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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี เปนเพราะความกรุณาอยางยิ่ งจาก              

รองศาสตราจารย ดร.เสาวนีย  เลวัลย  ประธานควบคุมปริญญานิพนธที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา

เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํางานวิจัยนี้ทุกขั้นตอน   รวมทั้ งทุม เทใหกับศิษยอยางไม

เหน็ดเหนื่อย  และได รับความกรุณาชี้แนะจากรองศาสตราจารย  ดร . สุวัฒน  วัฒนวงศ   

และรองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ขอกราบ

ขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนอง  โลหิตวิเศษ  ที่ใหความกรุณาเปนประธานการสอบปากเปลา

ปริญญานิพนธ   และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด ที่ใหความกรุณา

มาเปนกรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติม   ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่งในความชวยเหลือและคําแนะนํา

ที่ไดรับจากกรรมการทุกทาน  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย 

             ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญประเมินชุดการสอนเสริม และตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย คือ  

รองศาสตราจารย ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด ผูชวยศาสตราจารย วัฒนา บาลโพธิ์    ผูชวยศาสตราจารย    

สุนันทา   แกวสุข    ผูชวยศาสตราจารย   ธญวรรณ   กาคํา  และดร.ชูชาติ    พวงสมจิตร  ซึ่งไดให

คําแนะนําที่เปนประโยชนในการพัฒนาชุดการสอนเสริม  วิชาภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  และขอกราบขอบพระคุณ  ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่เขา

รวมสนทนากลุมยอย  พรอมทั้งใหความคิดเห็นขอเสนอแนะที่มีคุณคาในการปรับปรุงชุดการสอนเสริม

ใหสมบูรณยิ่งขึ้น   

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทาน   ที่ใหความรูแกผูวิจัยในการศึกษาตามหลักสูตร

การศึกษาดุษฏีบัณฑิต  สาขาการศึกษาผูใหญ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งผูวิจัยตระหนัก

วาการศึกษาในระดับปริญญาเอกของผูวิจัยนั้นมิไดสิ้นสุดเพียงการทําปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จ

ลงไดเทานั้น  แตหากผูวิจัยไดเรียนรูถึงความอดทน  การจัดสรรเวลาใหเหมาะสมในการคนควา

ควบคูไปกับการพัฒนางานในหนาที่ประจําวันตลอดระยะเวลา 4 ปที่ผานมา  และบูรณาการให

เปนการเรียนรูที่ตองทําตอเนื่องและเกิดประโยชนใหแกตนเองและผูอ่ืน 

ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน  คือ 

นายคมกฤช  จันทรขจร และคณะ ที่ใหความอนุเคราะหในดานสถานที่ กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยครั้งนี้  และขอขอบคุณนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ศูนยการเรียนวัดวิบูลยพัฒนกิตติ์  ที่

ใหความรวมมือเปนกลุมตัวอยางในการทดลองชุดการสอนเสริมในครั้งนี้จนทําใหงานวิจัยสําเร็จลง



ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ขอขอบคุณพี่นอง เพื่อนรวมงาน  ตลอดจนผูบังคับบัญชาทุกทานที่ใหทั้ง

กําลังใจที่ดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทําวิจัย 

ทายสุดผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ พอแม ที่ไดกรุณาอบรมเลี้ยงดูและปลูกฝงการใฝรู    

ใฝเรียน และขอขอบคุณสามี พันเอกสมพิศ  เพิ่มพูล และลูกทั้ง 3 คน ที่ใหกําลังใจและคอยดูแล 

หวงใย ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทําวิจัย  
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เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระหวางการเรียนการสอนโดยใชชุดการสอน

เสริมกับการเรียนการสอนเสริมตามปกติ  และเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมยอย

การใชชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                ข้ันตอนในการวิจัยมี 3 ข้ันตอน 1) การสรางชุดการสอนเสริม 2) การทดลองและหา

ประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริม 3) การปรับปรุงและพัฒนาชุดการสอนเสริม 

                 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย

การเรียนวัดวิบูลยพัฒนกิตติ์  เขตบางขุนเทียน  ภาคเรียนที่ 2/2548   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน 56 คน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง (Experimented  Group) 1 หอง มีนักศึกษา 28 

คน และกลุมควบคุม( Controlled Group) 1 หอง มีนักศึกษา 28 คน   

                เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  แบบสอบถามประเมิน

ประสิทธิภาพชุดการสอนเสริม  3 ดาน คือ ดานการจัดและนําเสนอเนื้อหา  ดานการผลิตและดาน

การนําไปใช  พรอมทั้งแบบทดสอบกอนเรียน(Pretest)และหลังเรียน(Posttest)  สถิติที่ใชในการ

วิจัยคือ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ( t- test ) การหาประสิทธิภาพ           

( Efficiency) ของชุดการสอนเสริมโดยการใชสูตร E1 / E2  ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานกอนและหลัง

การทดลอง คือ 80/80  วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

                   ผลการวิจัย  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับ

นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนของการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน 

พบวา มีปญหาดานผูเรียน  มีเวลานอยมากในการฝกฝนและศึกษาคนควาเพิ่มเติม  ส่ือและ

อุปกรณการเรียนการสอนลาสมัยมีแตเอกสารตําราเรียน  ขาดผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญดาน

ภาษาอังกฤษโดยตรง และขาดแหลงการเรียนรูในการหาความรูดวยตนเอง  ผลการประเมิน



คุณภาพชุดการสอนเสริมของผูเชี่ยวชาญ พบวา ชุดการสอนเสริมมีคุณภาพดีและมีความ

เหมาะสมเพียงพอตอการนําไปใช   สวนการหาประสิทธิภาพชุดการสอนเสริม มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80/80   การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ ระหวางการใชชุดการสอนเสริมกับการสอนเสริมตามปกติ  พบวา  ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ใชชุดการสอนเสริมสูงกวากลุมควบคุมที่ใชการสอนตามปกติ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ  .01 และผลจากการสนทนากลุมยอย สามารถสรุปไดวา ชุดการสอนเสริมวิชา

ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ

นําไปใชในการสอนเสริมใหกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให

สูงขึ้น  นอกจากนี้การสนทนากลุมยอยยังกลาวถึง สภาพและความพรอม การจัดการศึกษาของ

การศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน มีปญหา หลายดาน ไดแก ดานบุคลากร  ดานวิชาการ  

ดานงบประมาณ  ดานสถานที่  และนโยบายของรัฐยังใหความสําคัญนอยกับการศึกษานอก

โรงเรียน  
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                 The purposes of this research were (1) to develop English tutorial packages 

at the upper  secondary   level   for  non-formal  education  students, (2) to compare 

their English achievement test scores between using tutorial package additionally and 

traditional teaching method only and (3) to collect the data from focus group discussion 

about their English tutorial packages. 

     The three steps of research were:- (1) tutorial package construction (2) the 

testing to find tutorial packages  efficiency (3) improvement and development of the 

tutorial packages. 

      The sample were 56 students non-formal education from Wiboonpatanakit 

center of Bangkhuntian Non-Formal Education Service Area. The students were 

randomly divided into experimental and controlled groups of 28 students each. 

       The research instruments were constructive interview form and tutorial 

packages efficiency questionnaire in three aspects : providing and content, production 

and implementation, also the pretest and posttest achievement form. The statistic used 

were mean, standard deviation and t-test.   

        Efficiency of tutorial packages were also calculated by using E1/E2 formula 

at 80/80 criterion. Then the data were analyzed by SPSS program. 

       The research results indicated that (1) the problems of the students were 

not enough time for studying and additional training ; out of dated in teaching and 

learning media and there were only text books; short of experiment English tutors and 



self-help education resources (2) the experts evaluated tutorial packages at good for 

implementation (3) the efficiency of tutorial packages were at 80/80 as required by the 

criterions. (4) the difference between achievement scores of tutorial packages and 

traditional teaching method was at .01 level of significance that could be concluded that 

English tutorial packages were good for implementation and  a higher achievement  test 

scores (5) the focus-group discussion indicated that Bangkhuntian Non-Formal 

Education Service Area had many problems, such as, personnel, academic, budget, 

building and the state policy minimized the importance of non-formal education. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง    

ภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาสากลที่ทั่วโลกใชในการติดตอส่ือสารกันมาตั้งแตอดีต 

ปจจุบันและในอนาคต ไดอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ และยังเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุด  ที่

ใชเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจตอกันระหวางมวลมนุษยทุกๆ ดาน ยิ่งในศตวรรษที ่21 เปน

โลกยุคขาวสารขอมูลสนเทศ ยุคขาวสารไรพรมแดนและวิทยาการตางๆ  มีความเจริญกาวหนาไป

อยางรวดเร็วและทั่วถึง  จึงทําใหภาษาอังกฤษมีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในยุค

นี้มากขึ้น 

 ปจจุบันประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่ภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทตอชีวิตความ

เปนอยูของคนไทยมากขึ้น โดยเฉพาะดานการศึกษา วัฒนธรรมและการติดตอคาขาย จะพบวา       

ภาษาอังกฤษถูกนํามาใชในชีวิตประจําวันมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งออกมาในรูปของสื่อตางๆ เชน 

ปายโฆษณา ส่ิงของเครื่องใช ยารักษาโรค หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน จดหมายอิเลคทรอนิกส   

(E- mail) ตําราแบบเรียน ส่ือและสิ่งพิมพตางๆ เปนตน (พวงหยก  สองศรี. 2542 : 1-2) 

 ดังนั้นในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้เพื่อประโยชนใน

การติดตอส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม เพื่อการประกอบอาชีพ และเพื่อใหกาวทัน

กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและสังคม นอกจากนี้ การเรียนรูภาษาอังกฤษ    จะชวยทาํใหมี

วิสัยทัศนกาวไกล สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยางถูกตอง เหมาะสมและมั่นใจ รวมทั้ง

มีความรูความเขาใจมากขึ้น เร่ืองราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของตางประเทศและสามารถ

ถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค  (กรมวิชาการ. 2545 :1)  

ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร ที่ตั้งเปาหมายไววา 

เด็กไทยยุคใหมจะตองสามารถใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในการแขงขันและเจรจาตอรองใน

เวทีระดับนานาชาติ และอดิศัย  โพธารามิก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาวอีกวา 

ประเทศไทยตองเรงพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับครูที่ทําการสอนภาษาอังกฤษทั้งระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา ซึ่งมีอยูประมาณ 6-7 หมื่นคนอยางจริงจัง รวมไปถึงการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ใหแกกลุมประชาชน  ภาคบริการ  โดยเฉพาะดานการทองเที่ยว เชน คนขับแท็กซี่ 

แมคา และไกด เปนตน  (สุพัชรี ผุดผอง. 2547 : 10 -11) ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ 
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 จากความสําคัญดังกลาว รัฐจําเปนตองเรงพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษใหกับ   

คนไทย โดยกําหนดใหนักเรียนไดเรียนภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น และจัดใหมีการเรียนการสอน

ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพและศักยภาพ ตามที่

แผนการศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดระบุถึงวิสัยทัศนการพัฒนาการศึกษาในอนาคตวา 

ควรพัฒนาคนไทยใหมีความรู ความสามารถและทักษะที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในโลกยุคโลกา

ภิวัตน คือ ตองมีความรูภาษาตางประเทศเปนอยางดีโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ (พูนสุข  อุดม. 

2546 : 3) 

แมวาประเทศไทยดําเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาเปนเวลานานแลวก็ตาม       

แตยังคงประสบปญหามากมาย ทําใหการสอนภาษาอังกฤษไมบรรลุตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร  ซึ่งเกิดจากปญหาหลายๆดาน  ไดแก 1) ดานครูผูสอน พบวาครูภาษาอังกฤษรอยละ 70 

ไมไดเรียนวิชาเอกหรือวิชาโทภาษาอังกฤษ  และขาดครูที่มีวุฒิการศึกษาทางภาษาอังกฤษโดยตรง 

(พวงหยก  สองศรี. 2542 : บทคัดยอ ; พยุง  ชํานาญ. 2540 :บทคัดยอ)  2) ดานการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนพบวา ครูขาดเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย การเรียนการสอนไมนาสนใจ

ไมเนนการมีสวนรวมของผูเรียน (วราพรรณ  เครื่องพนัด, 2540 : บทคัดยอ)  3) ดานสื่อการสอน 

พบวาสื่อยังไมชัดเจน ไมสอดคลองกับเนื้อหาและขาดการบริการดานสื่อใหเพียงพอกับผูสอนและ

ผูเรียน (กรรณิการ  เจริญสุพัตราชัย.2539 : บทคัดยอ) 4) ดานงบประมาณ พบวาขาดงบประมาณ

ในการจัดซื้อส่ือการสอนที่ทันสมัย (เมตตา ดวงขาว.2541 :บทคัดยอ) นอกจากนี้ยังพบวา คณุภาพ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมักจะมีปญหาดานทักษะการอานมากที่สุด เนื่องจากการอานถอืได

วาเปนทักษะที่มีความสําคัญและมีประโยชนมาก เพราะการอานเปนทักษะที่ใชเปนเครื่องมือใน

การเรียนภาษา ซึ่งจะชวยพัฒนาตนและสังคมของตน (วันเพ็ญ  ชัยมณี. 2539 : บทคัดยอ) จาก

ปญหาที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา เปนสภาพปญหาและเปนหนาที่ของรัฐจะตองปรับปรุงแกไข

และหาวิธีการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหนักเรียนมีความรู ความชํานาญดานภาษาอังกฤษมาก

ที่สุดเพื่อนําไปใชเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 

จากสภาพการณขางตน  กระทรวงศึกษาธิการจําเปนตองปรับเปล่ียนนโยบายให

สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง  โดยจัดใหภาษาอังกฤษอยูในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 และพยายามที่จะ

ปรับปรุงใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ

มัธยมศึกษา โดยมีเปาหมายหลัก คือ ตองการปลูกฝงสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ

ในการใชภาษา  ทั้งทักษะการฟง พูด อานและเขียนไปพรอมๆกัน (จิราภรณ  มั่นเศรษฐวิทย . 
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2547 : 1-2) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เคนคลิน ( Candlin.1981 : 4) และเทเลอร ( Taylor. 

1983 : 69 ) ที่กลาววาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จะตองประกอบดวยทักษะ การฟง 

การพูด การอาน และการเขียน  นอกจากนี้ งานวิจัยของ แซบโปโล ( Zappolo.1981 :31) ไดกลาว

เพิ่มเติมวา ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่คนเราใชมากที่สุดคือ ทักษะการฟง 95%  การพูด 30%  

การอาน 16% และการเขียน  9% ดังนั้นแนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ตองมุงพัฒนาผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้นเพื่อการศึกษา

ตอ การประกอบอาชีพและการเขาสูสังคมโลกในอนาคต(สุรชัย  บุญญานุสิทธ. 2546 : เอกสารอัด

สําเนา)  นอกจากนี้ สรรพร   ศิริขันธ (2545 : 1) มีแนวคิดคลายกันวา การจัดการเรียนการสอนเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันเปนภาษาอังกฤษ ตลอดจนการเรียนการสอน ตองมุง

พัฒนาใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดในสถานการณตางๆ  มีประสบการณตรง ใน

การนําภาษาอังกฤษไปใชในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอในระดับสูงขึ้น และสามารถนําไปใช

ในชีวิตประจําวันได  

 จากรายงานสภาวะการศึกษาไทยป 2544 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติระบุวาแรงงานสวนใหญรอยละ 63.31  มีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา  ประชากร

ไทยที่มี อายุ 15 ป ข้ึนไปมีการศึกษาโดยเฉลี่ยเพียงรอยละ 53  และประชากรที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป 

ตองการศึกษาตอใหจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณ 19 ลานคน จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็น

วา การศึกษาในระบบโรงเรียนไมสามารถสนองความตองการในการเรียนรูของประชากรไทยได

อยางทั่วถึง (กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2546 : 2-3) ดังนั้นจึงเปนภารกิจและบทบาทการศึกษา

นอกโรงเรียน ซึ่งในปจจุบันถือวาเปนการศึกษาอีกประเภทหนึ่งที่มีความแตกตางไปจากการศึกษา

ในระบบโรงเรียน ไมวาจะเปนเรื่องของจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการเรียน

และการวัดผลประเมินผล  นอกจากนี้ สุมาลี  สังขศรี (2544 : 93) ไดอธิบายวาการจัดการศึกษา

นอกโรงเรียนเพื่อบริการใหแกกลุมเปาหมายที่เปนประชากรนอกโรงเรียน ไดแก ประชากรกอนวัย

เรียน ประชากรที่อยูในวัยเรียนแตพลาดโอกาสเขาศึกษาในระดับตางๆ ตลอดจนประชากรที่พน

อายุวัยเรียนในระบบโรงเรียนจนถึงผูสูงอายุ โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุนและ

สอดคลองกับสภาพความตองการของกลุมเปาหมายที่หลากหลาย  มีความยืดหยุนในเรื่อง

หลักสูตร เวลาเรียน  สถานที่เรียน วิธีเรียน ใหกับผูเรียน   ไมมีขอจํากัด ในเรื่องอายุ อาชีพพื้นฐาน

การศึกษา  เนนการเรียนเรื่องที่เปนสภาพปจจุบัน เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน ซึ่งในปจจุบัน

การศึกษานอกโรงเรียนมีความสําคัญและจําเปนมากขึ้นในประเทศที่กําลังพัฒนา 
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จะเห็นไดวางานการศึกษานอกโรงเรียนเปนงานที่มีขอบขายกวางขวางครอบคลุมพื้นที่ทั่ว

ประเทศ มีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบสําหรับใหบริการแกประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชน

ที่อยูนอกระบบโรงเรียนไดมีโอกาสเขารับการศึกษา ดังนั้นการศึกษานอกโรงเรียนเปนการศึกษา

เพื่อเสริมและเติมเต็มใหแกการศึกษาในระบบเปนการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใหมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี และศักยภาพเพียงพอที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนได จึงตองมีการพัฒนา

อยางจริงจัง ซึ่งกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดดําเนินการจัดการศึกษา  ใหสอดคลองตาม

หลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 แทนหลักสูตรเกา โดยใหบริการทางการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ ไดแก การศึกษาสาย

สามัญ การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความ

ตองการและความเหมาะสมกับสภาพความพรอมของตนเอง 

ผลจากการดําเนินงานของการศึกษานอกโรงเรียนที่ผานมาพบวา มีปญหาหลายประการ 

โดยมีขอมูลผลงานจากการวิจัย ไดแก ผลงานวิจัยดานครูผูสอนของวิจิตรา วิเศษ (2545) ระบุวา 

ครูผูสอนไมพัฒนาการพบกลุมใหทันสมัยและสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ดานการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน พบวา ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมนาสนใจ เชน ครูอานตําราให

นักเรียนฟง หรือใหอานตําราเองแลวทํารายงานสง  ดานสื่อการสอนไมทันสมัยและตําราแบบเรียน

ไมเพียงพอกับนักเรียน  สวนดานการวัดผลประเมินผล  พบวา ขอสอบแบบวัดไมตรงกับเนื้อหาที่

เรียน  สวนกรมวิชาการ (2545 :15) ไดสรุปปญหาไววา ครูผูสอนไมมีความชํานาญในการพัฒนา

หลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเนนครูเปนศูนยกลางและไมสอดคลองกับหลักการ และขาดบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถในการผลิตสื่อในระดับทองถิ่น และงานวิจัยของ กนกวรรณ  รุกขชาติ (2541: 

บทคัดยอ) พบวามีปญหาอยูในระดับมาก ดานลักษณะการจัดกิจกรรมเรียนการสอนใหผูเรียน

ปฏิบัติจริง และดานผูสอนเปนผูนําดานวิธีคิด และวิธีการเรียนรู  นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับตัว

ผูเรียนไมมีเวลาในการคนควาหาความรู   หรือศึกษาดวยตนเองในเนื้อหาตางๆที่ครูมอบหมาย 

อาจจะสาเหตุมาจากผูเรียนมีภาระงานมาก ประกอบกับผูเรียนสวนใหญทํางานอยูในโรงงาน

อุตสาหกรรมจึงไมมีเวลาออกไปคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ที่อยูในชุมชน 

ตามที่กระทรวงศึกษาไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 เปน

หลักสูตรแกนกลาง แทนหลักสูตรเกาทุกหลักสูตร  ทําใหมีผลกระทบทุกหลักสูตรของการศึกษา

นอกโรงเรียน  จําเปนตองปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไปดวย ดังที่ ชาติชาตรี โยสีดา (2546 : คํานํา) ไดกลาวถึง
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ความจําเปนในการจัดการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายที่ดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา 

ที่อยูนอกระบบโรงเรียนใหสอดคลองกับเจตนารมณดานการศึกษาของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  

คุณลักษณะของสังคมและประชากรที่พึงประสงคในอนาคต   และการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

 สําหรับปญหาดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ     

นักศึกษาผูใหญของการศึกษานอกโรงเรียน เทาที่ผานมาพบวา  ไมประสบความสําเร็จ พื้นฐาน   

ความรูไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น เนื่องมาจากหลายสาเหตุ

ดวยกัน ไดแก   ปญหาเกิดจากการพบกลุมของนักศึกษา คือ ครูประจํากลุมไมเชี่ยวชาญในเนื้อหา

สาระที่สอน วิธีสอนเนนใชครูเปนศูนยกลางในการกําหนดประเด็นปญหา นักศึกษาจึงมีสวนรวม

กิจกรรมนอยลง ทําใหติดนิสัยการเรียนแบบเดิมที่รอฟงการบรรยายจากครูในหองเรียน ทั้งที่

ลักษณะการเรียนของการศึกษานอกโรงเรียน นักศึกษาจะตองเตรียมตัวศึกษาบทเรียนมากอน

ลวงหนา และมาพบกลุมเพื่อจะซักถามปญหาขอสงสัยในบทเรียนเทานั้น (ฉัตรชัย  ใจเย็น. 2544 : 

26) ปญหาที่พบอีกประการหนึ่ง คือ ครูขาดเทคนิควิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจิตวิทยา

และการเรียนรูของผูใหญ ตามสภาพของนักศึกษาและขาดความรูความเขาใจในศาสตรการสอน

ภาษาอังกฤษที่แทจริง (บุษบา  กาเซ็ม. 2540 : 98) ปญหาจากตัวผูเรียนคือ ผูเรียนไมมีเวลาในการ

คนควาหาความรูหรือศึกษาเนื้อหาตางๆดวยตนเอง อาจจะเกิดจากผูเรียนมีภาระงานมาก ทําให

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษอยูในเกณฑไมนาพอใจ ผูเรียนยังไมสามารถสื่อสารกับ

ชาวตางชาติไดเทาที่ควร  (สุมิตรา  อังวัฒนกุล. 2537 : 106-107 ; เฉลิมพล  ดาวเรือง. 2534 : 55)  

และจากงานวิจัยของอรวรรณ  เศรษฐเสถียร (2538 : 67) พบวาผูเรียนไมสามารถนําภาษาอังกฤษ

ที่เรียนในชั้นเรียนไปใชในการประกอบอาชีพได ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษที่มีปญหามากที่สุด คือปญหาจากสื่อ ครูสวนใหญจะใชส่ือส่ิงพิมพมากกวาใชส่ือ

ชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดซื้อ จึงมีผลทําใหการบริการสื่อไดไมทั่วถึง (นงเยาว 

กอสนาน. 2540 : บทคัดยอ)  และขาดแคลนเทคโนโลยีที่ใชประกอบการเรียนการสอน เชน วีดิ

ทัศนซึ่งเปนเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในการสอนภาษา สอดคลองกับผลงานของวิลลิส (Willis. 

