สึกที�ดี มีความสุข เมื�อคนเราไดรั้บ
ผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย (Goals) ความตอ้งการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation)  
 เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn. 1984 : 230) ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้า่ ความพึงพอใจ 
เป็นระดบัหรือขั'นของความรู้สึก ในดา้นบวกหรือลบของคนที�มีต่อลกัษณะต่างๆ ของงาน รวมทั'ง
งานที�ได้รับมอบหมาย การจดัระบบงาน และความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน สิ� งที�มาเกี�ยวขอ้ง     
เป็นทศันคติอยา่งหนึ�งที�มีลกัษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได ้เป็นความรู้สึกส่วนตวั 
ที�เป็นสุข เมื�อไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการของตน ในสิ�งที�ขาดหายไป และเป็นสิ�งที�กาํหนด
พฤติกรรม ในการแสดงออกของบุคคลที�มีผลต่อการเลือกที�จะปฏิบติัในกิจกรรมนั'น 
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 สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกที�เกิดขึ'นเมื�อไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย 
เกี�ยวขอ้งกบัอารมณ์ ความรู้สึก และเจตคติของบุคคลที�มาจากสิ�งเร้าและแรงจูงใจ ซึ� งจะปรากฏออกมา
ทางพฤติกรรมและเป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล 
 แนวความคิดและทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัความพงึพอใจ 
 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) ทฤษฎีนี' เขาไดเ้สนอความตอ้งการ
ในด้านต่างๆ กัน ของมนุษย์ เรียงลาํดับจากความต้องการขั'นพื'นฐาน เพื�อการอยู่รอดไปจนถึง        
ความตอ้งการทางสังคมและความตอ้งการยอมรับนบัถือจากกลุ่มวา่ตนมีคุณค่า และการพฒันาตนเอง
ให้ก้าวหน้ายิ�งขึ' น มาสโลว์ถือว่าการเรียงลาํดับความต้องการนี' มีความสาํคัญ โดยมนุษย์จะมี          
ความต้องการในระดับสูงๆ ได้ ก็ต่อเมื�อความต้องการขั'นพื'นฐานได้รับการตอบสนองแล้ว              
ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 148-149) กล่าวถึง ทฤษฎีระดบัความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) 
เป็นนกัจิตวิทยาที�ไดศึ้กษาเรื�องความตอ้งการของมนุษยใ์นทฤษฎีความตอ้งการ โดยแบ่งออกเป็น      
5 ประเภท  ดงันี'  
 1. ความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการพื'นฐาน       
ของร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศและการพกัผอ่น เป็นตน้ ความตอ้งการ 
เหล่านี'  เป็นความตอ้งการที�จาํเป็นสาํหรับการมีชีวติอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทางสรีระอยูเ่สมอ 
จะขาดเสียไม่ได ้
 2. ความตอ้งการความมั�นคงปลอดภยัหรือสวสัดิภาพ (Safety Needs) หมายถึง ความตอ้งการ
ความมั�นคงปลอดภยัทางดา้นร่างกายและจิตใจ เป็นอิสระจากความกลวั ขู่เข็ญบงัคบัจากผูอื้�นและ
สิ�งแวดลอ้ม เป็นความตอ้งการที�จะไดรั้บการปกป้องคุม้กนั ความตอ้งการประเภทนี'  เริ�มตั'งแต่วยัทารก
จนกระทั�งวยัชรา ความตอ้งการที�จะมีงานทาํเป็นหลกัแหล่ง ก็เป็นความตอ้งการเพื�อสวสัดิภาพ       
ของผูใ้หญ่อยา่งหนึ�ง 
 3. ความตอ้งการความรักหรือความเป็นส่วนหนึ�งของกลุ่ม (Love and Belonging Needs) 
มนุษยทุ์กคนมีความปรารถนาจะใหเ้ป็นที�รักของผูอื้�น ตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัผูอื้�น และเป็นส่วนหนึ�ง
ของกลุ่ม ตอ้งการให้ทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิก คนที�รู้สึกเหงาไม่มีเพื�อน มีชีวิตที�ไม่สมบูรณ์       
เป็นผูที้�ตอ้งการเพื�อน จะตอ้งทาํให้รู้สึกวา่ตนเป็นที�รักและยอมรับของกลุ่ม เพื�อให้ เป็นที�สมปรารถนา
ในความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหนึ�งของกลุ่ม 
 4. ความตอ้งการที�จะรู้สึกวา่ตนเองมีค่า (Esteem Needs) ความตอ้งการนี'ประกอบดว้ย 
ความตอ้งการที�จะประสบความสาํเร็จ มีความสามารถ ตอ้งการที�จะให้เห็นว่าตนมีความสามารถ       
มีคุณค่าและมีเกียรติ ต้องการได้รับความยกย่องนับถือจากผู ้อื�น ผู ้ที�มีความสมปรารถนา                 