1983 : 3) ที่พบวา  ครูสวนใหญชอบใชวีดิทัศนเปนสื่อประกอบการสอน เพราะชวยใหผูเรียนมี

ความสามารถในการฟงและการพูดไดดีข้ึน นอกจากนี้ปญหาอื่นๆที่พบ คือ บางศูนยการเรียนขาด

แคลนหองปฏิบัติการทางภาษา (ชนิศา  จรัสรักษ. 2542 : 3) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหนักศึกษา

ผูใหญไดรับประสบการณตรง จากการไดฟงและพูดเปนการสงเสริมการเรียนรูของผูใหญ ซึ่งผูใหญ
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สามารถใชวิธีการเรียนรูไดหลายวิธี  เชน  การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed Learning)  

สอดคลองกับแนวคิดของแคนดี้ (Candy. 1991 : 54-68) ที่กลาววา ผูใหญตองการนําตนเองและ

สามารถวิเคราะหความตองการ การกําหนดจุดมุงหมาย    การวางแผนการเรียนจากวิธีการเรียนรู

ดวยการนําตนเอง 

 จากสภาพปญหาดังที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการเรียนการสอนสอนภาษาอังกฤษใน

ประเทศไทยแมจะมีมานานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนและมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

มาเปนระยะก็ตาม   ยังมีปจจัยที่เปนปญหาตอความสําเร็จในดานการเรียนการสอนหลายประการ     

ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาจากการศึกษาบริบท เอกสาร  ผลงานวิจัยของนักการศึกษาไทยและ

ตางประเทศ  สังเกตพฤติกรรมการสอนของครูประจํากลุมและพฤติกรรมของนักศึกษาผูใหญ การ

สัมภาษณผูบริหารศูนยการศึกษานอกโรงเรียน และสิ่งที่พบอีกประการหนึ่ง คือ  เมื่อนักศึกษา

ผูใหญบางสวนมีความตองการเขามาศึกษาตอในระดับสูงขึ้น จะพบวา ปญหาภาษาอังกฤษที่

นักศึกษาตองเรียนเปนวิชาพื้นฐานหรือวิชาเลือก มีพื้นความรูยังไมเพียงพอ  ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนอยูในระดับตํ่า  ตองแกไขดวยการเรียนเสริมที่ศูนยภาษาของมหาวิทยาลัย  ในชวงวันหยุด

หรือปดภาคเรียน   ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีข้ึนในระดับหนึ่งเทานัน้   ซึง่ผูวจิยัคดิ

วาบทบาทของการศึกษานอกโรงเรียนจะตองปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชา

ภาษาอังกฤษ ส่ิงที่จะชวยแกปญหาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาผูใหญระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหดีข้ึนไดนั้น คือ  ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู

เพิ่มเติม เชน การจัดการสอนเสริม  ซึ่งสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (2547 :14-20 )ได

อธิบายวา การสอนเสริมเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเพิ่มข้ึน และจะใชกับเนื้อหาที่

ยาก  ผูสอนเสริมอาจจะเปนวิทยากร ผูรู  ผูชํานาญในเนื้อหาวิชานั้น ทําการสอนเสริมเพิ่มความ

เขมแข็งในเนื้อหาวิชาการใหกับผูเรียนเขาใจดีข้ึน มีงานวิจัยที่เห็นดวยกับการสอนเสริม  ไดแก  

ผลงานวิจัยของ จิรา ออนเจริญ (2544:2) พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนเสริมการอาน

ภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท (Reciprocal  Teaching) มีความเขาใจในการ

อานสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนอานโดยวิธีปกติ และผลงานวิจัยของ ศิริรักษ ธิจิตตัง 

(2544 : บทคัดยอ) พบวา ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังจากไดรับการ

สอนเสริมสูงกวากอนไดรับการสอน โดยใชเอกสารการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และประสิทธิภาพของเครื่องมือมีคาเทากับ 77.31/75.36 จากตัวอยางงานวิจัยที่กลาวมาจะเห็นได

วา  การสอนเสริมเปนกลวิธีหนึ่งที่ชวยผูเรียนเกิดการเรียนรูได การสอนเสริมอาจจะใชส่ือการสอน

ชนิดใดก็ไดมาประกอบ เชน ส่ือส่ิงพิมพตางๆ หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมกับผูเรียน ยิ่ง
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ปจจุบันวิทยาการกาวหนาดานคอมพิวเตอร  ไดเขามามีบทบาทและเกี่ยวของกับวงการศึกษามาก

ข้ึน ทําใหสามารถผลิตสื่อการเรียนรูตางๆ ออกมาไดหลากหลายรูปแบบ เปนการชวยครูผูสอนอีก

ทางหนึ่ง ดังนั้น ส่ือการสอนที่จะชวยสงเสริมในการสอนเสริมใหกับนักศึกษาผูใหญ คือ ชุดการ

สอน ซึ่งจะทําใหการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ชุดการสอน (Instructional Package)  เปนสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่เปนลักษณะของสื่อ

ประสม (Multi – media ) เปนการใชส่ือตั้งแตสองชนิดขึ้นไปรวมกัน  เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูที่

ตองการ โดยอาจจัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียนตามหัวขอ เนื้อหา และประสบการณ ของแตละ

หนวยที่ตองการจะใหผูเรียนไดเรียนรู   อาจจัดเอาไวเปนชุดๆ บรรจุในกลอง ซองหรือกระเปา ชุด

การสอนแตละชุดประกอบดวยเนื้อหาสาระ บัตรคําสั่ง ใบงานในการทํากิจกรรม วัสดุอุปกรณ 

เอกสารใบความรู เครื่องมือหรือส่ือที่จําเปนสําหรับกิจกรรมตางๆ  รวมทั้งแบบวัดประเมินผลการ

เรียนรูดังนั้น ชุดการสอนจัดวาเปนเทคโนโลยีการศึกษาชนิดหนึ่ง  ที่นิยมนํามาใชในการเรียนการ

สอน เนื่องจากเปนการจัดระบบการเรียนการสอนที่สมบูรณ  ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง 

หรือครูสามารถใชกับผูเรียนเปนกลุม  ชุดการสอนเปนสื่อที่ไดจากระบบการผลิตและการนําสื่อมา

ใชใหสอดคลองกับวิชา หนวย หัวเรื่อง และวัตถุประสงค  เพื่อชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2543 : 4 ) 

ยังกลาวอีกวา ชุดการสอนถือวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เขามามีบทบาทในวงการศึกษาไทย 

และเปนสื่อที่นักการศึกษาไทยไดมองเห็นคุณคาเพราะมีประโยชนมาก เหมาะสําหรับนํามาปรับใช

กับการศึกษาในปจจุบัน   

 จากความสําคัญดังกลาว ชุดการสอนจึงเหมาะกับการนํามาใชในการจัดทําชุดการสอน

เสริม วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งมี

ปญหาการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาตางประเทศ ( ภาษาอังกฤษ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางการเรียนใหสูงขึ้น  เพราะชุดการสอนเสริมเปนสื่อการเรียนการสอนที่มีสวนชวยสงเสริมการ

เรียนการสอนใหประสบความสําเร็จได ซึ่งมีผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายทาน ที่กลาวถึงการ

นําชุดการสอนไปทดลองใชแลว มีผลดีข้ึนตอการเรียนการสอน ไดแก 1) สาโรจน นิลดํา (2539 : 2) 

พบวา ชุดการสอนชวยแกปญหาการขาดครูผูสอนและแบบเรียนไมเพียงพอในปจจุบัน 2) สุวรรณา  

อรุโณทัยพิพัฒน (2542 : 2) พบวา ชุดการสอนจะชวยครูผูสอนไมตองตระเตรียมสิ่งอื่นๆ หรือวาง

แผนการสอนใหมและยังชวยแกปญหาความไมถนัดในการสอนบทวิชาของครูไดอีกดวย  3) 

สมหวัง แสงสุนานนท (2540 : บทคัดยอ) ทดลองใชชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษดานการ

อาน ดานการเขียน และโครงสรางไวยากรณและ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
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ผูใหญสูง  และ 4) วรียา  สุริยันยงค (2544 : บทคัดยอ) พบวาหลังจากเรียนโดยใชชุดการสอน

สําหรับเพื่อนชวยสอน 1 ป ผลสัมฤทธิ์สูงกวากอนเรียนผูเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการสอน 

จะเห็นไดวา การนําชุดการสอนมาทดลองใชในการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน มีประโยชนหลายประการ  เชน 

ชวยเราความสนใจในเนื้อหาตามขั้นตอน ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนมีสวน

รวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางกระฉับกระเฉง ไดเรียนรูหรือรับรูสาระเนื้อหาทีละนอยอยาง

เปนขั้นตอน ผูเรียนมีโอกาสเรียนจากประสบการณใกลเคียงประสบการณตรงจากสื่อในชุดการ

สอน ผูเรียนทุกคนจะเรียนไดบรรลุเปาหมายของระบบการเรียนการสอนใกลเคียงกัน  เพียงแตใช

เวลาการเรียนการสอนแตกตางกันตามความสามารถที่แตกตางของแตละบุคคล  สวนในดาน

ผูสอนสามารถถายทอดเนื้อหา  และประสบการณที่สลับซับซอนและมีลักษณะเปนรูปธรรมสูง ให

ผูเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกผูสอน นอกจากนั้นชุดการ

สอนยังมีคุณคาสําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ สามารถชวยแกปญหาขาดแคลนครูที่มีคุณสมบัติที่

เหมาะสมไดอีกดวย จากขอสรุปตางๆที่กลาวมา จึงเชื่อมั่นไดวา ชุดการสอนเปนเทคโนโลยีทาง

การศึกษาที่ชวยสงเสริมใหกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ยุคปจจุบัน เปนยุคโลกไรพรมแดน และคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของมนุษย 

แมกระทั่งวงการศึกษา มีการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการการพัฒนาสื่อการสอน เพื่อใหเกิดการ

เรียนรูผานสื่อคอมพิวเตอรได ซึ่งถือเปนองคความรูที่สําคัญของผูสอนที่จะตองมีความเขาใจ อัน

นําไปสูการพัฒนาสื่อเพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

สรุปจากสภาพปญหาดังที่กลาวมาขางตนและขอจํากัดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษทั้งดานการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน จากเอกสาร ผลงานวิจัย และ

จาก  ประสบการณเดิมของผูวิจัยที่เคยสอนและเกี่ยวของพบวา ความสามารถดานภาษาศาสตร

ในวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ตองปรับปรุงในหลายๆ ดาน เชน 

ดานผูสอน จะตองหาผูที่มีความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษโดยตรง ดานวิธีการเรียนการ

สอนตองมีลักษณะบูรณาการ เนนการมีสวนรวมและสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน ดาน

งบประมาณ จําเปนตองไดรับการสนับสนุนที่เพียงพอและเอื้ออํานวยความสะดวกตอการจัดการ

เรียนการสอน และดานสื่อการสอน ครูผูสอนจะตองหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมๆที่สงเสรมิการ

เรียนรูใหกับผูเรียน ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนแตเปนสิ่งที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียน จึงเปนหนาที่ของหลายฝาย ตั้งแต นโยบายของรัฐ และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

นอกโรงเรียน  จะตองรวมมือชวยกันหาแนวทางแกไขปญหาเหลานี้ ดังนั้นผูวิจัยคิดวาควรจะแกไข
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และหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ดวยการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน โดยการหานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหมๆ ไดแก ชุดการสอนเสริม  เพื่อปรับปรุง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหกับนักศึกษาการศึกษา

นอกโรงเรียนใหสูงขึ้น และสามารถศึกษาตอในระดับสูงไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้  

 1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับ

นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายระหวางการเรียนการสอนโดยใชชุดการสอนเสริมกับการสอนเสริมตามปกติ 

 3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมยอยการใชชุดการสอนเสริมวิชา

ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

ความสําคัญของการวิจัย 

 1. ไดแนวทางในการพัฒนาชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอคุณภาพสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. เปนทางเลือกใหกับครูผูสอนไดใชส่ือการเรียนรู  ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  

            3. ไดแนวทางและขอเสนอแนะใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกโรงเรียน 

สามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับชวงชั้นอื่นๆ และในรายวิชาที่ยากใหมีคุณภาพ 

 

คําถามในการวิจัย 
          1. การพัฒนาชุดการสอนเสริมจะชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนหรือไม 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายระหวางการเรียนการสอนโดยใชชุดการสอนเสริมกับการสอนเสริมตามปกติผลจะเปน

อยางไร 
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 3. ขอมูลการเสนอแนะจากการสนทนากลุมยอยการใชชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะไดแนวทางอะไรบาง 

 
ขอบเขตของการวิจัย   
          การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
        ประชากรและกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน

ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน  ที่ลงทะเบียนเรียนใน  ภาคเรียนที่ 2/2548 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 1,682  

คน และกลุมตัวอยาง ไดมาโดยการสุมมา 1 ศูนย คือ ศูนยการเรียนวัดวิบูลยพัฒนกิตติ์ ผูใหขอมูล 

เปนนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนจํานวน 56 คน แบงเปน  2 กลุม คือ กลุมทดลอง 

(Experimented Group)  1 หอง มีนักศึกษา 28 คน และกลุมควบคุม (Controlled Group)          

1 หอง มีนักศึกษา 28 คน  

 ตัวแปรที่ศึกษา   
  1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้ 

   1.1 การเรียนการสอนโดยใชชุดการสอนเสริม ประกอบดวย 

    1) คูมือสําหรับครูผูใชชุดการสอนเสริม 

    2) คูมือสําหรับนักเรียนที่ใชชุดการสอนเสริม 

    3) เนื้อหาและสื่ออ่ืนๆ 

    4) เครื่องมือที่ใชในการวัดผล  

    5)  แบบฝกหัดทายบท 

    1.2   การสอนเสริมตามปกติ   

                 2. ตัวแปรตาม ไดแก 

     2.1   ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                        2.2  คุณภาพชุดการสอนเสริม 

 

นิยามศัพทเฉพาะ  
  1. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน เปนสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนใน

ระดับอําเภอ/เขต ตามระเบียบการบริหารราชการสวนกลาง มีผูอํานวยการ/หัวหนาศูนย เปน

ผูบริหารสถานศึกษา ในที่นี้ หมายถึงศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตบางขุนเทียน 
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  2. นักศึกษา หมายถึง ผูที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อรับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอก

โรงเรียน   เปนหลักสูตรสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 

ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 

  3. ชุดการสอนเสริม หมายถึง ส่ือการสอนชนิดหนึ่งที่เปนลักษณะของสื่อประสม โดยใช

ส่ือต้ังแตสองชนิดข้ึนไปรวมกัน เปนชุดการสอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใช

ทดลองกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน มีลักษณะเปนชุดๆ บรรจุในกลอง ซองหรือกระเปา ชุด

การสอนแตละชุดประกอบดวย เนื้อหาสาระ บัตรคําสั่ง   ใบงานในการทํากิจกรรม วัสดุอุปกรณ 

เอกสาร  ใบความรู เครื่องมือหรือส่ือที่จําเปนสําหรับกิจกรรมตางๆ รวมทั้งแบบวัดประเมินผลการ

เรียนรู 

  4. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544 หมายถึง หลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ใหใชกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประเภท การจัดการศึกษานอก

โรงเรียนสายสามัญ หรือเทียบเทา ดําเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  แบง 3 ระดับ การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับประถมศึกษา  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                  5. การสอนเสริมตามปกติ หมายถึง การเรียนการสอนโดยเชิญวิทยากรผูรู ผูชํานาญ

มาบรรยายใหความรูสําหรับเนื้อหาที่ยากตามเอกสารการเรียนที่ใชอยู  ใหกับนักศึกษาการศึกษา

นอกโรงเรียน  ตามหลักเกณฑสามารถสอนเสริมไดภาคเรียนละ 3 คร้ัง ๆละ 3 ชั่วโมง ซึ่งผูวิจัยใช

สอนกับนักศึกษาที่เปนกลุมควบคุม 
                  6. การเรียนการสอนโดยใชชุดการสอนเสริม  หมายถึง การจัดการเรียนรูใหกับ

นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนที่ผูวิจัย กําหนดใหเปนกลุมทดลอง โดยใหครูที่เปนวิทยากร

จัดการเรียนการสอนดวยการใชชุดการสอนเสริมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามวัน เวลาและเนื้อหา ที่

กําหนดไว 

              7.  การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน โดยเปด

โอกาสใหนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน สามารถเลือกเรียนหรือเรียนตามความสามารถ ความ

สนใจของตนเอง ดวยการฝกปฏิบัติจากใบงาน และใบความรูตางๆและระหวางการเรียนการสอน

เสริมหรือนํากลับไปฝกปฏิบัติที่บาน โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการประยุกตรวมกันระหวาง

เทคนิคและสื่อการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก การเรียนการสอนโดย

ชุดการสอน การจัดตารางเรียนแบบยืดหยุน ซึ่งวิธีการเรียนเหลานี้จะชวยเสริมประสิทธิภาพของ

การดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่  



 12 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย   

  การพัฒนาชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักศึกษา

การศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จากการศึกษา

เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ  และปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยจึงสรุปการพัฒนาชุดการสอนเสริมของ

การศึกษานอกโรงเรียนตามกรอบแนวคิดขางลาง ซึ่งเนนการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                                                                                       8.  ประเมินผล/วิเคราะหขอมูล 

 

                                         
 
 
 

1. สํารวจบริบทและ

สภาพแวดลอมการจัดการ

เรียนการสอน  

2. ศึกษาเอกสาร  ทฤษฏีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3. วิเคราะหผูเรียน/ทรัพยากร 

4. สรางชุดการสอนเสริม

พรอมประเมินชุดการ

สอนโดยผูเชี่ยวชาญ 

2. กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและออกแบบชุด

การสอนเสริม : 

• วัตถุประสงค 

• การเลือกเนื้อหาของชุด 

• เลือกทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ในการพัฒนาชุด/การจัดการ

เรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ เชน 

ทฤษฏีการสอนผูใหญ ทฤษฏี

การเรียนรูดวยตนเอง ทฤษฏี

การสรางสื่อการเรียนรู 

 

3. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 

6. สอนโดยใชชุดการ  

     สอนเสริม 

5. สอบกอน   

(Pretest) 

กลุมทดลอง 

กลุมควบคุม 

7.สอบหลัง 

(Posttest) 

6. สอนเสริมตามปกติ 

   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

สนทนากลุมยอยของผูบริหาร
ครูผูสอนและนักศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรียน 

1.ทดลอง 1: 1 

2.ทดลอง 1: 10 

3.ทดลอง 1: 20 

ปรับปรุงใชกลุมทดลอง 

และกลุมควบคุม 

9. ขอเสนอแนะเพื่อ    

    การปรับปรุงและ     

     พัฒนา 

 
ภาพประกอบ 1    กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองกอนทดลองสูงกวาหลังการทดลอง 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองของกลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุม 

 
 



 บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัย เร่ืองการพัฒนาชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 

      1. แนวคิดที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของในการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชา 

ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  

 3. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง  

 4. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับส่ือการเรียนรู 

 5. หลักการและแนวคิดในการพัฒนาชุดการสอนเสริม 

 6. สรุปหลักการ แนวคิด และทฤษฎีนําไปใชในการสรางชุดการสอนเสริมวิชา  

ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย สําหรับนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

 7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดที่เก่ียวของกับการดําเนินงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
 1.1 ความเปนมาของการศึกษานอกโรงเรียน 
  ในอดีตการจัดการศึกษาของประเทศไทยเปนการจัดอยางไมเปนทางการ และอยู

นอกร้ัวโรงเรียน โดยใชวัด และวังเปนสถานที่ในการฝกอบรมและถายทอดความรู   เปนการจัด

การศึกษาแกประชาชนตามสภาพความตองการและจําเปนตามยุคสมัยนั้น    วิวัฒนาการของ

การศึกษานอกโรงเรียนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันสามารถแบงพัฒนาการของการศึกษานอกโรงเรียน

ออกเปน 3 ยุค คือ ยุคการแกไขการไมรูหนังสือ (พ.ศ. 2483-2488) ยุคการขยายงานการศึกษา

ผูใหญ(พ.ศ.2488-2522) และยุคการศึกษาตลอดชีวิต (พ.ศ.2522-ปจจุบัน) (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2547 : 5) สภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งในอดีตเรียกวาการศึกษาผูใหญ ไดมีการจัด

การศึกษาใหกับประชาชนผูไมรูหนังสือมาตั้งแตป พ.ศ. 2483 ตอมาไดขยายการจัดการศึกษา

ครอบคลุมการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพใหกับกลุมเปาหมายที่หลากหลาย ซึ่งเปนผูใหญ

และพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับใหไดรับการศึกษาตั้งแตระดับการรูหนังสือหรือการอานออก
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เขียนได จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเห็นไดวา การศึกษาเปนพื้นฐานการพฒันาคณุภาพ

ของประชาชน และการพัฒนาประเทศ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2546 : 3) 

  รัฐจึงใหความสําคัญกับเร่ืองการศึกษา จึงไดประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษา

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู (Knowledge-Based Society) 

และใหคนไทยไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูไดตลอดชีวิต โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ 

สรางคน และสรางงาน (สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2547 : 1) จึงกําหนดรปูแบบของ

การศึกษาเปน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ 

(Non-Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ซึ่งหนวยงาน

ทางการศึกษาที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย คือ 

สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (เดิมเปนกรมการศึกษานอกโรงเรียน) มีหนาที่จัดและ

ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน โดยมุงขยายโอกาสใหแกประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียนให

ไดรับการศึกษาที่จําเปนตอการดํารงชีวิต รูจักคิดเปน แกปญหาเปน เห็นชองทางในการประกอบ

อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และไดรับขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนและทันตอเหตุการณ รวมทั้งมี

โอกาสพัฒนาทักษะและวิชาชีพที่จําเปนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ

ไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางแทน

หลักสูตรทุกระดับ มีผลกระทบตอหลักสูตรทุกหลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรียนตองยกเลิกไป 

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ 

 
 1.2 หลักการศึกษานอกโรงเรียน 
  สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (2547:6) ไดระบุการศึกษานอกโรงเรียน

มีหลักอยู 4 ประการ คือ 

  1. ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

   การศึกษานอกโรงเรียนเปนการจัดบริการทางการศึกษาเพื่อใหโอกาสแกผูที่

พลาดโอกาสทางการศึกษา และผูดอยโดยไมมีขอจํากัดในดานเพศ วัย พื้นฐานการศึกษา อาชีพ 

ความสนใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความหางไกล ฯลฯ ใหไดมีโอกาสรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 

  2. การกระจายโอกาสทางการศึกษา 

   การศึกษานอกโรงเรียนจะตองใชวิธีการตางๆ เพื่อกระจายโอกาสทาง

การศึกษาไปสูกลุมเปาหมายใหครอบคลุมทั่วถึงไมวาจะอยูในเมืองหรืออยูในชนบทหางไกล 
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  3. สงเสริมการศึกษาที่เปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต 

   การจัดการศึกษานอกโรงเรียนตองสงเสริมใหมีกิจกรรมที่ตอเนื่อง เมื่อผูเรียนมี

ความพรอมเมื่อใดก็สามารถศึกษาหาความรูไดตลอดเวลา และทุกชวงชีวิต 

  4. ความยืดหยุนในกฎเกณฑและระเบียบตางๆ 

   การศึกษานอกโรงเรียนจะตองไมเครงครัดในระบบกฎเกณฑตางๆ เหมือน

การศึกษาในระบบโรงเรียน เชน ไมมีกฎเกณฑในเร่ืองอายุของผูเรียน ไมมีกฎเกณฑในเรื่องพื้น

ฐานความรูวาตองจบระดับใดมากอนจึงจะเขาเรียนได ไมเครงครัดในเรื่องการเขาออกจากกิจกรรม

การเรียน  ผูเรียนสามารถเขาเรียนไดเมื่อมีความพรอม สามารถออกจากโรงเรียนกอนไดเมื่อเขามี

ความจําเปน และสามารถกลับเขาเรียนไดใหมเมื่อมีความตองการศึกษาหาความรู 

           สรุปไดวา การศึกษานอกโรงเรียนมีบทบาทและเขามาเกี่ยวของในการจัด

การศึกษาของประเทศมาเปนระยะเวลานาน เพื่อใหโอกาสแกผูที่พลาดและผูดอยโอกาสทางการ

ศึกษาในระบบโรงเรียนไดรับการศึกษาที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางเทาเทียมกัน ตามที่

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาเปนการศึกษาตลอด

ชีวิตสําหรับประชาชน ดังนั้นการศึกษานอกโรงเรียน  ซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ตองพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชา

ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสื่อการเรียนรูตางๆ ที่เปนประโยชนทันตอเหตุการณ โดยไมจํากัดวัย เพศ 

พื้นฐานการศึกษา กิจกรรมทางการศึกษา มีความยืดหยุนในเรื่องตางๆ เชน ระเบียบ กฎเกณฑ 

หลักสูตร ระยะเวลา เพื่อใหสอดคลองกับสภาพกลุมเปาหมายซึ่งมีความหลากหลาย และให

ครอบคลุมอยางทั่วถึงทั้งประเทศ 

 
 1.3 ความสําคัญและลักษณะของการศึกษานอกโรงเรียน 
  1.3.1 ความสําคัญของการศึกษานอกโรงเรียน 

    การศึกษานอกโรงเรียน หรือการศึกษานอกระบบ ซึ่ง คูมส (Coombs: 

1971) ไดนิยามวา เปนกิจกรรมทางการศึกษาที่จัดไวนอกระบบปกติที่ดําเนินการอยู โดยอาจ

จัดแยกออกไปตางหาก หรือจัดใหเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของกิจกรรมที่ใหญกวา ทั้งนี้โดยมี

วัตถุประสงคที่จะตอบสนองความตองการและความสนใจในการเรียนรูของกลุมเปาหมาย และ

สุมาลี  สังขศรี (2544 : 93) ไดอธิบาย การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน วาเปนการจัดกิจกรรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนปกติ เพื่อใหบริการแกกลุมเปาหมายที่เปนประชากรนอกโรงเรียน 

ไดแก ประชากรกอนวัยเรียน ประชากรที่อยูในวัยเรียนแตพลาดโอกาสเขาศึกษาในระดับตางๆ 



                                                                                                                   17 
                                                                                                                       

 

ตลอดจนประชากรที่มีอายุพนวัยเรียนในระบบโรงเรียนไปแลว จนถึงผูสูงอายุ การจัดกิจกรรม

การศึกษามีวัตถุประสงคในการเรียนที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุน

และสอดคลองกับสภาพความตองการของกลุมเปาหมายที่หลากหลาย มีความยืดหยุนในเรื่อง

หลักสูตร เวลาเรียน สถานที่เรียน วิธีเรียน ในดานผูเรียนไมมีขอจํากัดในเรื่องอายุ อาชีพ พื้นฐาน

การศึกษา เนนการเรียนเรื่องที่เปนสภาพปจจุบัน เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน หนวยงานที่จัด

การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

  1.3.2 ลักษณะสําคัญของการศึกษานอกโรงเรียน 

    สวนลักษณะสําคัญของการศึกษานอกโรงเรียน หรือการศึกษานอกระบบ     

โรงเรียน นักการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดสรุปไวดังนี้ (ทองอยู  แกวไทรฮะ. 2543 : 23) 

    1)  ผูเรียน ผูเรียนในการศึกษานอกระบบไมมีการกําหนดเกณฑอายุ

เหมือนกับการศึกษาในระบบโรงเรียน การเรียนขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูเรียนเปนสําคัญไมมี

การบังคับ ผูเรียนทุกเพศ ทุกวัย และทุกวุฒิ สามารถสมัครเรียนไดตามความตองการและความ

สนใจที่   ตนเองมีตอวิชานั้นๆ 

    2)  ผูสอน ผูสอนและบุคลากรการศึกษานอกระบบอาจจะเปนครูผูสอนที่มี

ความรู ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่เรียนโดยตรง หรือเปนผูที่มีประสบการณจาก

การประกอบอาชีพของตนมาเปนวิทยากรและอาสาสมัคร 

    3)  หลักสูตรและเนื้อหาวิชา หลักสูตรและเนื้อหาวิชาการศึกษานอกระบบ

ยืดหยุนไดมาก เนื้อหาสามารถปรับตามทองถิ่นและความสนใจของผูเรียน หลักสูตรจะสรางจาก

ความสนใจและความตองการของผูเรียนที่มุงจะนําไปใชประโยชนตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 

        4) รูปแบบการจัด การจัดการศึกษานอกระบบไมมีรูปแบบแนนอน     

รูปแบบการจัดจะตางกันไปเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายตามวัตถุประสงคของผูจัด และผูรับบริการ 

       5) การเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบ จะมี

รูปแบบแตกตางกันไปตามความเหมาะสม ความจําเปน บางครั้งจะจัดการเรียนการสอนเปนชั้น 

และบางครั้งจะไมเปนชั้นเรียน แตจัดในรูปกลุม พบปะสนทนา การสาธิต การฝกอบรม การใช

โสตทัศนูปกรณ และส่ือมวลชน การศึกษาทางไกล ฯลฯ 

       6) สถานที่จัดใหบริการการศึกษานอกระบบจะกระจาย เปลี่ยนแปลงและ

โยกยายไปตามสถานที่ที่อํานวยให และเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น โดยอาจจะจัดขึ้นที่ศาลา

วัด ชั้นเรียนของโรงเรียนภาคปกติ ศูนยอนามัย หองสมุดประชาชน อําเภอหรือจังหวัด ที่อาน

หนังสือประจําหมูบาน ศูนยการเรียน สถานประกอบการ สนามกีฬา ศาลาประชาคม ใตรมไม ฯลฯ 
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        7)   ระยะเวลา ระยะเวลาเรียนของการศึกษานอกระบบขึ้นอยูกับชนิดและ

ลักษณะของวิชา รวมทั้งความสนใจของผูเรียนดวย 

     8)  หนวยงานและสถาบันที่รับผิดชอบ หนวยงานและสถาบันที่รับผิดชอบ

การศึกษานอกระบบ มีทั้งภาครัฐบาล เชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร กรม

อนามัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน ฯลฯ ภาคเอกชน เชน สมาคมตางๆ ธนาคาร องคการ บริษัท 

ฯลฯ   รัฐวิสาหกิจ  เชน  การไฟฟาฯ การสื่อสารฯ การไปรษณียโทรเลข การประปาฯ รวมทั้ง

สถาบันอุดมศึกษา เชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ฯลฯ 

    9) การรับรองความสามารถและคุณวุฒิ การประเมินผลการศึกษานอก

ระบบมักจะประเมินในระยะสั้นๆ ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่ไดมีความหมายเพียงวา ไดผาน

การเรียนหรือการฝกอบรมในเรื่องใดมาเทานั้น มิไดถือเปนเรื่องที่สําคัญมากนักเพราะมิได

กําหนดใหเห็นวามีความรูความสามารถอยูในระดับใดของมาตรฐานการเรียนในระบบภาคปกติ 

(ยกเวนการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ   ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิเทากับผูเรียน

ตามหลักสูตรของโรงเรียนภาคปกติทุกประการ) 

       10) การยืดหยุนของการจัด  กิจกรรมและโครงการตางๆ ของการศึกษานอก

ระบบมีความยืดหยุนมาก  เพื่อใหการจัดสนองตอบความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ สวน    

หลักสูตร เนื้อหา ระยะเวลา สถานที่ วิธีสอน และวิทยากรผูสอนนั้น จะปรับเปล่ียนตามความ

เหมาะสมกับสภาพที่เปนอยู 

 สรุปไดวา ความสําคัญและลักษณะของการศึกษานอกโรงเรียน หรือการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน เปนกิจกรรมการศึกษาที่จัดใหแกกลุมเปาหมายกอนวัยเรียน อยูในวัยเรียน แต

พลาดโอกาสที่จะเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียน ตลอดจนผูพนวัยเรียน และผูสูงอายุ ซึ่ง

กลุมเปาหมายเหลานี้จะเรียนดวยความสมัครใจ ไมมีการบังคับ ไมจํากัดอายุ อาชีพ หรือพื้นฐาน

การศึกษา ดังนั้นเปนหนาที่ของครูผูสอนจะตองหาวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และยืดหยุน 

เพื่อใหเขากับความสนใจของผูเรียน  โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษจัดวาเปนวิชาที่ยาก ผูสอนตองมี

ความเชี่ยวชาญในการถายทอดความรูดวยการสอนเสริม และใชส่ือการเรียนรูที่จะเอื้อตอผูเรียน

มากที่สุด 

 
 1.4 กลุมเปาหมายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
  การศึกษานอกโรงเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหกับกลุมเปาหมายที่อยูนอกโรงเรียนซึ่ง

เปนผูที่พลาดโอกาสดวยเหตุผลความจําเปนตางๆ เชน ปญหาดานการเงิน ปญหาดานสุขภาพ 
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ตองออกมาชวยครอบครัวในการประกอบอาชีพ เปนตน กลุมเปาหมายในการจัดการศึกษานอก

โรงเรียนแบงตามชวงอายุหรือชวงชีวิตไดดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : 7) 

  1.4.1 เด็กแรกเกิด 

    เปนการจัดการศึกษาใหแกพอแมตั้งแตเด็กอยูในครรภมารดา จนกระทั่ง

เด็กคลอดออกมาก็ใหการศึกษาเรื่องการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแกพอแม ซึ่งจะทําหนาที่เล้ียงดูเด็ก

ตอไป 

  1.4.2 เด็กกอนวัยเรียน 

    เปนการจัดการศึกษาใหแกเด็กกอนวัยเรียนที่อยูในพื้นที่ที่ยังไมมีการจัด

การศึกษาในระบบโรงเรียน เชน ยังไมมีโรงเรียนอนุบาลหรือช้ันเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา 

หนวยงานการศึกษานอกโรงเรียนอาจจัดบริการในรูปแบบของศูนยเด็กเล็กหรือศูนยเด็กกอนวัย

เรียน เปนตน 

  1.4.3 เยาวชนในวัยเรียน 

    เปนการจัดการศึกษาใหแกเยาวชนที่ยังเรียนไมจบแตตองออกจากโรงเรียน

กลางคัน หรือเยาวชนที่จบการศึกษาเพียงระดับตนๆ แลวไมมีโอกาสศึกษาตอตองเขาสู

ตลาดแรงงาน 

  1.4.4 ผูที่พนวัยเรียนไปแลวและเขาสูการทํางาน 

    เปนการจัดการศึกษาใหกับเยาวชนที่พนวัยศึกษาเลาเรียนและเขาสูการ

ทํางาน หรืออาจเปนผูใหญซึ่งอยูวัยทํางาน เพื่อใหคนกลุมนี้ไดมีโอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

  1.4.5 ผูใหญวัยทํางาน 

    คลายกับผูที่พนวัยเรียน แตที่แยกกลุมเชนนี้เพราะตองการชี้ใหเห็นวากลุม

นี้ทํางานแลวเปนเวลาพอสมควร บางกลุมอาจใกลจะหยุดพักหรือเกษียณดานการงานแลว  

  1.4.6 ผูสูงอายุ 

    เปนการจัดการศึกษาใหแกกลุมที่พักจากภาระการงานแลว  หรือ

เกษียณอายุราชการแลว  ซึ่งเปนวัยที่อาจจะไมแสวงหาความรูเพื่อความกาวหนาในงาน แตอาจจะ

ตองการความรูเพื่อการปรับตัวเขาสูวัยชรา ความรูในดานการพักผอน งานอดิเรก หรือความรูที่จะ

เปนประโยชนแกการดําเนินชีวิตในวัยชรามากกวา 
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 1.5 ประเภทและกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 
  การจัดประเภทและกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อใหสอดคลองกับกลุม        

เปาหมายตางๆ ทุกกลุมที่อยูนอกระบบโรงเรียน เพื่อใหไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องและตลอด

ชีวิตอยางมีคุณภาพ ซึ่งสามารถแบงประเภทและกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไดดังนี้ (ศูนย

การศึกษานอกโรงเรียน. 2546 : เอกสารอัดสําเนา)    

  1.5.1 การศึกษาพื้นฐาน (General or Basic Education) 

    เปนการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายที่อยูนอกระบบโรงเรียน เพื่อให

ไดมีโอกาสในการเรียนรูดวยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม มีสาระที่หลากหลายสอดคลองกับความ

ตองการเพื่อใหผูเรียนไดมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมอยางมีความสุข การจัดการศึกษาพื้นฐานจึงครอบคลุมเนื้อหาตั้งแตการสงเสริมการรูหนังสือ 

การจัดการศึกษาตอเนื่องโดยใชหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

  1.5.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (Occupational Education) 

    เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถและทักษะในการประกอบ

อาชีพ ไดแก การฝกทักษะอาชีพ การเขาสูอาชีพ และการพัฒนาอาชีพ 

  1.5.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  

    เปนการศึกษาที่ใหัความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีความรูและทักษะที่

จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน ซึ่งตองจําแนกเนื้อหาสาระ ทั้งที่เปนทักษะชีวิต

แกนกลางที่ทุกคนในสังคมไทยจะตองเรียนรู เชน ทักษะชีวิตดานสุขภาพอนามัย ดานความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค รวมทั้งทักษะชีวิตที่มีเนื้อหาสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม

ของแตละภูมิภาคดวย รูปแบบการจัดการศึกษาจะเนนทั้งการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัยโดยนํากิจกรรมกลุมสนใจ การฝกอบรม กิจกรรมคาย กิจกรรมชุมชนเขามาใช ซึ่ง

สถานศึกษาสามารถจัดเองโดยจัดทําโปรแกรมใหกับผูมาสมัครเรียน หรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

                         1.5.4 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Society and Community  

Education) 

    เปนการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรูและทักษะ ผูเรียนสามารถนํา

ความรูจากการเขารวมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนมาใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาสังคม
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และชุมชน รูปแบบการเรียนรูจะมีความหลากหลายและใชชุมชนเปนฐาน เนื้อหาสาระจะเนนหนัก

ในเรื่องการพัฒนาสังคมและชุมชน กระบวนการเรียนรูจะผสมผสานทั้งการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ใชเวทีประชารัฐ เวทีชาวบาน เปนกลไกผลักดันกระบวนการเรียนรูของคน

ในชุมชน ใชศูนยการเรียนชุมชนเปนแหลงกลาง ซึ่งแตละแหงจะมีหลักสูตรทองถิ่นที่หลากหลาย 

เปาหมายของการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน คือการสรางสังคมแหงการเรียนรู และชุมชนที่

เขมแข็งเปนปกแผน แกปญหาของตนและพึ่งพาตนเองได 

 สรุปไดวา การจัดการศึกษานอกโรงเรียนจะตองใหสอดคลองกับสภาพกลุมเปาหมาย

ทุกกลุม เพราะธรรมชาติของแตละชวงอายุจะมีพัฒนาการตางกัน จําเปนตองจัดกิจกรรมให

หลากหลายเพื่อเปนทางเลือกใหกับกลุมเปาหมายไดเรียนรูตามความสมัครใจ ความสามารถ 

ความสนใจ ซึ่งกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนที่จัดอยูเนนใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานในการดําเนิน

ชีวิต มีความรูความสามารถไปประกอบอาชีพ เพื่อสามารถดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันได จะสงผล

ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน นอกจากนี้กิจกรรมตางๆ ของการศึกษา

นอกโรงเรียนจะตองสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยเฉพาะระดับ