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ในความตอ้งการนี' จะเป็นผูมี้ความมั�นใจในตนเอง เป็นคนมีประโยชน์ และมีค่าตรงขา้มกบัผูที้�       
ขาดความตอ้งการประเภทนี'  จะรู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถและมีปมดอ้ยมองโลกในแง่ร้าย 
 5. ความตอ้งการรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริงและพฒันาตนเต็มที�ตามศกัยภาพของตน (Self 
Actualization Needs) เป็นความตอ้งการที�จะรู้จกัตนเองตามสภาพที�แทจ้ริงของตน กลา้ที�จะตดัสินใจ
เลือกทางเดินของชีวิต รู้จกัค่านิยมของตนเอง มีความจริงใจต่อตนเอง ความรู้สึกยอมรับตนเอง      
ทั'งส่วนดีและส่วนเสียของตนที�สาํคญัที�สุดก็คือ การมีสติที�จะยอมรับวา่ ตนใชก้ลไกในการป้องกนัตน
ในการปรับตวัและพยายามที�จะเลิกใช้ เปิดโอกาสให้ตนเองเผชิญกบัความจริงของชีวิต เผชิญกบั
สิ�งแวดลอ้มใหม่ๆ โดยคิดวา่เป็นสิ�งที�ทา้ทาย น่าตื�นเตน้และมีความหมาย กระบวนการที�จะพฒันา
ตนเอง เตม็ที�ตามศกัยภาพของตน เป็นกระบวนการที�ไม่มีจุดจบ ตลอดเวลาที�มีชีวิตอยู ่มนุษยทุ์กคน
มีความตอ้งการที�จะพฒันาตนเองเตม็ที�ตามศกัยภาพของตน  
 สก๊อตต ์(Scott. 1970 : 124) ไดเ้สนอแนวคิดในการจูงใจต่อการทาํงานที�จะเกิดผลเชิงปฏิบติั 
มีลกัษณะ ดงันี'  
 1. งานควรมีส่วนสาํคญักบัความปรารถนาส่วนตวั งานนั'นจะมีความหมายสาํหรับผูท้าํ 
 2. งานนั'นตอ้งมีการวางแผนและวดัความสาํเร็จได ้โดยใชร้ะบบการทาํงานและการควบคุม
ที�มีประสิทธิภาพ 
 3. เพื�อใหไ้ดผ้ลในการสร้างสิ�งจูงใจภายในเป้าหมายของงานจะตอ้งมีลกัษณะ ดงันี'  
  3.1 คนทาํงานมีส่วนในการตั'งเป้าหมาย 
  3.2 ผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบผลสาํเร็จในการทาํงานโดยตรง 
  3.3 งานนั'นสามารถทาํใหส้าํเร็จได ้
 จากแนวคิดนี'มาประยกุตใ์ชก้บัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนมีส่วนเลือกเรียน
ตามความสนใจ และมีโอกาสร่วมกนัตั'งจุดประสงค ์หรือความมุ่งหมายในการทาํกิจกรรม ไดเ้ลือก
วธีิแสวงหาความรู้ดว้ยวธีิที�ผูเ้รียนถนดัและสามารถคน้หาคาํตอบได ้
 ศุภสิริ  โสมาเกตุ (2544 : 155) ไดใ้หแ้นวคิดวา่ ในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนั'น 
ความพึงพอใจเป็นสิ�งสาํคญัที�จะกระตุน้ใหผู้เ้รียนทาํ ที�ไดรั้บมอบหมายหรือตอ้งการปฏิบติักิจกรรม
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูผู ้สอนซึ� งในสภาพปัจจุบันเป็นเพียงผู ้อาํนวยความสะดวก                  
หรือใหค้าํแนะนาํปรึกษา จึงตอ้งคาํนึงถึงความพึงพอใจในการเรียน การทาํให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจ
ในการเรียนหรือการปฏิบติังาน มีแนวคิดพื'นฐานที�ต่างกนั 2 ลกัษณะ คือ 
 1.   ความพึงพอใจนาํไปสู่การปฏิบติังาน การตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน
จนเกิดความพึงพอใจ จะทาํให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานที�สูงกวา่ผูไ้ม่ไดรั้บ
การตอบสนอง จากแนวคิดนี'  ครูผูส้อนที�ตอ้งการใหกิ้จกรรมการเรียนรู้บรรลุผลสาํเร็จ จึงตอ้งคาํนึงถึง
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การจดับรรยากาศและสถานการณ์ รวมทั'งสื�อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที�เอื'ออาํนวยต่อการเรียนรู้ 
เพื�อตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้รียน ให้มีแรงจูงใจในการทาํกิจกรรมจนบรรลุวตัถุประสงค์ 
ของหลกัสูตร 
 2.    ผลของการปฏิบติังานที�นาํไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ 
และผลการปฏิบติังานจะถูกเชื�อมโยงดว้ยปัจจยัอื�นๆ ผลการปฏิบติังานที�ดีจะนาํไปสู่ผลตอบแทน   
ที� เหมาะสม ซึ� งในที�สุดจะนาํไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับ              
การตอบสนองในรูปของรางวลั หรือผลตอบแทน ซึ� งแบ่งออกเป็น ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic 
Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผา่นการรับรู้เกี�ยวกบัความยุติธรรม