มัธยมปลายระบุวา เปนการจัดเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เนนชองทางการประกอบ

อาชีพ  รูจักตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตน  สามารถนําประสบการณไปแกปญหา

ชีวิตประจําวันได จะทําใหผูเรียนดําเนินชีวิตไปอยางราบรื่นและมีความสุข 

 
 1.6 สาระสําคัญของหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
  จากเจตนารมณดานการศึกษาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดสาระที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาวา 

“การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอย

กวาสิบสองป รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมตองเก็บคาใชจาย” เพื่อใหการจัด

การศึกษาเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว การจัดการศึกษานอกโรงเรียนไดปรับใชมาตรฐานและ

สาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งตองคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ

ดังนี้ (สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2547 : 8-10) 

  1.6.1 แนวคิด 

    การจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอก  

โรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดมีการพัฒนามาจากพื้นฐานทางดาน
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ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา ความเชื่อและการเรียนรูของผูใหญ ทฤษฎีหลักสูตร และแนวคิด

เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู

ที่เหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติ และความตองการของกลุมเปาหมาย ผูใหญที่พนเกณฑ

การศึกษาภาคบังคับ โดยมีแนวคิดที่สําคัญที่ตองคํานึงถึงหลายประการดังนี้ 

    1)ผูใหญเปนผูที่มีความรู มีประสบการณ มีคุณลักษณะ และมีความ

ตองการเรียนรูที่แตกตางไปจากเด็ก ไดแก ตองการเรียนรูเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอาชีพที่มีอยู 

ตองการเรียนรูเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติหนาที่ และบางคน

ตองการไดรับการยอมรับจากสังคม ดังนั้น เปนหนาที่ของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่ตอง

คํานึงถึงดานการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะของผูเรียนที่เปน

ผูใหญ 

    2) การพัฒนาหลักสูตรวิธีการจัดสาระและกระบวนการเรียนรูจะตอง

สอดคลองกับทฤษฎีหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาผูใหญ ตลอดจนธรรมชาติหลักการ

และศาสตรการเรียนรูของผูใหญ (Andragogy) รวมทั้งผูสอนจะตองมีความรู ความสามารถการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูใหญ 

    3)การกําหนดสาระและประสบการณการเรียนรูสําหรับผูใหญ ตองคํานึงถึง

หลักจิตวิทยาผูใหญ และปรัชญาการศึกษาผูใหญที่มุงเนนการสงเสริม การวิเคราะหสภาพสังคม 

และการแกปญหาโดยใชกระบวนการ “คิดเปน” เปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไป

สรางองคความรูและนําสูการแกปญหาอยางเปนระบบ 

    4) ความตองการในการเรียนรูของผูใหญเปนการเรียนรูเพื่อนําความรูไปใช

ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพไดทันที ดังนั้น การจัดสาระและ        

กิจกรรมการเรียนรูจึงมีความจําเปนตองจัดใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  

  1.6.2 หลักการ 

    การจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอก   

โรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีหลักการดังนี้ 

    1)  เปนการศึกษาสําหรับผูพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 

    2)  เปนการศึกษาที่มุงเนนสําหรับกลุมเปาหมายผูที่พลาดโอกาสและขาด

โอกาสไดรับการศึกษาในระบบหรือในพื้นที่ที่สถานศึกษาในระบบไมสามารถจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 12 ปใหได 
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    3)  เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนคิดเปน แกปญหาเปน เนนการเรียนรูแบบ

บูรณาการ และการปฏิบัติจริงสอดคลองกับวิถีชีวิต นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการ

ประกอบอาชีพไดทันที 

    4)  เปนการศึกษาที่มุงพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเห็นคุณคาและมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได ตลอดจนแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเองและสังคม

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

    5)  เปนการศึกษาที่ใหคุณคาของความรู ประสบการณ และอาชีพของ     

ผูเรียน โดยสามารถนํามาเทียบโอนเปนผลการเรียนตามหลักสูตรได 

    6)  สงเสริมใหบุคคล องคกร ชุมชนในสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

  1.6.3 จุดหมาย 

    เพื่อใหการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

พุทธศักราช 2544 สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มี

ความเปนไทยและมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต จึงกําหนดจุดหมายซึ่งเปน           

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

    1)  เห็นคุณคาและมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธ

ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

    2)  มีความรู ความเขาใจประวัติศาสตรชาติไทย ชุมชน และทองถิ่น ภูมิใจ

ในความเปนไทย ใชภาษาไดถูกตองตามหลักภาษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี กีฬา            

ภูมิปญญาไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

    3)  รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามให

สังคม 

    4)  มีวิสัยทัศน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห สภาพ

ปญหาของตนเอง ชุมชน และสังคม โดยใชกระบวนการ “คิดเปน” ในการแกปญหาอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 

    5) มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการแสวงหาความรู และสราง

องคความรู มีทักษะในการดําเนินชีวิต และรักการเรียนรูตลอดชีวิต 

    6) เห็นคุณคาและรูจักเลือกใชวิทยาการ ภูมิปญญา และเทคโนโลยีมาใช

ในการพัฒนาองคความรูใหกาวทันตอความเจริญและความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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    7)  มีทักษะและมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพการงาน เปนแบบอยาง

หรือเปนผูนําดานการพัฒนาอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น 

    8)  รักการออกกําลังกาย  รูจักรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง มี

บุคลิกภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพในการดําเนินชีวิต 

    9)  มีความสามารถในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งยั่งยืน พรอมที่จะแขงขัน

ในสังคมโลกอยางมีสันติ 

    10) เปนผูผลิตและผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพ มีคานิยมการเปนผูผลิต 

มากกวาการเปนเพียงผูบริโภค 

    11) มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอมที่

ยั่งยืน 

 สรุปไดวา หลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น   

พื้นฐาน พ.ศ. 2544 ประกอบดวย สาระสําคัญหลัก 3 ประการ ไดแก 1) แนวคิดที่มีการพัฒนามา

จากพื้นฐานดานปรัชญาการศึกษาทฤษฎีหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู หลักการเรียนรูที่สอดคลอง

กับสภาพนักศึกษาผูใหญ เพราะผูใหญเปนผูที่มีความรูและประสบการณ สาเหตุการเขามาเรียน

ดวย    จุดประสงคหลายดาน เชน ตองการที่จะปรับปรุงอาชีพ ตองการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

ตองการเปนที่ยอมรับของสังคม รูจักวิเคราะหสภาพปญหาหรือสังคม 2) ใชกระบวนการคิดเปน 

การที่นักศึกษาผูใหญจะประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนขึ้นอยูกับครูผูสอนจะตองมีความรู

ความชํานาญในการจัดกระบวนการเรียนรู และตองพยายามใหไปสูความสําเร็จ ครูจําเปนตอง

พัฒนาสื่อการสอน ซึ่งสอดคลองกับหลักคิดของแฟร (Freire.2001) กลาววา กระบวนการสอน

ผูใหญใหรูหนังสือในประเทศบราซิล ตองพัฒนาสื่อการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ โดย

ครูอาจจะใชนวัตกรรมใหมๆ เชน ชุดการสอนเสริมเพื่อจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 3) 

จุดหมายเปนองคประกอบอีกดานหนึ่งของการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตองการพัฒนาผูเรียนให

เปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพเพียงพอตอการประกอบอาชีพและ

อยูในสังคมไดอยางรอบคอบและมีความสุข 

 
 1.7 โครงสรางหลักสูตร 
  หลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

พุทธศักราช 2544 สําหรับนักศึกษาผูใหญ แบงการศึกษาออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
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  1.7.1.  ระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาที่จัดใหกลุมเปาหมายที่ยังไมจบ

การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือยังไมจบการศึกษาภาคบังคับ 

  1.7.2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาที่จัดใหกลุมเปาหมายที่จบ

การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือยังไมจบการศึกษาภาคบังคับ 

  1.7.3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการศึกษาที่จัดใหกลุมเปาหมายที่จบ

การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา 

  สําหรับโครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดใหกับนักศึกษาผูใหญ

ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งผูเรียนจะตองเรียนตามสาระการเรียนรูการศึกษา

นอกโรงเรียนที่กําหนดไว ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลุมหมวดวชิาพื้นฐาน 
(หนวยกิต) 

1. ภาษาไทย (7) 

2. คณิตศาสตร (7) 

3. วิทยาศาสตร (7) 

4. ภาษาตางประเทศ (7) 

กลุมหมวดวชิาประสบการณ 
(หนวยกิต) 

1. พัฒนาสังคมและชุมชน (12) 

2. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (12) 

3. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (12) 

4. พัฒนาอาชพี (12) 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชวีิต 
(กพช.) 

ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาพประกอบ 2  โครงสรางหลักสูตรตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนระดับ  

        มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ผูเรียนตองเรียนกลุมหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวดวิชา ประกอบดวย หมวดวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ รวม 28 หนวยกิต และกลุมหมวด

วิชาประสบการณ 4 หมวดวิชา ประกอบดวย หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต 

1 พัฒนาทักษะชีวิต 2 และพัฒนาอาชีพ รวม 48 หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 76 

หนวยกิต และตองทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผูเรียน

สามารถลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเพิ่มเติมตามความตองการในกลุมหมวดวิชาพื้นฐานและกลุม

หมวดวิชาประสบการณ 
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 1.8 สาระและมาตรฐานการเรียนรูการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
  1.8.1 สาระการเรียนรู 

    การจัดสาระการเรียนรูการศึกษานอกโรงเรียน ไดกําหนดและยึดกรอบการ

เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ประกอบดวย องคความรู ทักษะ 

กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียน และแบงสาระการ

เรียนรูออกเปน 8 หมวดวิชา โดยแบงเปน 2 กลุม หมวดวิชาและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : 15-17) 

    1)  กลุมหมวดวิชาพื้นฐาน ประกอบดวย 

     (1)  หมวดวิชาภาษาไทย เพื่อเสริมสรางทักษะในการฟง การพูด 

การอาน การเขียนและการติดตอส่ือสาร 

     (2) หมวดวิชาคณติศาสตร เพื่อพัฒนาทักษะในทางคณิตศาสตรใน

เร่ืองเกี่ยวกับจํานวน การวัดเรขาคณิต พีชคณิต และขอมูลสถิติ 

     (3) หมวดวิชาวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาทักษะในการคิด วิเคราะห

และการแกปญหาดวยหลักของความเปนเหตุเปนผล การเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรนําไปใชในชีวิตประจําวัน และศึกษาหาความรูเพิ่มเติมใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยนําหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสมกับสภาวการณตางๆ 

     (4) หมวดวิชาภาษาตางประเทศ  เพื่อพัฒนาทักษะในการ

ติดตอส่ือสารกับบุคคลและสืบคนขอมูลขาวสารกับสังคมโลก ตลอดจนการแสวงหาความรูเพื่อ

อาชีพที่ทําอยูใหกาวทันกับยุคโลกาภิวัตน ซึ่งสาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

กําหนดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับการศึกษาสวนภาษาตางประเทศอื่นๆ สามารถเลือก

จัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสมและความตองการของผูเรียน 

    สําหรับกลุมหมวดวิชาพื้นฐาน การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเนนการจัด

องคความรูที่เปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนใหกับนักศึกษาผูใหญใชในการดําเนินชีวิต นําความรูไป

ประยุกตใชในวิถีชีวิตการงานและอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาสังคมและชุมชน   

    2)  กลุมหมวดวิชาประสบการณ ประกอบดวย 

     (1) กลุมหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน (สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม) เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย มีความรูเกี่ยวกับตนเอง

และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู
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เกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนความรูเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม 

     (2) กลุมหมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) 

เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีความรู และทักษะชีวิตในดานสุขภาพอนามัย รูวิธีการดูแลบํารุงรักษา

รางกายใหแข็งแรงและการปองกันโรคภัย ตลอดจนความรูดานกีฬา เชน การออกกําลังกาย การ

เลนกีฬา เพื่อให ผูเรียนมีสุขภาพอนามัยดี 

     (3) กลุมหมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปะ) เพื่อเสริมสรางให

ผูเรียนมีความรูดานศิลปะ มีความสุนทรียภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตอยางมี

ความสุข 

     (4) กลุมหมวดวิชาพัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีวิสัยทัศน มองเห็นชองทางและแนวทางในการประกอบอาชีพและพัฒนา

อาชีพ รวมทั้งสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชและรูจักเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูรอบตัวมาใชได

อยางเหมาะสมกับการงานอาชีพ 

    สําหรับกลุมหมวดวิชาประสบการณ ประกอบดวย 4 กลุมหมวดวิชา 

เปาหมายการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตองการเนนองคความรูเปนทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

เนื่องจากกลุม   ผูเรียนเปนผูที่มีความรู และประสบการณในชีวิตมาพอสมควร เนื้อหาสาระการ

เรียนรูจะตองใหผู เรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายเห็นคุณคาในตนเองและผู อ่ืน มี

สุนทรียภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ดังนั้น การจัดจึงตองพัฒนาใหเหมาะสมกับวัยและ

สามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันได 

    3)  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

         เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดนํามวลประสบการณและทักษะที่

ไดเรียนรูตามหลักสูตรไปพัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่จัดให

เรียนรูในหมวดวิชาตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การจัด

กิจกรรมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 100 ชั่วโมง โดยกิจกรรมแบงเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรม

พัฒนาตนเองและ ครอบครัว และกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะของกิจกรรมมุง

สงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม และการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ตลอดจนการมี

สวนรวมในการพัฒนา  ส่ิงแวดลอมของครอบครัวและชุมชนใหเขมแข็งตลอดไป 

  1.8.2 มาตรฐานการเรียนรู 
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  การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอก

โรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของ 8 หมวดวิชา ซึ่งเห็นคุณภาพผูเรียน 

ดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม จุดหมายตองการพัฒนาผูเรียนให

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรู   2 ลักษณะคือ1)มาตรฐานการ

เรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละหมวดวิชาเมื่อผูเรียนเรียนจบการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพิม่เติมหมวดวิชาพัฒนาอาชพี  เพื่อใหเหมาะสมกับธรรมชาติของนักศึกษา

ผูใหญ 2) มาตรฐานการเรียนรูระดับการศกึษา   เปนมาตรฐานการเรยีนรูในแตละหมวดวิชาเมื่อ

ผูเรียนเรียนจบในแตละระดับการศึกษาของแตละหมวดวิชา ซึ่งตองสอดคลองกับสภาพปญหาและ

ความตองการของชุมชนและสังคม    ตลอดจนตองสอดคลองกับความสนใจ ความสามารถ และ

ความถนัดของผูเรียน 

  สรุปไดวาโครงสรางหลักสูตร และสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักเกณฑ

และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สอดคลอง

กับ   หลักสูตรแกนกลาง และนโยบายรัฐที่ตองเอื้อใหกับนักศึกษาผูใหญที่พลาดโอกาสในการเรียน 

สามารถที่จะเรียนไดตามเปาหมายอยางมีคุณภาพโดยมีโครงสรางใหเลือกตั้งแตระดับ

ประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และใหผูเรียนสามารถจะเรียนรูตามสาระและ

มาตรฐานการเรียนรู ประกอบดวย กลุมหมวดวิชาพื้นฐาน และกลุมหมวดวิชาประสบการณ มี 8 

หมวดวิชา ที่ผูเรียนที่เปน  ผูใหญไดเรียนรูเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพตามความถนัด 

ความสามารถ ความสนใจการศึกษาตอ เพื ่อเปนการพัฒนาตนเองและสังคม  โดยเฉพาะ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหสามารถอยูในสังคมไดอยางเปน

สุข   เห็นชองทางในการประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถจะพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยนําความรูมา

ประยุกตใชได ตัวอยางเชน เปาหมายของหมวดวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เมื่อผูเรียน

เรียนจบสามารถนําความรู  ทักษะตางๆ ติดตอส่ือสารกับบุคคลและสืบคนขอมูลขาวสารกับสังคม

โลก และการแสวงหาความรูเพื่ออาชีพที่ทําอยูใหทันกับยุคโลกาภิวัตน  การที่จะนําผูเรียนที่เปน

ผูใหญไปสูผลสําเร็จไดนั้นขึ้นอยูกับยุทธศาสตรในการจัดการเรียนการสอนของการศึกษานอก

โรงเรียน ใหสอดคลองกับธรรมชาติของนักศึกษาผูใหญ ตลอดจนมีส่ือการเรียนรูที่มีคุณภาพ

เพียงพอกับการเรียนรูของนักศึกษาผูใหญ 

 
 1.9 การจัดกระบวนการเรียนรูของการศึกษานอกโรงเรียน 
  1.9.1 แนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู 
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    การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอก

โรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดยึดแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

    1)  ยึดปรัชญา “คิดเปน” พัฒนาขึ้นโดย ดร.โกวิท  วรพิพัฒน นักการศึกษา

ไทยไดนําแนวคิดนี้เผยแพรป พ.ศ. 2516 สรางขึ้นมาเพื่อใชกับการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ แตก็

อาจนําไปใชกับโครงการศึกษาตางๆ ได (สนอง  โลหิตวิเศษและสุนทร  สุนันทชัย. 2544 : 218-

221) หลักการสําคัญของปรัชญาคิดเปน คือ ผูเรียนสามารถเรียนรูรวมกันในการคิดวิเคราะหและ

การแกปญหาโดยการใชขอมูล 3 ดาน คือ ขอมูลดานตนเอง ขอมูลดานวิชาการ และขอมูลดาน

สังคม  ส่ิงแวดลอมการเรียนรูของผูเรียนจะตองคํานึงถึงจิตวิทยาการศึกษาผูใหญ และสอดคลอง

ตามความตองการของผูเรียนเพื่อประโยชนในการดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพและอยูรวมใน

สังคมอยางเปนสุข 

    2) ยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา       

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  

แหงชาติ. 2545 : 14-15) ไดระบุการจัดกระบวนการเรียนรูไววา การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให

สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และการจัด        

กิจกรรมเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ  การประยุกตความรูมา

ใชในการแกปญหา การจัดการเรียนการสอนตองผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางมีสัดสวน 

ตลอดจนผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนที่จะเอื้อตอผูเรียนใหเกิดการ

เรียนรู และมีความรอบรูทุกๆ ดาน โดยผูสอนตองคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล และสงเสริม

การเรียนรูดวย  ตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากวิถีชีวิต เปนตน 

    3)  ยึดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ ดร.ทิศนา  แขมมณี (2546 : 50-

51) ไดอธิบายวา เปนรูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรียนรูดานตางๆ ของผูเรียนไปพรอมๆ กัน โดย

ใชการบูรณาการทั้งทางดานเนื้อหาสาระและวิธีการ ซึ่งกระบวนการเรียนรูแบบนี้กําลังไดรับความ

นิยมอยางมาก เพราะมีความสอดคลองกับหลักทฤษฎีทางการศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาเปนองค

รวมที่ยึด  ผูเรียนเปนสําคัญ และกําหนดเปาหมายการเรียนรูรวมกัน โดยผูสอนมีบทบาทสําคัญใน

การเปน ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) เปนผูชี้แนะ และเปนวิทยากรในสาขาที่นํามาบูรณา

การ 

  1.9.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนออกเปน  

2 ลักษณะ คือ (สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2547 : 19-20) 

    1)  การจัดการศึกษาโดยการพบกลุม 



                                                                                                                   30 
                                                                                                                       

 

     เนนการศึกษาเรียนรูดวยตนเองเปนหลักมีการพบกลุมเพื่อนําสิ่งที่

ไดไปศึกษาคนความานําเสนอ อภิปราย และสรุปรวมกันในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ตลอดภาคเรียนมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ที่ครูจะตองดําเนินการ ดังนี้ 

     (1)  การพบกลุม (พก.) การจัดกิจกรรมเนนกระบวนการให

นักศึกษาสรางความรูความคิดไดดวยตนเองใชเวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมงตอสัปดาห กิจกรรมการ

พบกลุม คือ นักศึกษารวมวางแผนกับครูไวลวงหนา   และนําผลจากการคนความานําเสนอ  

ทดสอบความรู ความเขาใจสาระเนื้อหา จัดการเรียนการสอนในเนื้อหาใหม ถายังไมเขาใจก็ตอง

เรียนรูเพิ่มเติม ฝกกระบวนการเรียนรูใหรูจักวิเคราะห สังเคราะห และแสวงหาความรูดวยตนเอง

จากกลุมส่ือตางๆ 

     (2)  จัดกิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง (กรต.) เปนกิจกรรมที่

มอบหมายหรือวางแผนการเรียนรู และกําหนดประเด็นใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาจากแหลงการ

เรียนรู ผูรู  ภูมิปญญาและสื่ออ่ืนๆ เรียนรูดวยตนเอง และนําความรูความเขาใจนําเสนอกับกลุม 

เพื่อแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน อาจใชเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง 

     (3) การจัดทําโครงงาน(คง.) นักศึกษารวมกันวางแผนจัดทํา

โครงงานทุกหมวดวิชาที่ลงทะเบียนแตละภาคเรียน โดยการบูรณาการกับการดํารงชีวิตประกอบ

อาชีพ เนนการทําโครงงานที่เปนสภาพจริง 

     (4)   การจัดการเรียนรูโดยการสอนเสริม ใชสําหรับเนื้อหาที่ยาก 

เหมาะที่จะใหวิทยากร ผูรู ผูชํานาญในเนื้อหานั้นเปนผูถายทอดความรู ความเขาใจใหกับผูเรียน 

โดยกําหนดใหสอนเสริมครั้งละไมเกิน 3 ชั่วโมง ในแตละระดับ จํานวนนักศึกษาเขารับการสอน

เสริมไมนอยกวา 20 คน ตอ 1 คร้ัง ทั้งนี้สถานศึกษาตองใหความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก

วิทยากรที่เหมาะสมในการจัดสอนเสริมแตละครั้ง 

     (5)   การจัดการเรียนรูโดยการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(กบช.) เปนกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม และเปนเงื่อนไขของการจบหลักสูตร

การศึกษานอกโรงเรียนทุกระดับ โดยเนนการนําความรู และประสบการณที่ไดจากการศึกษาไปสู

การปฏิบัติที่สอดคลองกับวิถีชีวิตจริง เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

ผูเรียนตองทํากิจกรรมนี้ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง โดยทําในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง หรือสะสมทุก

ภาคจนครบตามเกณฑกําหนด 

          2) การจัดการศึกษาโดยการศึกษาทางไกล 
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 การศึกษาทางไกลเปนวิธีการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่การเรียนการสอนไมมีชั้น

เรียน ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยเรียนรูผานสื่อการศึกษาทางไกล ไดแก วิทยุ โทรทัศน 

Internet เปนตน ผูเรียนผูสอนมิไดเผชิญหนากัน แตผูเรียนไดรับการสอนเสริมบางเปนครั้งคราว 

ตามเวลาและสถานที่ที่กําหนดไว รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลจะเอื้อประโยชนแกประชาชนที่

อยูกระจัดกระขายตามทองถิ่นหางไกล  สําหรับประเทศไทยที่ดําเนินงานการศึกษาทางไกล   คือ  

สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กรมการศึกษานอกโรงเรียนเดิม    มหาวิทยาลัยสุโขทัย  

ธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    และโครงการความรวมมือระหวางสถาบันตางๆ 

(ทวี  นาคบุตร และชนิดา  พทิักษสฤษดิ.์ 2544 : 86) 

 สรุปไดวาการจัดกระบวนการเรียนรูของการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักเกณฑ และ

วิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544    ยึดแนวทางสําคัญ

คือ ยึดปรัชญา คิดเปน ซึ่งเปนแนวคิดของ ดร.โกวิท  วรพิพัฒน ยึดตามแนวทางการจัดการศึกษา

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และยดึ

กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ   ซึ่งแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูทั้ง 3 ดาน สงเสริมการ

เรียนรูของนักศึกษาผูใหญเนนการมีสวนรวมของผูเรียนใหรูจักคิดวิเคราะห สังเคราะหส่ิงแวดลอม

ตางๆ โดยใชประสบการณจากการเรียนรูมาผสมผสาน นํามาแกปญหาเฉพาะหนาได เชน การ

เรียนรูหมวดวิชาภาษาตางประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) เปนประโยชนตอการติดตอส่ือสารทุกดาน 

เชน การคาขาย การติดตอธุรกิจภายนอกประเทศ หรือการสืบคนขอมูลตางๆ ลวนแตเปน

ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น  ถาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนมีประสิทธิภาพที่เพียงพอก็จะเปนการ

สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาผูใหญ ไดแก  การสอนเสริมในเนื้อหาที่ยากจากวิทยากรที่มีความรู 

มีประสบการณ ระหวางที่ผูเรียนไดมาพบกลุม เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู และทํากิจกรรมการ

เรียนรูอ่ืนๆ โดยจัดหาสื่อการเรียนรูใหมๆ ที่สามารถจะสงเสริมการเรียนรูของผูใหญใหรูจักคิด

วิเคราะห หรือปรัชญาคิดเปนใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ถานักศึกษา

ผูใหญไมมีเวลาเพียงพอตอการเรียนรูรูปแบบการพบกลุม ก็สามารถที่จะเลือกศึกษาแบบทางไกล 

สําหรับผูเรียนที่ไมมีเวลามากพอที่จะเขามาพบกลุม จะเห็นไดวา การจัดการศึกษานอกโรงเรียน

พยายามที่จะหาแนวทางที่เปนทางเลือกใหกับนักศึกษาผูใหญไดเรียนรู ตามความสามารถ ความ

ถนัด ที่เหมาะสมกับตนเอง 
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 1.10 การวัดและประเมินผลการเรียน 
  การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอก

โรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีเปาหมายสําคัญเพื่อนําผลการ

ประเมินไปพัฒนา   ผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ นําไปใชเปน

ขอมูลในการปรับปรุง  แกไขสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียนโดยตรง และนําไป

ปรับปรุงแกไขการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งนําไปใชในการพิจารณา

ตัดสินความสําเร็จทางการศึกษาของผูเรียนอีกดวย 

  การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอก

โรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช2544 มี 2 ลักษณะ ไดแก  

( กระทรวงศึกษาธิการ. 2547:21-28) 

  1.10.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย 

1)  การวัดและประเมินผลการเรียนหมวดวิชา 

2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
4) การประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน 

   สําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนหมวดวิชาแบงออกเปน 2 กลุมหมวด

วิชา คือ กลุมหมวดวิชาพื้นฐาน ประกอบดวย 4 หมวดวิชา และหมวดวิชาตางประเทศ อยูในกลุม

นี้และกลุมวิชาประสบการณ ประกอบดวย 4 หมวดวิชา จุดประสงคการวัดและประเมินผลเพื่อเก็บ

รวบรวมขอมูลพัฒนาการความกาวหนาของผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติ 

อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมหมวดวิชา

พื้นฐานและกลุมหมวดวิชาประสบการณ วิธีการประเมินผลการเรียนหมวดวิชามี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

               (1) การประเมินผลกอนเรียน 

               การประเมินผลกอนเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการตรวจสอบ

ความรู ทักษะ และความพรอมตางๆ ของผูเรียนที่เปนพื้นฐานการเรียนรูในแตละสาระและ

มาตรฐานการเรียนรูของ  แตละหมวดวิชา โดยใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมตามสภาพแต

ละหมวดวิชา เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชในการปรับปรุง ซอมเสริมหรือเตรียมผูเรียนใหมี

ความพรอมและมีพื้นฐานพอเพียงจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และจะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนไดเปนอยางดี 

               (2)  การประเมินผลระหวางเรียน 
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               การประเมินผลระหวางเรียนเพื่อทราบความกาวหนาทั้งดาน

ความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทั้งประเมิน

ความประพฤติการเรียน การรวมกิจกรรม และผลงาน อันเปนผลงานมาจากการจัดกิจกรรมเรียนรู 

โดยใหมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง และดําเนินการควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

               (3)  การประเมินผลปลายภาคเรียน 

               การประเมินผลปลายภาคเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลการ

เรียนรูของผูเรียนที่ไดเรียนตามสาระ และมาตรฐานการเรียนรูของแตละหมวดวิชาโดยภาพรวม ทั้ง

ความรู ทักษะ และกระบวนการโดยใชเครื่องมือที่หลากหลายตามลักษณะและธรรมชาตขิองหมวด

วิชา เชน แบบทดสอบปรนัย แบบทดสอบอัตนัย แบบประเมินการปฏิบัติ และแฟมสะสมงาน เปน

ตน 

 จากการวัดผลและประเมินผลหมวดวิชาทั้ง 3 ระยะดังกลาว ผูสอนจะตองใชวิธีการที่

หลากหลายเพื่อใหไดผลการประเมินตามความสามารถที่แทจริงของผูเรียน โดยผูเรียนตองนํา

นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางเลือกใหม (Alternative Assessment) เชน การประเมินสภาพ

จริง (Authentic Assessment) การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) การประเมิน

จาก โครงการ (Work Project) และการประเมินจากแฟมสะสมงาน (Portfolio) ไปใชในการ

ประเมินผลการเรียนรูควบคูไปกับการใชแบบทดสอบตางๆ การตัดสินผลการเรียนใหนําคะแนน

ระหวางภาคเรียน   รวมกับคะแนนปลายภาคเรียนแลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนดเพื่อใหคาระดับผลการเรียน  การใหคาระดับผลการเรียนใหกําหนดเปน 8 ระดับ ดังนี้ 

   4  หมายถึง  ผลการเรียน ดีเยี่ยม 

   3.5  หมายถึง  ผลการเรียน ดีมาก 

   3  หมายถึง  ผลการเรียน ดี 

   2.5  หมายถึง  ผลการเรียน คอนขางดี 

   2  หมายถึง  ผลการเรียน นาพอใจ 

   1.5  หมายถึง  ผลการเรียน พอใช 

   1  หมายถึง  ผลการเรียน ผานเกณฑข้ันต่ําที่กําหนด 

   0  หมายถึง  ผลการเรียน ต่ํากวาเกณฑข้ันต่ําที่กําหนด 

  2)  การประเมนิคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนระดับชาติ   

   หลักการประเมินคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนระดับชาติ สถานศึกษาตอง

จัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในภาคเรียนสุดทายของทุกระดับการศึกษา ไดแก ระดับประถมศึกษา 



                                                                                                                   34 
                                                                                                                       

 

มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอก

โรงเรียนระดับชาติในหมวดวิชาตามที่สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด การประเมนิ

ไมมีผลตอการไดตกของนักศึกษา แตมีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการประเมินไปใชในการ

วางแผนปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาตอไป 

 สรุปไดวา การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักเกณฑและวิธีการศึกษานอก     

โรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มี 2 ลักษณะ คือ การวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู และการประเมินคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ทั้ง 2 วิธีการวัดมีเปาหมายเพื่อตองการ

ทราบขอมูลเพื่อการปรับปรุงแกไข สงเสริมการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

ตัวอยางเชน การวิจัยครั้งนี้ตองการทราบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย หลังจากการทดลองใชชุดการสอนเสริมแลว ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

หรือไม วิธีประเมินผลใชการประเมินผลกอนเรียน (Pretest) วาผูเรียนมีความรูเดิมอยางไร และ

ทดลองใชชุดการสอนและประเมินหลังเรียน (Posttest) เปรียบดูผลสัมฤทธิ์ ถานวัตกรรมที่สรางขึ้น

และมีวิทยากรที่มีความสามารถเพียงพอ ก็สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาผูใหญสูงขึ้นได จะเปนประโยชนตอผูเรียนนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคม และ

ชุมชนได 

 จะเห็นไดวา การดําเนินงานจัดการศึกษานอกโรงเรียนมีบทบาทและมีสวนเกี่ยวของ

กับการจัดการศึกษาของรัฐมาเปนระยะเวลายาวนาน เพื่อเติมเต็มใหกับการศึกษาในระบบ

โรงเรียน กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาผูใหญที่พลาดโอกาส และมีอุปสรรคตางๆ ในการเรียน ปกติ

การเรียนการสอนแตกตางกันหลายดาน ตั้งแตจุดประสงค หลักการ ทฤษฎี วิธีการเรียนรู 

กลุมเปาหมาย การจัดกิจกรรม โครงสรางหลักสูตร เปนตน ปจจุบันการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

จะตองจัดการศึกษาให  สอดคลองกับนโยบายของรัฐโดยใหเปนไปตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และใหใชหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 แทนหลักสูตรเดิมทุกหลักสูตร ดังนั้น การจัดการเรียน

การสอนจะตองสอดคลองและคํานึงถึงสภาพของผูเรียนที่เปนผูใหญ เชน กระบวนการจัดการ

เรียนรู หลักการสอนที่เหมาะสมกับผูใหญ จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญ เปนตน 

จากเหตุผลดังกลาวเปนหนาที่ของสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนจะตองปรับเปลี่ยน และ

หาแนวทางพัฒนาหลักสูตร ครูผูสอน ผูเรียน การวัดและประเมินผล และสื่อการเรียนรู หรือ

นวัตกรรมใหมๆ เพื่อสงเสริมรายวิชาที่ยาก เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ เปน
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ตน โดยอาจจะเชิญวิทยากรภายนอก หรือครูประจํากลุมที่มีความสามารถในสาขาวิชานั้นก็ได 

เพราะเทาที่ผานมาพบวา ในรายวิชาที่ยากจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา โดยเฉพาะผูเรียนที่จบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะตองไปศึกษาตอในระดับสูง พื้นฐานความรูไมดีพอจะสงผลให

ผูเรียนไมสามารถเรียนตอไดตามความตองการหรือออกกลางคัน จึงเปนหนาที่ทุกฝาย   รวมมือกัน

หาทางพัฒนาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนใหมีคุณภาพ สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เห็น

ชองทางในการประกอบอาชีพ มีความรูกวางขวาง ตลอดจนนําความรูที่ไดนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน และสามารถดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมตางๆ ไดอยางมีความสุข 

 

2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวของในการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชา 
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับนักศึกษาการศึกษานอก
โรงเรียน  
 
 2.1 ความเปนมาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 
  สําหรับประเทศไทย ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่มีผูนิยมเรียนมากที่สุด 

เร่ิมเขามามีสวนเกี่ยวของกับชีวิตของคนไทยตั้งแตป พ.ศ. 2391 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 และเริ่มมีบทบาทสําคัญในวงการศึกษายิ่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  

(สุมิตรา  อังวัฒนกุล. 2537 : 12) 

  กรมวิชาการ (2546 : 1) กลาวถึง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระยะแรกๆ 

วา มุงสอนคนกลุมนอย และเปนการเตรียมคนไปศึกษาตอในประเทศที่ไรภาษาอังกฤษเพื่อการ

ติดตอส่ือสาร ระยะตอมาการเรียนภาษาอังกฤษไดเขามาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรในระบบ

การศึกษาของไทย ดวยสาเหตุหลายประการ เชน ตําราวิชาการชั้นสูงเขียนเปนภาษาอังกฤษ การ

ติดตอกับชาวตางประเทศมีมากขึ้น และสิ่งแวดลอมตางๆ ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง จาก

ความสําคัญของภาษาอังกฤษจึงไดมีการกําหนดใหวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาบังคับเรียนใน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด ตั้งแตหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2538 จนถึงหลักสูตร

ปจจุบัน คือหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ไดบรรจุวิชาภาษาอังกฤษไวในกลุม

สาระหมวดวิชาภาษาตางประเทศ เพื่อตองการใหผู เรียนเกิดทักษะเห็นความสําคัญของ

ภาษาอังกฤษในการเรียนรูวิชาการทั้งหลาย และเปนพื้นฐานในการศึกษาขั้นตอไป 
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 2.2 แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
  การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกี่ยวของสัมพันธกันระหวางผูสอนกับผูเรียน 

กระบวนการเรียนรูอยูบนพื้นฐานทฤษฎี หลักการ และวิธีการตางๆ จึงทําใหเกิดความหลากหลาย   

แนวคิด และกอใหเกิดวิธีสอนที่แตกตางกันไป ดังนั้นในการจัดกระบวนการเรียนรู เปนหนาที่ของ

ครู  ผูสอนจะตองเขาใจในการนําเอาแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนใหเขากับธรรมชาติของ

เนื้อหาวิชาและผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเอ็ดเวิรด แอนโทนี (Edward Anthony. 1972) 

ไดเสนอแนะวาพื้นฐานสําคัญในการสอนภาษาตองประกอบดวย แนวคิด (Approach) วิธีสอน 

(Method) และกลวิธีการสอน (Technique) นอกจากนี้ส่ิงที่เปนสื่อตัวกลางในการชวยถายทอด

สาระความคิดระหวางผูสอนกับผูเรียน คือ ส่ือการเรียนการสอน ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ ชุดการสอน 

เอกสารประกอบการเรียน เปนตน ส่ือเหลานี้นับวาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของการศึกษาทํา

ใหการศึกษาบรรลุเปาหมายไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มนตรี แยมกสิกร.2542 : 24-

30)  

  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษามีหลายแนวคิด แตละแนวคิดชวยสราง

ความคิดที่เปนระบบใหกับครูผูสอน ชวยใหทราบถึงการวิเคราะห สังเคราะหหรือกรอบในการ

แกปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษา  อาจจะแบงแนวคิดออกได 3 ลักษณะ คือ แนวคิด

เกี่ยวกับการเรียนรู  แนวคิดเกี่ยวกับการสอน และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร ซึ่งทั้ง 3 แนวคิด

จะปรากฏในภาคปฏิบัติของครูผูสอนในการตัดสินใจการวางแผนการเรียนรู การคัดเลือกกิจกรรม

ประกอบตลอดจนเลือกสื่อการเรียนการสอน   โดยครูผูสอนควรจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวคิดที่กลาวมาขางตนเปนอยางดี ซึ่งจะสงผลใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  จะเห็นไดวา ภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทสําคัญตอคนไทยเปนระยะเวลา

ยาวนาน สาเหตุเพราะมนุษยติดตอส่ือสารกันโดยใชภาษาเปนสื่อกลาง   ส่ิงแวดลอมตางๆ เชน 

เอกสารตํารา ส่ือโฆษณา  ลวนแตใชภาษาอังกฤษ  แมกระทั่งวงการศึกษายังบรรจุภาษาอังกฤษไว

ในหมวดวิชาภาษาตางประเทศ  โดยคาดหวังใหผูเรียนไดรับความรูเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ

หรือเพื่อนําไปประยุกตในการประกอบอาชีพ  ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ครูผูสอน

ตองยึดแนวคิดเกี ่ยวกับการเร ียนรู  การสอน  และการจัดหลักสูตรใหเหมาะสมกับผู เร ียน 

โดยเฉพาะผูเรียนที่เปนผูใหญ ครูผูสอนจะตองหาวิธีสอนหรือเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และ

สอดคลองกับหลักสูตรปจจุบัน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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 2.3 หลักการจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษาผูใหญ 
  การจัดการเรียนรู ใหกับนักศึกษาผูใหญ  ครูผูสอนจะตองรูธรรมชาติและ

ลักษณะเฉพาะของผูใหญวา พวกเขาจะเรียนรูไดดีในสิ่งที่เขาสนใจ พึงพอใจ มีความอิสระในการ

คิด การตัดสินใจ และดวยวิธีการที่ตนเองเปนผูเลือก ดังนั้นหลักการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

ตองคํานึงถึงหลักการตางๆ ดังตอไปนี้ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2543 : 32-33) 

  2.3.1 สภาพสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ คือ 

ให ผูเรียน 

    1)  ไดเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง 

    2)  ไดรับขอมูลยอนกลับทราบวาการตัดสินใจหรือการทํางานของตนเอง 

    3)  ไดรับประสบการณแหงความสําเร็จเปนการเสริมแรง มีการเสริมแรง

บวกที่ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจที่ไดทําถูกหรือคิดถูกอันจะทําใหกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกในอนาคต 

    4)  ไดเรียนรูอยางเปนขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของ  

ตนเองโดยไมมีใครบังคับ 

  2.3.2 ความแตกตางระหวางบุคคล การจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูใหญซึ่งมี

ความแตกตางกันดานความสามารถ ดานสติปญญา ความตองการ ความสนใจ รางกาย อารมณ

และสังคม ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรูจึงควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล วิธีการที่

เหมาะสมที่สุด คือ การจัดการสอนรายบุคคลหรือการศึกษาตามเอกัตภาพและศึกษาดวยตนเอง 

ซึ่งเปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามสติปญญา ความสามารถและความ

สนใจของผูเรียนโดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม 

  2.3.3 การใหผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนหลักการที่สําคัญในการจัดการเรียนรูที่

กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 “ผูเรียนเปนศูนยกลาง” เปนแนวคิดที่

สามารถตอบสนองจุดเนนและสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรู “ผูเรียนสําคัญที่สุด” แนวทาง

การจัดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญไดกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ตองดําเนินการดังตอไปนี้ (วัฒนาพร  ระงับทุกข. 2545 : 17-18) 

    1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความ

ถนัดของผูเรียน 

    2)  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและ

ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
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    3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทํา

ได คิดเปน ทําเปน รักการอานและการใฝรูอยางตอเนื่อง 

    4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางได

สัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุก

วิชา 

    5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม  ส่ือ

การเรียน และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการ

วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการ

เรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

    6)  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ

รวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ 

  นอกจากหลักการเรียนรูของผูใหญที่กลาวมาขางตน สุวัฒน  วัฒนวงศ (2544 : 

16) ไดกลาวถึงองคประกอบ หรือหลักการ 10 ประการ ที่เปนปจจัยสงเสริมการเรียนรูของผูใหญ 

(Adult Learning) จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

                   (1)  แรงจูงใจในการเรียน (Motivation to learn) คือ บุคคลจะเรียนรู

ไดดีถาหากมคีวามตองการในการเรียนสิ่งนั้นๆ 

                   (2) สภาพแวดลอมในการเรียนรู (Learning Environment) ตองมี

ความสะดวกสบาย เหมาะสม ตลอดจนไดรับความไววางใจและการใหเกียรติผูเรียน (Trust and 

Respect) 