ของผลตอบแทน ซึ� งเป็นตวับ่งชี'  ปริมาณของผลตอบแทนที�ผูป้ฏิบติัที�ไดรั้บ นั�นคือ ความพึงพอใจ
ของผูป้ฏิบติังานจะถูกกาํหนดโดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที�เกิดขึ'น และการรับรู้เรื�อง
เกี�ยวกบัความยติุธรรมของผลตอบแทนที�รับรู้แลว้ ความพึงพอใจยอ่มเกิดขึ'น 
 ทฤษฎีการคาดหวงัของ วรูม (Vroom. 1990 : 106) ได้เสนอแนวคิดเกี�ยวกบัแรงจูงใจ       
ในการทาํงานของบุคคล จะประเมินความเป็นไปไดข้องผลที�จะบงัเกิดขึ'น แลว้จึงดาํเนินการปฏิบติั
ที�ตนคาดหวงัไว ้การจูงใจขึ'นอยู่กบัการคาดหวงัของมนุษยต์่อผลที�เกิดขึ'น ทฤษฎีการคาดหวงั      
ของวรูมนี'  ทาํนายวา่บุคคลจะร่วมกิจกรรมที�เขาคาดหวงัวา่จะไดรั้บรางวลัหรือสิ�งต่างๆ ที�เขาปรารถนา 
สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที�เกิดขึ'น เมื�อไดรั้บในสิ�งที�ตอ้งการตามความคาดหวงั 
หรือเป็นสภาพความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลที�มีต่อการใหบ้ริการตามที�คาดหวงั มากกวา่ที�คาดหวงั
หรือนอ้ยกวา่ที�คาดหวงั อาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยขึ'นกบัระยะเวลาหรือสภาพแวดลอ้ม  
 สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นทศันคติที�เกี�ยวกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกที�บุคคลมีต่อสิ�งใด
สิ� งหนึ� ง ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ เป็นความรู้สึกด้านบวกของบุคคลที�มีต่อสิ� งใดสิ� งหนึ� ง           
ซึ� งความพึงพอใจที�เกิดขึ'นสามารถเปลี�ยนแปลงได้ ตามค่านิยมและประสบการณ์ของตวับุคคล         
จะเกิดความพึงพอใจต่อสิ�งใดๆ มากนอ้ย ขึ'นอยูก่บัสิ�งจูงใจ ดงันั'นในการดาํเนินกิจกรรมการเรียน
การสอน ผูเ้รียนจะเกิดความพึงพอใจในการเรียน ผูเ้รียนจะตอ้งมีแรงจูงใจที�อยากเรียน ซึ� งผูส้อน
ตอ้งคาํนึงถึงสิ�งที�ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจหลายๆ ดา้น เช่น การจดับรรยากาศ สถานการณ์ เทคนิคการสอน 
สื�อการเรียนการสอน การยกยอ่งชมเชย การใหร้างวลั การทาํให้ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
การไดรั้บการยอมรับจากผูอื้�น มีผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนที�ดี จะทาํให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียน
มากยิ�งขึ'น 
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งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 มีคส์ (Meek. 1972 : 4296-A) ไดว้จิยัเรื�อง การเปรียบเทียบวธีิการสอนแบบใชชุ้ดการสอน
วิธีการสอนแบบธรรมดา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนรู้จากการใช้      
ชุดการสอนแบบธรรมดา สาํหรับสอนนกัศึกษาครู ผลการวจิยัพบวา่ วิธีการสอนโดยใชชุ้ดการสอน
มีประสิทธิภาพสูงกวา่การสอนดว้ยวธีิสอนแบบธรรมดาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 คิงส์ (King. 1995 : 65) ไดอ้อกแบบการจาํลองการสืบสวนที�ใชค้าํถามในการกระตุน้ความคิด
อยา่งมีวิจารณญาณในการเรียนวิชาจิตวิทยาทางการศึกษา ในมหาวิทยาลยัของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
พบวา่ การใชแ้กนคาํถามสามารถฝึกให้นกัเรียนสร้างคาํถาม ที�ผูต้อบจาํตอ้งแสดงถึงการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณออกมา โดยใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตั'งคาํถามดว้ยตวัของนกัเรียนเอง และแลกเปลี�ยนความคิด
แบบตวัต่อตวัและเป็นกลุ่ม ทาํให้นักเรียนได้เรียนรู้ทกัษะอย่างรวดเร็วและยงัเป็นการส่งเสริม          
ให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ� งจะเกิดขึ'นหลงัจากการเขา้ร่วมปฏิสัมพนัธ์ และการโตแ้ยง้     
ทางความคิด 
 โลเปซ (Lopez. 2005 : 6683-B) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบกลวิธีในการอ่าน เพื�อความเขา้ใจ
โดยใชเ้ทคนิคการถามตวัเอง จุดประสงคข์องการวจิยั คือ ตอ้งการศึกษาวา่ความรู้ระดบัเมทตาคอกนิชั�น
จะสอนอย่างไร โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเป็นตวัแปรสาํคญั เพื�อศึกษาว่า 1) การเรียนรู้      