                   (3) ความตองการในการเรียนของแตละบุคคล และรูปแบบของการ

เรียนรู (Learning Styles) ที่มีความหลากหลาย 

                   (4) ความรูเดิมและประสบการณ (Experience) อันมีคุณคา 

                   (5)  เนื้อหาและกิจกรรมในการเรียนรู (Learning Content and 

Activities) 

                   (6) ปญหาที่สอดคลองกับความจริง (Realistic Problems) และนาํ

การเรียนรูไปใชในการแกปญหา 

                   (7) ตองใหการเอาใจใสกับการมีสวนรวมทั้งทางดานสติปญญา และ

ทางดานรางกายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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                   (8)   ควรใหมีเวลาอยางพอเพียงในการเรียนรู โดยเฉพาะการเรียนรู

ขอมูลใหมๆ การฝกทักษะใหมๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

                   (9) ใหโอกาสในการฝกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดี หรือการนําความรูไป

ประยุกตใช 

                (10) ให ผู เ รียนไดแสดงศักยภาพ  หรือสมรรถภาพในการเรียนรู 

จนกระทั่งเขาไดแลเห็นถึงความกาวหนาวาสามารถบรรลุเปาหมายได 

  กลาวโดยสรุป หลักการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่เปนผูใหญ   ครูผูสอนจะตอง  

คํานึงถึงหลักการสําคัญหลายประการ  ไดแก   สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ความ

แตกตางระหวางบุคคล สงเสริมใหเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมากกวาครูเปนศูนยกลางและองค 

ประกอบที่เปนปจจัยสงเสริมการเรียนรูของผูใหญ จากหลักการสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวา ในการ

จัดกระบวนการเรียนรูครูจะตองศึกษาคนควา  เลือกกิจกรรมที่สามารถตอบสนองตอผูใหญให

ไดมากที่สุด เพื่อปองกันและอุปสรรคตางๆ   ที่จะทําใหการเรียนรูของผูใหญไมบรรลุตามเปาหมาย

ที่ตั้งไว โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เปนรายวิชาที่เนื้อหาซับซอน  เปนภาษาที่สอง ที่จําเปนตอง

เรียนรู เทาที่ผานมา พบวา  ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังมีปญหาหลาย

ประการ   จากผลสรุปการวิจัยของกรมวิชาการ (2546 : 83) ไดแก ผูเรียนไมกลาแสดงออก ไม

มั่นใจในการใชภาษา ครูไมมีเทคนิคที่เหมาะสมในการถายทอดความรูและขาดความรูความมั่นใจ

ในการสอน เปนตน  ดังนั้นจึงเปนหนาที่หลายฝายตองรวมมือกันแกปญหา  เพื่อจะสงเสริมการ

เรียนรูใหกับนักศึกษาผูใหญ มีคุณภาพเพียงพอตอการศึกษาตอและประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต 

 
 2.4 โครงสรางการจัดการเรียนรูชุดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2546 : 2)  

  2.4.1 สาระสําคัญ 

    ชุดวิชาภาษาอังกฤษเปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูเพื่อ

เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 

โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ ไดถูกกําหนดใหเปนวิชาพื้นฐานที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนในทุก

ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย) เนื่องจาก

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความ

ตองการในสถานการณตางๆ   ทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย การที่ผูเรียนสามารถใชภาษาไดอยางถูกตองคลองแคลวและเหมาะสม
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ข้ึนอยูกับทักษะการใชภาษา ผูเรียนตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุดทั้งในและ

นอกสถานศึกษา   โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปาหมายการศึกษานอกระบบซึ่งสวนใหญจะเปน

ผูใหญที่ตองการเรียนภาษาเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพเปนหลัก การจัด

กระบวนการเรียนรูจึงตองสอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษาที่จําเปน กิจกรรม

การฝกทักษะทางภาษาจึงตองใชรูปแบบที่หลากหลายและฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวย

ตนเองควบคูไปดวย  เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต ตลอดจนใชภาษาอังกฤษเปน

เครื่องมือในการคนควาหาความรูในการเรียน สาระการเรียนรูอ่ืนๆ ในการประกอบอาชีพ และ

การศึกษาตอ 

  2.4.2 สมรรถภาพของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    เมื่อเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนมีสมรรถภาพ 

ดังนี้ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2546 : 4-5) 

    1)  เขาใจและใชภาษาตางประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร สราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความรูสึกนึกคิด เสนอความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การศึกษา งานอาชีพ ชุมชน และสังคมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ 

    2)  มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาตางประเทศในหัวขอเร่ือง

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ส่ิงแวดลอม ความสัมพันธกับบุคคล อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง    

สวัสดิการ การซื้อขาย ลม ฟา อากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง การทองเที่ยว การบริการ 

สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทที่มีระดับความยากและซับซอนกวา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประมาณ 1,800-1,900 คํา 

    3) ใชประโยคผสม (Compound Sentence) และประโยคซับซอน 

(Complex Sentence) ส่ือความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปน

ทางการ 

    4)  อาน เขียน ขอความที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียง ทั้งที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ ที่มีตัวเชื่อมขอความ (Discourse Markers) 

    5)  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความ

เปนอยูของเจาของภาษาตามบริบทของขอความที่พบในแตละระดับช้ัน 

    6)  มีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

สืบคนและนําเสนอขอมูลความรูในหมวดวิชาอื่นๆ ที่เรียนตามความสนใจและระดับชั้นจากสื่อที่

หลากหลาย 
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    7) ใชภาษาตางประเทศเพื่อแสวงหาความรูที่ เปนพื้นฐานสําหรับ

การศึกษาตอ เปนประโยชนตอการทํางานและการประกอบอาชีพเพิ่มเติม และเพื่อความ

เพลิดเพลินอยางตอเนื่อง 

  2.4.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

    ชุดวิชาภาษาอังกฤษอยูในหมวดวิชาภาษาตางประเทศ ไดยึดสาระและ

มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2546 : 5-6) 

      1)   สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

     (1)  เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟง

และอานจากสื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 

     (2)  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร 

แสดงความรูสึกและความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

     (3)  เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล ความคิด   

รวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ  

            2) สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

     (1)  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

     (2)  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและ       

วัฒนธรรมของเจาของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ  

            3) สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

     (1) ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืน และเปนพืน้ฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 

            4) ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

     (1)  สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ ทั้งใน

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

     (2)  สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม 
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  สรุปจากโครงสรางการจัดการเรียนรูชุดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย จะเห็นไดวา วิชาภาษาอังกฤษแตกตางจากการเรียนสาระการเรียนรูอ่ืน เนื่องจากผูเรียน

สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณ

ตางๆ ทั้งชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปน

ชวงชั้นที่เรียนภาษาอังกฤษระดับกาวหนา (Expanding Level) ผูเรียนจะมีทักษะในการสื่อสาร

ทางภาษา ตลอดจนสามารถเขาใจการฟง การพูด การอาน และการเขียนมากขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับการ

จัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของการเรียนภาษา จึงควร

ประกอบไปดวยกิจกรรมและชุดการสอนเสริมที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดรูวิธีการเรียนภาษาดวย

ตนเองควบคูไปดวย อันจะนําไปสูการเปนผูเรียนที่พึ่งตนเองได และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) 

 
 2.5 บริบทและวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูใหญ 
  2.5.1 บริบทที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

    การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได

กําหนดเปนสาระการเรียนที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและ

การทํางานอยางสรางสรรค  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค   สามารถใช

ภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตางๆ ได   ซึ่งจุดมุงหมายดังกลาวจะเปนไปไดข้ึนอยูกับ

ครูผูสอน จําเปนจะตองศึกษาและคํานึงถึงบริบทที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนที่จะนํามาใชให

เหมาะสมกับผูใหญ  ดังนี้ 

    เอลเลียตต เอล จูดด (Elliott L. Judd :1989) ไดแบงบริบทของการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษตามผูใช และวัตถุประสงคของการใชออกเปน 4 ประเภทดังนี้ 

    1)  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษาที่สอง (Teaching of English 

as a Second Language) เปนการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารของผูพูดที่ไมไดเปนเจาของ

ภาษา การจัดการเรียนการสอนจึงเนนทั้ง 4 ทักษะไปพรอมๆ กัน 

    2)  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษาเสริม (Teaching of English 

as an Additional Language) เปนการใชภาษาอังกฤษระหวางผูพูดที่ไดเรียนภาษาแรก   

แตกตางกัน ซึ่งพบในประเทศที่ใชภาษามากกวา 2 ภาษา การจัดการเรียนการสอนจึงเนนทั้ง 4 

ทักษะ ไปพรอมๆ กัน 
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           3) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษาเพื่อการสื่อสารในวง

กวาง(Teaching of English as a Language of Wider Communication) เปนการใช

ภาษาอังกฤษในการติดตอระหวางประเทศ เพื่อเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรูดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการติดตอดานการคาเนนการใชทักษะการอานมากกวาทักษะการฟง 

พูด และเขียน 

           4) การสอนภาษาอ ังกฤษในฐานะเป นภาษาต างประ เทศ 

(Teaching of English as a Foreign Language) เปนการเรียนการสอนภาษาตางประเทศภาษา

หนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีการใชคอนขางนอย การจัดการเรียนการสอนจึงเนนวรรณคดีและ

วัฒนธรรมชั้นสูง 

     นอกจากบริบทที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ตามผูใชและวัตถุประสงคของการใชทั้ง 4 ประเภท ดังที่กลาวมาขางตนแลว ปเตอร สตรีเวนส 

(Peter Strevens :1977) ไดแบงบริบทของการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคของการสอน

ภาษาอังกฤษเปน 2 ประเภทดังนี้ 

            5) ภาษาอังกฤษทั่วไป(General English) เปนการเรียนภาษาอังกฤษ

เพื่อหาประสบการณทางวัฒนธรรม การพัฒนาทางอารมณและสมองของผูเรียน การจัดการเรียน

การสอนจึงเนนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไวยากรณ รวมทั้งทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

            6) ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ หรือภาษาอังกฤษเฉพาะ

กิจ (English for Special Purposes) เปนการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสนองความตองการเฉพาะ

ของผูเรียน แบงได 2 ประเภท คือ 

     (1)   การใชภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในสาขาวิชาตางๆ 

(English for Academic Purposes) เปนการใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหา

วิทยาการใหมๆ 

     (2)   การใชภาษาอังกฤษเพื่อการงานและอาชีพ (English for 

Occupational Purposes) เปนการใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 

  สรุปบริบทที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากแนวคิดของนักการ

ศึกษาทั้ง 2 ทาน จะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูพูดที่

ไมไดเปนเจาของภาษา ที่ตองใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางเพื่อการติดตอส่ือสารในวงกวาง จึงเปน

หนาที่ของทุกสถานศึกษาจะตองจัดการเรียนการสอนเนนทั้ง 4 ทักษะ ไดแก การฟง การพูด 
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 การอาน และการเขียน ใหกับผูเรียนอยางตอเนื่องตั้งแตระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับ

มัธยมศึกษา โดยตองแสวงหา  วิทยาการใหมๆ เสริมเพิ่มเติมในการเรียนการสอนปกติ ใหกับ

ผูเรียนไดฝกทักษะจนเกิดความรู ความเชี่ยวชาญ สามารถนําความรูตางๆ ที่ไดรับไปเปนเครื่องมือ

ในการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.5.2 วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

    วิธีสอนเปนกระบวนการในการนําเสนอเนื้อหาของการเรียนการสอนอยู

บนพื้นฐานของแนวคิดที่ไดเลือกไว ประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ

เรียนการสอน ส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผล บทบาทของผูสอน และบทบาทของผูเรียน 

องคประกอบเหลานี้จะตองสอดคลองกัน และสอดคลองกับแนวคิดที่ไดคัดเลือกไว วิธีสอน

ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมก ับลักษณะเฉพาะและธรรมชาติของวิชา ซึ่งกองวิจัยทางการศึกษา 

(2544 : 57-114) ไดรวบรวมวิธีสอนไวหลากหลายวิธี แตวิธีที่เหมาะสมกับนักศึกษาผูใหญได

คัดเลือกไวดังนี้ 

      1) วิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน (Learning Center) (ทิศนา  แขมมณี. 

2546 : 95-97) 

     (1) ความหมาย 

      วิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน คือ กระบวนการในการสอนให

ผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด โดยผูสอนใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองจากศูนยการ

เรียนหรือมุมความรู ซึ่งผูสอนไดจัดเตรียมเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ใชส่ือการสอนหลายๆ อยาง

ประสมกันเอาไวใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ปกติศูนยการเรียนจะมีหลายศูนย แตละศูนยจะมี

เนื้อหาสาระเบ็ดเสร็จในตัวเอง ผูเรียนจะหมุนเวียนกันเขาศูนยตางๆ จนครบทุกศูนย โดยมีศูนย

สํารองไวสําหรับผูเรียนที่เรียนรูไดเร็วและทํากิจกรรมเสร็จกอนคนอื่นๆ ผูสอนทําหนาที่เปนผู

จัดเตรียมศูนยการเรียน ใหคําแนะนํา ชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูแกผูเรียน และ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

     (2) วัตถุประสงค 

      วิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนได

ศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง 

     (3) องคประกอบสําคัญของวิธีสอน 
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       -มีชุดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาสาระ บัตร

คําสั่งในการทํากิจกรรม วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และส่ือที่จําเปนสําหรับทํากิจกรรม รวมทั้งแบบวัด

และประเมินผลการเรียนรู 

           -มีศูนยการเรียน หรือมุมความรู หรือสถานที่สําหรับกลุม

ผูเรียนในการศึกษาและทํากิจกรรมตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรคําสั่ง 

           -ผูเรียนศึกษาและทํากิจกรรมตามศูนยตางๆ รวมกันเปน

กลุมหรือเปนรายบุคคล จนครบทุกศูนยหรือครบทุกเนื้อหา 

       -ผูเรียนมีผลการเรียนรูที่เกิดจากการทํากิจกรรมตางๆ ใน

ศูนย 

     (4) ข้ันตอนสําคัญของการสอน 

       -ผูสอนจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนและจัดศูนยการ

เรียน 

           -ผูสอนใหคําชี้แจงและคําแนะนําแกผูเรียนในการเรียนรู

โดยใชศูนยการเรียน 

           -ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

       -ผูเรียนศึกษาและทํากิจกรรมตามบัตรคําสั่งในศูนยตางๆ    

รวมกันเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล จนครบทุกศูนยหรือครบทุกเนื้อหา 

          -ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

     (5) เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชศูนย

การเรียน มีดังนี้ 

          -การเตรียมการ 

       ในการสอนดวยวิธีนี้ ผูสอนจําเปนตองมีการจัดเตรียมชุด

การเรียนการสอนใหพรอม โดยผูสอนจะนําเนื้อหาสาระและประสบการณที่ตองการใหผูเรียนได

เรียนรูมาจัดแบงออกเปนหนวยหรือเร่ืองสําหรับศูนยแตละศูนย และกําหนดจุดมุงหมายเนื้อหา

สาระ และกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ชุดการเรียนการสอนโดยทั่วไปมัก

ประกอบดวย จุดมุงหมาย แบบสอบกอนเรียนและหลังเรียน เนื้อหาสาระ บัตรคําสั่งใหปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ พรอมทั้งแบบฝกหัด แบบสอบหลังเรียน เอกสารและวัสดุตางๆ ที่จําเปน เชน คูมือ 

คําชี้แจง บัตรคําถาม บัตรเฉลยคําตอบ เปนตน นอกจากนั้นอาจมีส่ือการเรียน เชน แผนที่ ภาพ 
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รวมทั้งเครื่องมือ หรืออุปกรณที่จําเปนตองใชในการทํากิจกรรม เชน เครื่องเลนเทป มวนเทป 

วีดีโอเทป สไลด ภาพยนตร เปนตน 

                    การสรางชุดการเรียนการสอนสําหรับศูนยการเรียนนั้น ครูสามารถจัดทําขึ้นโดยใช

หลักการเชนเดียวกับการทําแผนการสอนตามปกติ แตแทนที่ครูจะเปนผูดําเนินกิจกรรมการสอน 

ครูจะตองจัดเนื้อหาสาระและคิดกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยครูใหคําแนะนํา

และคําชี้แจงไวในบัตรคําส่ัง รวมทั้งจัดเตรียมสื่อตางๆ ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูได 

ตลอดจนจัดทําแบบสอบกอนเรียนและหลังเรียนสําหรับการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย 

โดยทั่วไปชุดการเรียนการสอนมี 3 ชนิด คือ (1) ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชุดการเรียน

การสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนอาจนําไปเรียนที่บานได เมื่อเรียนจบและ

สามารถทําแบบสอบไดในระดับที่กําหนดไวแลว ผูเรียนจะสามารถเรียนชุดการเรียนการสอนตอไป

ได (2) ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมกลุม เปนชุดการเรียนการสอนที่ผูเรียนหลายคน    

(กลุมยอยประมาณ 4-8 คน) สามารถเรียนรูรวมกันได โดยครูจะจัดสื่อและวัสดุตางๆ    เตรียมไว

อยางพอเพียงสําหรับกลุม (3) ชุดการเรียนการสอนประกอบการบรรยาย   เปนชุดการเรียนการ

สอนที่มีกิจกรรมและสื่อที่ครูสามารถใชประกอบการบรรยาย เปนการชวยใหครูพูดนอยลง และ

ผูเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมมากขึ้น 

        -การดําเนินการเรียนการสอน 

          เร่ิมตนครูจําเปนตองชี้แจงและใหคําแนะนําแกผูเรียนใน

การเรียนโดยเฉพาะผูเรียนที่ยังไมเคยไดเรียนรูโดยใชศูนยการเรียนมากอน หลังจากที่แนใจวา

ผูเรียนเขาใจและพรอมแลว จึงใหลงมือทํากิจกรรมตางๆ ตามที่ปรากฏอยูในบัตรคําสั่งโดย

หมุนเวียนกันเขาศูนยการเรียนที่มีอยูจนครบทุกศูนย และทําแบบสอบประเมินผลการเรียนรูของ

ตน ครูทําหนาที่ดูแล ใหคําแนะนําและความชวยเหลือแกผูเรียนในการทํากิจกรรมตางๆ และ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

            -การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

          สวนใหญจะเปนการประเมินผลแบบอิงเกณฑ และมักใช

วิธีการตางๆ ที่หลากหลาย เชน การใชแบบสอบกอนเรียนและหลังเรียน การตรวจสอบจากผลงาน

ที่ผูเรียนทํา การดูพัฒนาการหรือความกาวหนาในการเรียนรู 

            2) วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (The Communicative Approach) 

(กองวิจัยทางการศึกษา. 2544 : 57-114) 

     (1)  ความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
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 การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร หมายถึง การสอนที่ใชเทคนิคการสอนหลายๆ แบบ

ผสมผสานกัน ยึดหลักการสอนเพื่อการสื่อสารเปนสําคัญ โดยนําการสอนแบบตรง การเลียนแบบ 

และทองจําเขามาแทรกในการฟง บทฟง และพูด นําไวยากรณมาแทรกในการสอน มีการสรุป

เกณฑ เนนทักษะการใชภาษาเปนสําคัญ 

     (2)  ข้ันตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร มี 3 ข้ันตอน ไดแก 

         - ข้ันที่ 1 ข้ัน Presentation เปนขั้นตอนนําเขาสูบทเรียนโดย

การทํากิจกรรม Warm up กิจกรรมทบทวนสิ่งที่เรียนมาแลว การบอกจุดประสงคในการเรียน 

นําเสนอศัพทใหม โครงสรางประโยคหรือการอานและเขียน ในขั้นตอนนี้เนนความถูกตองของการ

ใชภาษา (Accuracy) 

         - ข้ันที่ 2 ข้ัน Practice ข้ันนี้เปนการฝกที่อยูในความดูแล

ของครู (Controlled Practice) เมื่อเห็นวาผูเรียนเขาใจแลว จึงใหผูเรียนจับกลุมฝกกันเอง (Free 

Practice) ในขั้นนี้ครูไมขัดจังหวะการฝกของผูเรียน ถึงแมจะพบวามีขอผิดพลาด แตเมื่อฝกเสร็จ

แลวจึงจะแกไขภายหลัง เพราะระยะนี้ตองการความคลองแคลวในการพูด (fluency) 

         - ข้ันที่  3 ขั้น  Production เปนขั้นตอนที่นําความรูและ

ทักษะภาษาไปใชในสถานการณตางๆ เชน การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร การเลนเกม 

รองเพลง และการทําแบบฝกหัด ในการสอนแตละครั้งเนนบูรณาการทักษะฟง พูด อาน และเขียน 

           3) วิธีสอนแบบไวยากรณและแปล (The Grammar-Translation 

Method) 

     (1)  ความหมายของการสอนแบบไวยากรณและแปล 

        การสอนแบบไวยากรณและแปล หมายถึง การสอนที่มี

วัตถุประสงค เพื่อให ผู เ รียนมีความสามารถในการอานและเห็นคุณคาของบทประพันธ

ภาษาตางประเทศ และเชื่อวาการเรียนรูไวยากรณจะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจไวยากรณของ

ภาษาตนเองมากขึ้น ชวยใหพูดและเขียนภาษาไดดีข้ึน วิธีสอนแบบนี้เคยเรียกกันวา “วิธีสอนแบบ

คลาสสิก” (Classic Method) 

     (2) ข้ันตอนการสอนแบบไวยากรณและแปล มี 4 ข้ันตอน ไดแก 

      - ข้ันที่ 1 สอนคําศัพท โดยบอกคําแปลเปนภาษาของผูเรียน 

และใหตัวอยางประโยคที่มีคําศัพทนั้นอยู 

      - ข้ันที่  2 สอนโครงสราง  โดยอธิบายกฎไวยากรณและ

ขอยกเวนตางๆ ใหผูเรียนทราบ พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ แลวใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหรือฝก
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ใชกฎไวยากรณที่เรียนนั้นในการสรางประโยคตางๆ เพื่อใหเขาใจกฎตางๆ ที่เรียนไป แลวใหฝก

แปลประโยคเปนภาษาของตนเอง 

      - ข้ันที่ 3 สอนอาน โดยใหผูเรียนอานเรื่องที่กําหนดไวแลวให

แปลเนื้อเร่ืองเปนภาษาของตนเอง เมื่อผูเรียนมีปญหาผูสอนจะชวยอธิบายเพิ่มเติมโดยใชภาษา

ของผูเรียน หลังจากผูเรียนแปลเรื่องที่อานจนเขาใจแลว ผูสอนจะใหตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองที่

อานนั้น จากนั้นก็จะตรวจคําตอบวาถูกตองหรือไม โดยใหผูเรียนอานคําตอบใหทั้งชั้นฟง ถาตอบ

ผิดผูสอนจะเรียกผูเรียนอื่นตอบคําถามจนถูกตอง หรือไมเชนนั้นผูสอนก็จะใหคําตอบที่ถูกตองเอง 

      - ข้ันที่ 4 ประเมินผลการเรียนโดยใหผูเรียนทําการบาน โดย

การทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม หรือใหทองจําชนิดคํา การกระจายคํากริยาตางๆ และการเปลี่ยนแปลง

รูปคํา ใหทองจําคําศัพทและนําไปแตงประโยค หรือแปลขอความภาษาตางประเทศใหเปนภาษา

ของตนเอง หรือแปลภาษาของตนเองเปนภาษาตางประเทศที่เรียน โดยใชพจนานุกรมที่มีคําแปล

สองภาษา เปนตน 

            4) วิธีสอนแบบตรง (The Direct  Method) 

      (1)  ความหมายของการสอนแบบตรง 

      การสอนแบบตรง หมายถึง การสอนที่มีจุดประสงคเพื่อให

ผูเรียนใชภาษาเพื่อส่ือสารได     มีความสามารถที่จะนําภาษาตางประเทศที่เรียนไปใชในสังคมที่

พูดภาษาตางประเทศนั้นได     เนนการเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับ

ชีวิตประจําวันของผูพูดภาษานั้นๆ ดวย จึงนิยมใชเจาของภาษาหรือผูที่มีความสามารถใกลเคียง

กับเจาของภาษาเปนผูสอน 

     (2)   ข้ันตอนการสอนแบบตรง มี 6 ข้ันตอน ไดแก 

      การเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบตรง มักจะประกอบดวย       

ขอความใหอาน และสถานการณหรือเร่ืองที่จะใหฝกพูด ซึ่งผูสอนมักจะดําเนินการเรียนการสอน

ตามขั้นตอนดังนี้ 

      -ข้ันที่ 1 ใหผูเรียนฟงหรืออานขอความในบทเรียน 

      -ข้ันที่  2 ผูสอนอธิบายคําศัพทและสํานวนที่ยากและที่

นักเรียนไมเขาใจ โดยใชภาษาตางประเทศที่กําลังเรียนอยูนั้น ในการอธิบายอาจใชการถอดความ 

ใชคําที่มี   ความหมายเหมือนกัน การวาดภาพประกอบหรือแสดงทาทางประกอบ 

      -ข้ันที่ 3 ผูสอนฝกการออกเสียงคําใหถูกตอง 
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      -ข้ันที่ 4 ผูสอนถามคําถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองที่อานหรือฟง เพื่อ

ชวยใหผูเรียนเขาใจเรื่องดียิ่งขึ้น และพยายามเนนใหผูเรียนตอบคําถามเต็มประโยค 

      - ข้ันที่ 5 ผูสอนดึงกฎไวยากรณจากเรื่องมาฝกเพิ่มเติมโดย

ถามคําถามเกี่ยวกับตัวผูเรียน และสภาพในหองเรียน โดยแทรกโครงสรางที่ตองการเนนเขาไปดวย 

แลวให  ผูเรียนถามตอบโดยใชโครงสรางดังกลาว 

      -ข้ันที่ 6 ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด เชน การเติมคําที่ขาด

หายไปในประโยค การเขียนตามคําบอก และการแตงเรียงความ เปนตน 

            5)  วิธีสอนภาษาแบบกลุมสัมพนัธ 

     (1) ความหมายของการสอนภาษาแบบกลุมสัมพันธ 

      การสอนภาษาแบบกลุมสัมพันธ หมายถึง การสอนที่ยึด

ผูเรียนเปนหลัก เนนการพัฒนาความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเรียน 

ผูสอนตองมีความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางปฏิกิริยาตอบโตทางกายของผูเรียน รวมทั้ง

ปฏิกิริยาตอบโตเพื่อปองกันตัวตามสัญชาตญาณและความตองการในการเรียน จุดมุงหมายเพื่อ

ตองการใหผูเรียนใชภาษาที่เรียนติดตอส่ือสารได นอกจากนี้ยังตองการใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ

การเรียนรูของตนเองเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบตอการเรียนรู 

     (2) ข้ันตอนของการสอนภาษาแบบกลุมสัมพันธ มี 4 ข้ันตอน 

ไดแก 

      -ข้ันที่1 ใหผูเรียนนั่งกันเปนวงกลม โดยมีไมโครโฟน และ

เครื่องบันทึกเสียงอยูตรงกลาง เพื่อใชบันทึกสิ่งที่ผูเรียนจะสนทนากันลงไป  บางครั้งผูสอนอาจให

ผูเรียนแนะนําตัวกอน โดยผูเรียนนั้นอาจปรึกษากับเพื่อนโดยใชภาษาแมที่ตนถนัดก็ได  เมื่อผูเรียน

เร่ิมสนทนากันโดยใชภาษาแม ซึ่งทุกคนในกลุมฟงแลวเขาใจได  ผูสอนก็จะถายทอดคําพูดนั้นโดย

แปลออกมาเปนภาษาเปาหมายที่ตองการสอน   อาจแปลคําตอคําหรือเปนวลีก็ได ข้ึนอยูกับ

ความสามารถของผูเรียนวาสามารถจําสิ่งที่ผูสอนพูดไดเพียงใด   ในแงนี้ผูสอนจึงตองเปนผูสังเกต

เอง และเขาใจผูเรียนดวย ผูเรียนพูดภาษาเปาหมายตามที่ผูสอนแปลใหจนครบประโยค  โดยพูด

ใสไมโครโฟนบันทึกเสียงเอาไว ผูเรียนจะสนทนากันในกลุมไปเร่ือยๆ ผูสอนก็จะคอยชวยอยูขางๆ 

ดังที่ไดกลาวขางตนเชนนี้เร่ือยไป ผูเรียนจะคอยสังเกตคําที่คนอื่นๆ ใช แลวนํามาดัดแปลงใชใน

แบบของตน 

      - ข้ันที่ 2 เมื่อหมดเวลาที่กําหนดใหสนทนากัน ผูเรียนจะไดฟง

เทปที่บันทึกเสียงไว ทําใหผูเรียนรูวาส่ิงที่ตนพูดไปนั้น (ใชภาษาเปาหมาย) เปนอยางไร ผูเรียน
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ศึกษาบทสนทนาที่ผูสอนจะถอดเทปออกมาทีละประโยค เขียนภาษาแมกํากับไวดวยเพื่อใหผูเรียน

เขาใจยิ่งขึ้น อธิบายคําศัพทตางๆ และรูปประโยคใหผูเรียนฟง จะเห็นไดวาผูสอนใชบทสนทนานั้น

เปนเนื้อหาที่จะสอนผูเรียน 

      - ข้ันที่ 3 แบงผูเรียนเปนกลุมยอยๆ ใหผูเรียนชวยกันสราง

ประโยคใหมๆ ข้ึนโดยอาศัยคําศัพทจากบทสนทนาในตอนตน ผูสอนก็จะชวยแกไขใหถามีที่ผิด 

หลังจากนั้นอานประโยคที่กลุมของตนแตงใหกลุมอ่ืนฟง 

      - ข้ันที่ 4 ใหผูเรียนพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับ ผูสอน

อาจนํากิจกรรมอ่ืนๆ เชน การใหผูเรียนอานบทสนทนา หรือนํารูปภาพมาชวยในการฝกใหผูเรียน

ถามตอบเกี่ยวกับรูปภาพนั้นก็ได โดยสรุปแลวผูสอนจะใหผูเรียนสรางบทสนทนา และบันทึกบท

สนทนานั้นแลวใชเปนพื้นฐานสําหรับกิจกรรมในการสอนตอๆ ไป 

            6) วิธีสอนแบบฟง-พูด (The Audio-Lingual Method) 

     (1) ความหมายของการสอนแบบฟง-พูด 

      การสอนแบบฟง-พูด  หมายถึง  การสอนที่มุ งให ผู เ รียน

สามารถสื่อสารโดยใชภาษาตางประเทศที่เรียนได โดยผูเรียนจะตองฝกภาษาที่เรียนนั้นซ้ําๆ จน

เกิดเปนนิสัย สามารถพูดไดโดยไมตองหยุดคิด ผูสอนตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษาใหแก

ผูเรียนในการ  เลียนแบบ สวนผูเรียนนั้นเปนผูลอกเลียนและปฏิบัติตามผูสอน 

     (2) ข้ันตอนการสอนแบบฟง-พูด มี 5 ข้ันตอน   

                                                     การเรียนการสอนภาษาดวยวิธีสอนแบบฟง-พูดนี้ มักจะ

ประกอบดวย บทสนทนาในสถานการณตางๆ มาใหผูเรียนฝกและจํา ซึ่งผูสอนมักจะดําเนินการ

เรียนการสอนตามขั้นตอนตอไปนี้ 

      -ข้ันที่ 1 ใหผูเรียนฟงบทสนทนาใหมที่นํามาอานใหฟงหรือฟง

จากเทปบันทึกเสียงของผูพูดที่เปนแบบ และพยายามจําบทสนทนานั้นใหได 

-ข้ันที่ 2 ใหผูเรียนทั้งชั้นพูดตามทีละประโยค ผูเรียนพูดซ้ํา 

หลายๆ คร้ัง 

-ข้ันที่ 3 ผูสอนนําประโยคที่เปนปญหามาฝกเปนพิเศษ โดย 

อาจจะใชวิธีการฝกสวนยอยๆ แลวคอยๆ เพิ่มสวนของประโยคจนทําใหผูเรียนสามารถพูดประโยค

นั้นไดดีข้ึน 

-ข้ันที่ 4  ใหผูเรียนฝกโตตอบบทสนทนาพรอมกันทั้งหองเปน 

กลุมใหญ กลุมเล็ก และทีละคน 
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- ข้ันที่ 5 ใหผูเรียนฝกโตตอบบทสนทนานั้นโดยดัดแปลงให 

เขากับเหตุการณของผูเรียนเอง 

           เมื่อคุนกับบทสนทนาแลว ก็จะใหฝกการออกเสียงและ

การสอนประโยคตามโครงสรางในบทสนทนาดวยปากเปลา โดยอาจใชรูปภาพ บัตรคํา และเกม

ตางๆ เปนสื่อในการฝกใหผู เรียนพูดโตตอบจนคลองจากนั้นจึงใหฝกอาน จนเมื่ออานได

คลองแคลวจึงจะใหเลือกอานตามใจชอบ ในเร่ืองของการเขียนก็เชนกัน จะฝกหัดเขียนโดยการ

เลียนแบบกอน เมื่อเกิดความ  มั่นใจแลวจึงใหแสดงออกในรูปของการเขียนเรียงความสั้นๆ แต

จะตองเปนเรื่องที่ผูเรียนสามารถพูดไดแลว 

 สรุปไดวา วิธีสอนภาษาอังกฤษที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา แตละวิธีจะมีลักษณะ 

มีข้ันตอนแตกตางกันไป แตทุกวิธีการเรียนการสอนจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนมีโอกาส

ไดฝกและพัฒนาทักษะทุกดาน ไดแก ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการ

เขียน ซึ่งทักษะทั้ง 4 จะผสมผสานอยูในแตละวิธีการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน 

มีทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะนักศึกษาผูใหญมีความจําเปนตองเรียนรูวิชา

ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวิต ซึ่งเปนหนาที่ของผูสอน

จะตองจัดหากิจกรรมวิธีสอนและนวัตกรรมตางๆ ที่จะชวยสงเสริมใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กวาวิธีสอนตามปกติ และเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 
 2.6 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  กิจกรรมการเรียนการสอนถือวาเปนหัวใจของการศึกษา เพราะกิจกรรมการเรียน

การสอนเปนวิถีทางที่นํานักเรียนไปสูจุดประสงคของการเรียน ครูผูสอนจะตองใหความสําคัญและ

ทราบแนวทางในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหา สภาพของกลุมผูเรียน และใหไดประโยชน

ตอการเรียนรูของผูเรียน เพราะการสอนยอมมีเปาหมายใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงคที่

กําหนดไว  ผูเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นหรือตํ่าลงขึ้นอยูกับกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอน

เปนประการสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ และหลายวิธีที่สงเสริมและ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกภาษาอยางจริงจัง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษตลอด 

จนนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและอื่นๆ ซึ่งครูผูสอนจะตองศึกษาและ

คํานึงถึงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  2.6.1 ความสําคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน 
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    กิจกรรมแตละชนิดยอมมีคุณคาในตัวของมันเอง ในการจัดการเรียนการ

สอนหากครูสนใจก็จะชวยสงเสริมในการเรียนการสอนของครูประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี 

กิจกรรมที่มีความสําคัญตอการเรียนรูมีหลายประการดังนี้ (วารี  ถิระจิตร. 2530 : 161-163) 

    1)  กิจกรรมชวยเราความสนใจของนักเรียน 

    2)  กิจกรรมเปดโอกาสใหนักเรียนประสบความสําเร็จ 

    3)  กิจกรรมจะชวยปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย 

    4)  กิจกรรมจะชวยปลูกฝงความรับผิดชอบ 

    5)  กิจกรรมจะชวยปลูกฝงและสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

    6)  กิจกรรมจะชวยใหนักเรียนไดมีการเคลื่อนไหว ทําใหไมนาเบื่อ 

    7)  กิจกรรมจะชวยใหนักเรียนไดรูสึกสนุกสนาน 

    8)  กิจกรรมจะชวยใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคล 

    9)  กิจกรรมจะชวยขยายความรูและประสบการณ 

    10)  กิจกรรมจะชวยสงเสริมทักษะในดานตางๆ 

    11)  กิจกรรมจะชวยปลูกฝงเจตคติที่ดี 

    12)  กิจกรรมจะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน 

    13)   กิจกรรมจะสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการทํางานเปนหมู 

  2.6.2 ลักษณะสําคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน 

    ลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี เพื่อจะสงเสริมการเรียนรูของ

ผูใหญ ตองเกี่ยวของกับส่ิงสําคัญหลายประการดังนี้ (กรมวิชาการ. 2542 : 29) 

    1)  ไมมีการแทรกแซงจากผูสอน กิจกรรมตองเปนการกระทําเองระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียน มากกวากับผูสอน บทบาทของผูสอนควรจะประเมินผลสุดทายของกิจกรรมเมื่อ

เสร็จส้ินลง 

    2)  ความหลากหลายภาษา คือ กิจกรรมตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดใช

ภาษาหลายรูปแบบ ไมใชเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ผูเรียนมีอิสระในการใชภาษา และใชแหลง    

ขอมูลที่ผูเรียนเปนผูเลือก 

    3)  กิจกรรมที่ใหผูเรียนไดใชภาษา ควรมีชองวาง (Gap) ซึ่งอาจจะเปน

ชองวางของขอมูล (Information Gap) หรือชองวางของความคิดเห็น (Opinion Gap) เพื่อให

ผูเรียนพยายามเชื่อมชองวางทั้ง 2 ขณะกําลังสื่อสาร 

    4)  กิจกรรมการเรียนทุกอยางตองเกี่ยวของกับจุดประสงคของการเรียน 
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    5)  กิจกรรมการเรียนการสอนควรเหมาะสมกับวัย และความพรอมของ 

ผูเรียน 

    6)  กิจกรรมการเรียนจะตองทาทายความสนใจของผูเรียน ใหสามารถนํา

ส่ิงที่เรียนในสถานการณในหองเรียนไปใชไดจริงในสถานการณใหมในชีวิตจริง 

  2.6.3 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สรรเพชญ       

อิสริยวัชรากร. 2546 : 505-511) 

    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมที่ครู

เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน เปนผูปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง สวนครูมี

บทบาทเปนผูประสานงาน ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาเมื่อนักเรียนตองการ เปนผูสรุปประเด็น

สําคัญ เปนตน     วิธีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูมีหลายวิธี แตที่เหมาะสมตองวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาผูใหญ มีดังนี้ 

    1)  การศึกษาคนควา เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีจุดประสงคให    

ผูเรียนทําการศึกษาหาความรูดวยตนเองดวยวิธีตางๆ เชน หนังสือเอกสารตางๆ วิทยุ ชมโทรทัศน 

การแลกเปลี่ยนความคิด เปนตน การที่นักเรียนหาความรูดวยตนเอง จะกอใหเกิดประโยชนหลาย

อยาง เชน ทักษะในการปฏิบัติคนควา หาความรูดวยตนเอง รูจักอาน รูจักคิดหาเหตุผล สรุปและ

ตัดสินใจ  ส่ิงที่ครูควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมนี้มีหลายประการ คือ 

           (1) ตองอภิปรายรวมกนัจนเขาใจปญหา จุดประสงค ของการคนควา

และวิธีการ 

           (2) ครูตองสํารวจแหลงขอมูลสําหรับใหผูเรียนศึกษาคนควากอน 

เพื่อความยากงายและเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผูเรียน 

           (3) ทําขอตกลงเกี่ยวกับวิธีการคนควา การระวังรักษาหนังสือ 

มารยาทการใชหองสมุด 

           (4) ดูแลผูเรียนอยางใกลชิด การทํางานรวมกัน การแบงงานตาม

ความสามารถสวนบุคคล ความสามัคคี ยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน 

           (5) ตองจัดใหมีการรายงานผลการคนควาใหสมาชิกในหองไดทราบ

อยางชัดเจน และเปดโอกาสใหซักถามอยางทั่วถึง 

    วิธีการจัดกิจกรรม วิธีการนี้เปนวิธีที่เหมาะสมกับสภาพของวิชา เพราะ

ผูวิจัยไดจัดทําเปนชุดการสอนเสริม เชน แบบฝกหัด แบบทดสอบ และสื่ออิเล็กทรอนิกส CAI เปน
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ตน จะทําใหนักศึกษาผูใหญสามารถจะเลือกศึกษาคนควาไดอยางอิสระ จากแหลงขอมูลที่จัดให

เพื่อจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 

           2) การเชิญวิทยากร วิทยากร คือผูที่มีความรู ความชํานาญ และมี

ประสบการณในการทํางานเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะอยางลึกซึ้ง เชน ครูตองการสอนการประกอบ

อาชีพทํานา ครูอาจจะไมเชี่ยวชาญเทาชาวนา ก็อาจใชวิะการเชิญวิทยากรที่เปนชาวนาที่ประกอบ

อาชีพจริงมาใหความรูกับผูเรียนใหไดรับประสบการณตรง การเชิญวิทยากรครูจะตองพิจารณา

คุณสมบัติของวิทยากรวามีความเต็มใจจะมาถายทอดความรู และควรเปนบุคคลที่อยูในทองถิ่น 

เพื่อจะไดเดินทางสะดวกและประหยัดคาใชจาย ตัวอยางเชน การเชิญวิทยากรมาสอนในรายวชิาที่

ยาก เชน ภาษาอังกฤษ ควรจะใชครูตนแบบดานภาษาอังกฤษประจําโรงเรียนที่อยูใกลกับศูนยการ

เรียนของการศึกษานอกโรงเรียน มาใหความรูกับผูเรียนก็ได 

           3) การใชกรณีตัวอยาง เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยกเรื่องราว   

เหตุการณตัวอยางที่นาสนใจ สามารถนํามาใชเปนกรณีศึกษาแบบอยางและประเด็นปญหาให

นักเรียนคิดอภิปรายเพื่อเสริมสรางใหเปนผู รูจักคิดวิเคราะหปญหา และหาแนวทางในการ

แกปญหา ซึ่งคนควาและสรุปไดจากการศึกษากรณีตัวอยางนั้น เชน ในเนื้อหาที่ยากครูอาจจะใช

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีกรณีตัวอยาง เพื่อฝกผูเรียนโดยเฉพาะนักศึกษาผูใหญไดรูจัก

คิดและวิเคราะห รูจักตัดสินใจอยางมีเหตุผล และรูจักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน เปนตน 

  จะเห็นไดวาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีรูปแบบหลายวิธีแตไดเลือก

ตัวอยางวิธีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับเนื้อหาและผูเรียน ไดแก การศึกษาคนควา การเชิญ

วิทยากร และการใชกรณีตัวอยาง ซึ่งเปนวิธีการจัดกิจกรรมที่จําเปนตอการเรียนการสอน และมีผล

ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูข้ึนอยูกับครูผูสอนจะสามารถเลือกกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูหลายๆ 

ทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูเรียนไดเปนอยางดี 

  สรุปไดวา แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหไดผลและมีประสิทธิภาพ    

จําเปนตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ กิจกรรม ถือวาเปนหัวใจและเปน

ประโยชนตอการเรียนการสอน ซึ่งครูผูสอนจะตองคํานึงถึงความสําคัญ ลักษณะสําคัญ และวธิกีาร

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมมีสวนชวยใหผูเรียนนําความรูจากกิจกรรมดานตางๆ มาใช ชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจใน

การเรียนทางภาษา และชวยสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู ยิ่งนักศึกษาผูใหญจะเรียนรู

ไดดี ถาสภาพแวดลอมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม แคมเบล และคณะ (Campbell 

and others. 1996) ไดกลาววา สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หองเรียนทุกระดับในทุก
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รายวิชา ตองเปนสถานที่ที่เต็มไปดวย ส่ิงแวดลอมทางภาษา จะมีผลทําใหผูเรียนไดมีโอกาสพูด 

อภิปราย แสดงความคิดเห็นโตแยงได ซึ่งจะตองสงเสริมผูเรียนที่ถูกทาง ฝกในปริมาณที่เพียงพอ 

สิ ่งที ่กลาวมาขางตนจะทําใหการพัฒนา ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 2.7 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน 
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาผูใหญตามหลักสูตรการศึกษาขั้น  

พื้นฐาน  พ .ศ .  2544 จุดมุงหมายตองการใหผู เ รียนมีความรูความเขาใจและสามารถใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารติดตอไดในสถานการณตางๆ ได ซึ่งในการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

ไดตามเปาหมายนั้น ครูผูสอนจําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับทฤษฎีที่มาเกี่ยวของเพื่อจะไดสงเสริมการ

เรียนรูของนักศึกษาผูใหญใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได ซึ่งการสอนภาษาอังกฤษให

สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของภาษา นักภาษาศาสตรไดจัดแนวคิดตามความเชื่อทางดาน

จิตวิทยา ภาษาศาสตร มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา แบงออกเปน 4 แนวคิด ดังนี้ (กรมวิชาการ. 