ดว้ยกลุ่มร่วมมือจะทาํใหก้ระบวนการอ่านเพื�อความเขา้ใจง่ายขึ'นหรือไม่ 2) วิธีการสอนดว้ยกลุ่มร่วมมือ
เป็นวธิการสอนและเทคนิคที�เหมาะสมหรือไม่ 3) ความรู้ระดบัเมทตาคอกนิชั�นจะถูกถ่ายโอนดีขึ'น
หรือไม่ ผลการศึกษาพบวา่ วธีินี'จะมีบทบาทสาํคญัในการเรียนรู้ดว้ยยทุธวธีิเมทตาคอกนิชั�น 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ณฐักานต ์ ตนัทิพย ์(2547 : 64) ไดว้ิจยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ
เพื�อการสื�อสาร สาํหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ>
ทางการเรียนหลงัการเรียนชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารสูงกว่าเกณฑ์ที�ตั'งไว้
เท่ากบั 17.25 เฉลี�ยร้อยละ 86.25 และความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ
เพื�อการสื�อสารอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
 สุพตัรา  กองทรัพย ์(2549 : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมภาษาองักฤษ
เพื�อการสื�อสาร โดยใชกิ้จกรรมแบบเนน้งานปฏิบติัของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที� 1 ผลการวิจยัพบวา่ 
การพฒันาชุดกิจกรรมภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร โดยใชกิ้จกรรมแบบเนน้งานปฏิบติัของนกัเรียน
ชั'นมธัยมศึกษาปีที� 1 ที�สร้างขึ'นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 96.90 - 98.87 ซึ� งสูงกวา่เกณฑที์�กาํหนดไวคื้อ 
80/80 ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษระหวา่งการใชชุ้ดการสอนและหลงัการใชชุ้ดการสอน
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สาํหรับนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที� 1 ถึงเกณฑ์ร้อยละ 80/80 ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรม
ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร โดยใชกิ้จกรรมแบบเนน้งานปฏิบติัของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที� 1 
อยูใ่นระดบัมากที�สุด 
 วราพร  ไชยเขียว (2550 : 108) ไดว้ิจยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมเพื�อฝึกทกัษะการพูด 
ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 5 ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
เพื�อฝึกทกัษะการพูดภาษาองักฤษ สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 5 ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ'นทั'ง 3 ชุด    
มีประสิทธิภาพ 99.11/90.59, 98.32/88.64 และ 96.63/86.15 ตามลาํดบั มีระดบัความพึงพอใจ      
ของผูเ้รียนที�มีต่อบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ โดยใชชุ้ดกิจกรรมที�ผูว้ิจยัสร้างขึ'น      
ทั'ง 5 ดา้น คือ ดา้นเนื'อหาที�เรียน ดา้นครูผูส้อน ดา้นวิธีการสอนของครู ดา้นสื�อและอุปกรณ์ที�ใชส้อน 
และดา้นวธีิการวดัผลประเมินผล มีคะแนนความพึงพอใจรวมเท่ากบั 4.37 
 ชุตินาฏ  ชมศิลป์ (2551 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเรื� อง การพฒันาชุดกิจกรรมภาษาองักฤษ      
เพื�อการสื�อสาร โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื�อง National Thai Food สาํหรับนกัเรียน       
ชั'นมธัยมศึกษาปีที� 1 ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ> ระหว่างการใช้และหลังการใช้ชุดกิจกรรม
ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื�อง National Thai Food สําหรับ
นกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที� 1 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 80.23/80.25 ซึ� งสูงกวา่เกณฑที์�ตั'งไว ้และนกัเรียน
มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
 วมิลพรรณ  ดาวดาษ (2552 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง ขา้วลม้ตอซงั สําหรับนกัเรียน
ชั'นมธัยมศึกษาปีที� 1 ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมมีคุณภาพอยู่ในระดบัดี และมีประสิทธิภาพ   
87.67/84.93 ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัใชชุ้ดกิจกรรมสูงกวา่ก่อนใชชุ้ดกิจกรรม และ
ความพึงพอใจของการชุดกิจกรรมของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมาก 
 สลิลา  พนัชนะ (2546 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรื�อง กลวธีิเนน้การตั'งคาํถามเพื�อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์นกัเรียนมธัยมศึกษาปีที� 4 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคเ์พิ�มขึ'น หลงัจาก 
ที�ได้เรียนโดยใช้กลวิธีที�เน้นการตั'งคาํถาม และมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์      
ในระดบัมาก 
 วารุณี  พิมพว์งศท์อง (2547 : 72) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
โดยการใชค้าํถามตามรูปแบบของบลูม (Bloom) สําหรับนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที� 3 ผลการวิจยั
พบว่า นกัเรียนที�เรียนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ โดยการใช้คาํถามตามแนวคิดของบลูม หลงัเรียน               
มีผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 



70 
 

 กญัญา  สิทธิศุภเศรษฐ ์(2548 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรื�อง ผลการใชกิ้จกรรมการตั'งคาํถาม
ที�มีต่อทกัษะการคิดวิเคราะห์ สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 3 ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียน      
ที�ไดรั้บการสอนจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้กิจกรรมการตั'งคาํถาม มีทกัษะการคิด
วเิคราะห์สูงขึ'น   
 ทยกร  กระมุท (2549 : 57) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง ผลการสอนอ่านดว้ยกลวิธีการตั'งคาํถาม
ผูเ้รียนที�มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที� 6 ผลการวิจยั
พบวา่ นกัเรียนที�เรียนดว้ยการอ่านภาษาองักฤษดว้ยกลวธีิการตั'งคาํถามผูเ้ขียน ทาํคะแนนการอ่านไดสู้ง
อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .001 มีความสามารถในการสรุปความ การอ่านภาษาองักฤษ         
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .001 และมีเจตคติต่อการสอนอ่านดว้ยกลวิธีการตั'งคาํถามผูเ้รียน
อยูใ่นระดบัสูง 
 อญัชลี  โทกุล (2551 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การศึกษาพฤติกรรมและความสามารถ
ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สาํหรับนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที� 1 ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน หลงัเรียนอยูใ่นระดบัมาก ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนหลงัเรียนที�เรียนด้วยวิธีการใช้คาํถามผสมผสานกบัการอภิปรายและการแก้ปัญหา         
โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี�ยอยู่ในระดับดีสูง และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ              
มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียน 
 จากการศึกษาทฤษฎีและหลกัการ เอกสารและงานวจิยัทั'งในและต่างประเทศดงักล่าวแลว้  
ผูว้ิจยัสนใจสร้างชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเทคนิคการใช้คาํถาม สําหรับนักเรียน       
ชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ไดน้าํเทคนิคการใชค้าํถามจากหลายแนวทาง ใชแ้นวคาํถามตามแนวคิดของบลูม 
เป็นแนวทางหลกัและใช้คาํถามเพื�อใช้ในการเรียนการสอนภาษา เช่น คาํถามแบบปิดและเปิด  
เช่นใคร ทาํอะไร ที�ไหน อยา่งไร พฒันาต่อยอดใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษเป็นนวตักรรมสื�อ
ในกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในรายวิชาภาษาองักฤษพื'นฐาน 
เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน ศึกษาความพึงพอใจในการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ
โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ซึ� งผลที�ไดจ้ากการศึกษาวจิยัในครั' งนี'  
จะเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื�นต่อไป 