2544 : 15-17) 

  2.7.1 แนวคิดเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) เปนแนวคิดที่เนน

ความรูความสามารถในการติดตอส่ือสารของบุคคลในสถานการณตางๆ โดยเชื่อวาการเรียนรู

ภาษาเปนลักษณะเฉพาะที่ติดตัวมาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมอง และเชื่อวาภาษาเปน

เร่ืองของกฎเกณฑ มนุษยจึงตองมีความรูความสามารถทางภาษา กอนที่จะแสดงพฤติกรรมทาง

ภาษาประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้ คือ 

    1) ความรูความสามารถทางภาษา (Linguistic Competence) เปน  

ศักยภาพทางภาษาของบุคคล    กอนจะใชภาษาในลักษณะที่ตองการ  เชน ฟง พูด อาน หรือเขยีน     

แบงเปน 2 ระดับ คือ ความรูเกี่ยวกับภาษาไปใชส่ือความหมายไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

    2)  การแสดงพฤติกรรมทางภาษา (Linguistic Performance) เปนการนํา

ความรูความสามารถทางภาษาที่บุคคลมีอยูมาใชใหเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ หรือ     

สถานการณที่เกิดขึ้น การแสดงพฤติกรรมทางภาษานี้จะสะทอนถึงระดับความรูความสามารถดาน

ภาษาของบุคคล 

    ในการสอนตามแนวคิดการใชภาษาเพื่อการสื่อสารเนนปฏิสัมพันธในการ

ใชภาษาระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียนไดอยางถูกตอง เหมาะสม คลองแคลว 
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สามารถสื่อความหมายไดตามความตองการ ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกการใชภาษา

ในสถานการณตางๆ ใกลเคียงกับชีวิตจริง 

  2.7.2 แนวคิดกลุมประจักษนิยม  (Empiricist) หรือกลุมพฤติกรรมนิยม 

(Behaviorism) เปนกลุมที่ รับแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูแบบพฤติกรรมนิยม  ที่ เนนการ

ตอบสนองตอส่ิงเราและแนวคิดทฤษฎีกลุมโครงสราง ที่เชื่อวาภาษาเปนเรื่องของนิสัยและความ

เคยชิน ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้ คือ 

    1)  ภาษา คือ ภาษาพูด มิใชภาษาเขียน เพราะการใชภาษานั้นเริ่มตนจาก

การพูด เด็กจะเรียนรูภาษาพูดกอนโดยการเลียนแบบจากผูใหญ ในการสอนจึงควรเริ่มสอนจาก

การฟง-พูดกอน 

    2)  ภาษาเปนเรื่องของนิสัยและความเคยชินที่จะตองมีการฝกจนสามารถ

ใชภาษาไดอยางอัตโนมัติ ในการสอนจึงควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาสฝกพูดเลียนแบบ    

ผูสอนบอยๆ จนจําไดและสามารถนํามาใชพูดโตตอบได 

    3)  ภาษาแตละภาษามีโครงสรางที่แตกตางกัน ในการสอนจึงควรเตรียม

บทเรียนทั้งในดานการออกเสียง โครงสรางทางไวยากรณ และจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกใชภาษา

ใหมาก โดยเฉพาะในสวนที่แตกตางกัน 

  2.7.3 แนวคิดกลุมมนุษยนิยม (Humanistic Approach) เปนกลุมที่รับแนวคิด

เกี่ยวกับการเรียนรูแบบมานุษยนิยมที่เนนความสําคัญของผูเรียนในแงอารมณความรูสึก คือ 

ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีถาอยูในสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระ ไดเรียนในสิ่งที่ตรงกับความตองการ 

ความสนใจเกิดความรูสึกสบายใจ ผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทไปเปนผูอํานวยการความสะดวก ให

คําแนะนําแกผูเรียน จัดสภาพหองเรียน กิจกรรม และส่ือที่จะชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลายเปนตัว

ของตัวเอง ไมกังวลกับสถานการณการเรียน ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้ คือ 

    1)  ใหผูเรียนเกิดความเขาใจตนเอง ยอมรับตนเอง และสามารถสื่อสารกับ

ผูอ่ืนไดอยางเปนอิสระ ลดการปกปองตัวเองลง 

    2)  จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู ใหมีบรรยากาศแหงการยอมรับ

ที่ ผู เ รียนรู สึกปลอดภัยจากความลมเหลว การถูกลงโทษ คําวิจารณ การแขงขัน และรวม

แลกเปลี่ยนความรูสึก ความสนใจ ความจํา จินตนาการ 

    3)  เลือกกิจกรรมและสื่อที่ใชในหองเรียนใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวม 

เปนกิจกรรมที่มีความหมาย และเปนประโยชนในการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียน

กับผูเรียน 
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    4)  ในการดําเนินกิจกรรม ผูสอนตองชวยใหผูเรียนไดแสดงออกดานภาษา

ใหมากที่สุด เชน เลือกกิจกรรมใหเหมาะกับระดับความรูดานภาษาของผูเรียน กิจกรรมที่      

สนุกสนาน และผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดเรียนรู 

  2.7.4 แนวคิดกลุมเหตุผลนิยม (Rationalist) เปนกลุมที่รับแนวคิดจากทฤษฎี

การเรียนรูที่ เนนการปรับรูปแบบโครงสรางของความรูที่ติดตัวมา และแนวคิดจากทฤษฎี

ภาษาศาสตร กลุมไวยากรณปริวรรตที่เชื่อวาเด็กมีความสามารถที่จะใชและเขาใจภาษาไดโดยไม

เคยไดยินมากอน เนื่องจากภายในสมองมีกลไกที่จะวิเคราะหขอมูล และสรางกฎเกณฑการใช

ภาษาขึ้นได ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้ คือ 

    1)  ภาษาเปนเรื่องของกฎเกณฑ มนุษยสามารถสรางประโยคตางๆ จาก

กฎเกณฑที่มีอยูข้ึนใชไดอยางไมจํากัด ในการสอนจึงควรสอนใหผูเรียนไดเรียนรูกฎเกณฑของ

ภาษาเพื่อจะไดมีพื้นฐานในการสรางประโยคดวยตนเอง 

    2)  ไวยากรณของทุกภาษามีลักษณะสากล มีโครงสรางพื้นฐานคลายกัน 

กลาวคือ ประโยคแตละประโยคสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางไดดวยกฎการปริวรรต ในการสอน

จึงควรสอนใหผูเรียนมีความรู สามารถวิเคราะหโครงสรางของประโยคที่พบเห็นจนไดความหมายที่

แทจริง 

    3)  มนุษยมีความสามารถที่จะเรียนรูได ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแตละ

บุคคล ในการสอนจึงควรสอนใหผูเรียนไดเขาใจภาษา มีความรูความสามารถเกี่ยวกับภาษาและ

การสื่อความหมายใหเหมาะสมกับสภาพการณกอน แลวจึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกแสดงออก 

    4)  การเรียนรูภาษาเปนเรื่องของแตละบุคคล เปนพฤติกรรมการสะสม

ความรูจนสามารถใชความรูนั้นแสดงออกทางภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการสอนจึงควร

กระตุนให ผูเรียนเกิดความอยากรู อยากเห็น ซักถาม จนเกิดความเขาใจ สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่

เรียนกับส่ิงที่รูแลวเขาเปนพื้นฐานในการเรียนรูตอไป และการเรียนรูจะมีผลมากขึ้นหากผูเรียนได

เรียนในสิ่งที่มีความหมายตอตัวเอง 

  สรุปไดวา ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สําหรับ   นักศึกษาผูใหญ เพื่อใหไดผลตามความคาดหวัง ครูผูสอนจะตองเรียนรูทฤษฎีและ

แนวคิด ไดแก 1) แนวคิดเพื่อการสื่อสาร เนนความรูความสามารถในการติดตอส่ือสารของบุคคล

ในสถานการณตางๆ 2) แนวคิดกลุมพฤติกรรมนิยม เกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูเนนการ

ตอบสนองตอส่ิงเรา 3) แนวคิดกลุมมนุษยนิยม เนนความสําคัญของผู เรียนในแงอารมณ 

ความรูสึก 4) แนวคิดกลุมเหตุผลนิยม เนนการปรับรูปแบบโครงสรางของความรูที่ติดตัวมา ซึ่งทั้ง 
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4 แนวคิดนี้ จะเปนประโยชนตอครูผูสอนไดนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะ และสภาพ

ของผูเรียนตลอดจนเพื่อจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผูใหญใหสูงขึ้นอีกดวย 

 
 2.8 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนผูใหญ 
  นอกจากทฤษฎีและแนวคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่กลาวมาขางตน ยัง 

จะตองมีทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนผูใหญ อีกหลายประการ ดังนี้ 

  2.8.1 ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญ 

    1)  โนลส (Knowles,1978:31) ไดสรุปพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู

สําหรับผูใหญสมัยใหม (Modern Adult Learning Theory) มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

     (1) ความตองการและความสนใจ (Needs and Interests) 

ผูใหญจะเรียนรูไดดีตองตรงกับความตองการและสนใจในประสบการณที่ผานมา เขาก็จะเกิด

ความพึงพอใจในสิ่งที่จะเรียน 

     (2) ประสบการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ (Life Situations) การ

เรียนรูจะไดผลดีถาเอาตัวผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน ดังนั้น การจัดการเรียนการ

สอนเพื่อการเรียนรูควรจะยึดเอาสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ 

     (3) การวิเคราะหประสบการณ (Analysis of Experience)      

ประสบการณของผูใหญเปนแหลงการเรียนรูที่มีคุณคามากที่สุด การวิเคราะห ประสบการณของ

ผูใหญแตละคน ก็สามารถนําประสบการณมาใชใหเกิดประโยชนได 

     (4) ผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง  (Self-Directing) ผูใหญมี

ความรูสึกตองการที่จะนําตนเองได บทบาทของครูจะตองทําหนาที่สงผาน หรือเปนสื่อสําหรับ

ความรู 

     (5) ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) การ

สอนนักศึกษาผูใหญจะตองจัดเตรียมการ เชน รูปแบบการเรียน เวลาที่ทําการสอน สถานที่การ

สอน เนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคลมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อแตละบุคคลมีอายุเพิ่มมากขึ้น 

    จะเห็นไดวาทฤษฎีการเรียนรูที่โนลส (Knowles) กลาวถึง นับวาเปน

ประโยชนสําหรับผูสอนจะตองนําไปใชในการเรียนการสอนใหตรงกับเปาหมายการสอนผูใหญ 

    2)  เปาโล แฟร (Paulo Freire) ไดกลาวถึงลักษณะการเรียนการสอนวา

เปนขอบกพรองตอตัวผูเรียนและสังคม และควรไดรับการแกไขมีลักษณะดังตอไปนี้ (Srinivasan.  

1977 : 5) 



                                                                                                                   59 
                                                                                                                       

 

     (1) ครูเปนผูสอนและนักเรียนถูกสอน 

     (2) ครูเปนผูที่รูทุกสิ่งทุกอยาง นักเรียนไมรูอะไรเลย 

     (3) ครูเปนผูที่ใชความคิด นักเรียนเปนผูที่ถูกบังคับใหคิดตามครู 

     (4) ครูเปนผูพูด นักเรียนเปนผูฟงอยางสงบเสงี่ยม 

     (5) ครูเปนผูกวดขันอบรมสั่งสอน นักเรียนเปนผูถูกอบรมส่ังสอน 

     (6) ครูเปนผูเลือกและบังคับผูเรียนในสิ่งที่ครูไดตัดสินใจ สวน

ผูเรียนเปนแตผูปฏิบัติตามการตัดสินใจของครู 

     (7) ครูเปนผูที่แสดงออก  และนักเ รียนดู เสมือนวาไดมีการ

แสดงออกหรือปฏิบัติตามครู 

     (8) ครูเปนผูเลือกเนื้อหาโปรแกรมการเรียนการสอน นักเรียนจึง

ไมมีสวนรวมยอมรับและปรับตัวใหเขากับการเลือกเนื้อหา 

     (9) ครูมีความสับสนเกี่ยวกับบทบาทของตนเอง ในเรื่องบทบาท

ทางวิชาการ และบทบาทในอาชีพของตน ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นในความเปนอิสระของผูเรียน 

     (10) ครูคือศูนยกลางของการเรียนรู ในขณะที่นักเรียนเปนเพียง

วัตถุไมมีชีวิตจิตใจ  

    จากทฤษฎีการเรียนรูของ เปาโล แฟร จะทําใหทราบบทบาทหนาที่ของครู      

ผูสอน และของผูเรียน ควรจะปฏิบัติอยางไร ในระหวางดําเนินการสอน เพื่อจะไดแกไขขอบกพรอง

ตางๆ ใหสอดคลองซึ่งกันและกัน 

    3)  อีวาน อิลลิช (Ivan Illich) ไดเสนอแนะใหจัดตั้ง “ขายงานเพื่อการ

เรียนรู” (Learning Networks) เพื่อที่จะชวยใหนักศึกษาผูใหญ สามารถเขาไปหาแหลงความรูได

สะดวกและรวดเร็วขึ้น อันจะชวยนําไปสูความสําเร็จตามท่ีมุงหมาย และตองการจะไดรับ ดังนี้ 

(Jarvis. 1983 : 172) 

     (1) การจัดบริการดานเอกสารอางอิงเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

อยาง 

     (2) การแลก เปลี่ ยนด านความชํ านาญและทักษะ  (Skill 

Exchanges) 

     (3) การเรียนรูจากเพื่อน (Peer Matching) 

     (4) การจัดบริการดานเอกสารอางอิง เพื่อการศึกษาในวงกวาง 
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 จากแนวคิดของ อีวาน อิลลิช จะเห็นไดวา นักศึกษาผูใหญจะเรียนรูไดดีมีความรู

กวางขวาง จะเปนตองหาแหลงการเรียนรูที่หลากหลายบริการใหทั่วถึง เชน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือที่เปน

บุคคล ส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตน เพื่อกระตุนใหนักศึกษาผูใหญเกิดความตองการที่จะเรียนรูเพิ่ม

มากขึ้นตลอดเวลา 

 กลาวสรุปไดวา ทฤษฎีการเรียนรูของนักการศึกษาทั้ง 3 ทาน ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

การเรียนรูของผูใหญจะประสบผลสําเร็จไดข้ึนอยูกับลักษณะของครูผูสอนกับผูเรียน และการจัด

แหลงการเรียนรูใหนักศึกษาผูใหญไดศึกษาคนควากวางขวางมากยิ่งขึ้น 

  2.8.2 องคประกอบของการเรียนรูของผูใหญ 

    ครอนบาค (Cronbach. 1977 : 68-70) กลาวถึงองคประกอบของการเรียนรูมี 

7 ประการ ดังนี้ 

    1)  จุดประสงค  (Goal) กอนการเรียนวิชาใดๆ  ก็ตามควรกําหนด         

จุดประสงคไวในแตละวิชา และใหผูเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคที่กําหนดไว 

ผูสอนจึงไดประเมินผลตามจุดประสงคดังกลาว ถาผูเรียนไมผานจุดประสงคใดใหเรียนซ้ําจนกวา

จะผาน    จุดประสงคนั้น  

    2) ความพรอม (Readiness) กอนการเรียนวิชาใดๆ ก็ตามผูเรียนจะตอง

เตรียมตัวใหพรอมทั้งรางกาย จิตใจ อุปกรณการเรียนและสิ่งแวดลอม การเตรียมตัวใหพรอมยอม

ชวยใหการเรียนรูดําเนินไปดวยดี ดังคําที่วา “การเตรียมตัวใหดีเทากับการมีชัยไปกวาครึ่งแลว” 

    3 )  สถานการณ  (Situation) ไดแก  บรรยากาศและสิ่ งแวดลอมที่      

เกี่ยวของกับการเรียนรู เชน ในหองเรียน ไดแก ครู บทเรียน ส่ือการสอน สภาพอากาศ และมลพิษ

ตางๆ 

    4)  การแปลความหมาย (Interpretation) เมื่อผูเรียนไดพบกับ        

สถานการณอาจจะในหองเรียนหรือนอกหองเรียน ผูเรียนจะตองรับสัมผัส เชน ตาด ูหฟูง ใชล้ิน 

หรือมือสัมผัส ในบรรดาสิ่งเรา คําสัง่ หรือเนื้อหาสาระจะตองแปลความหมายใหถูกตอง จะได

นําไปใชปฏิบตัิไดถูกตอง 

    5) การตอบสนอง  (Response) เมื่อผู เ รียนไดแปลความหมายของ  

สถานการณที่กอใหเกิดการเรียนรูแลว  ผู เ รียนจะตัดสินใจแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอ

สถานการณที่เกี่ยวของตรงตามจุดประสงค 

    6)  ผลตอเนื่อง (Consequence) เปนผลตอเนื่องจากการตอบสนอง ถา

การตอบสนองตรงตามจุดประสงคการเรียนรู การประเมินผลจะผานจุดประสงคตามที่กําหนด 
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    7)  ปฏิกิริยาตอการขัดขวาง (Reaction to thwarting) เมื่อผูเรียนได

ดําเนินตามขั้นตอนของการเรียนรูจากการกําหนดจุดประสงคของการเตรียมความพรอมการพบกับ

สถานการณ การแปลความหมาย การตอบสนอง และผลตอเนื่องที่ไดรับ ถาผลตอเนื่องเปนที่พึง

พอใจและสอดคลองกับจุดประสงค การเรียนรูก็เกิดขึ้น ในทางตรงกันขามถาผลตอเนื่องไมเปนที่

พึงพอใจหรือไมสอดคลองกับจุดประสงค การเรียนรูยอมไมเกิดผลแสดงวาผูเรียนพบปญหาและ

อุปสรรค ผูเรียนตองกลับไปเร่ิมตนใหมจนกวาจะบรรลุผลสําเร็จ 

  2.8.3 วิธีการเรียนรูของผูใหญ 

    เบอรแมน (Burman. 1969 : 61-64) กลาววา การเรียนรูของผูใหญไม

จําเปนตองเกิดขึ้นภายในหองเรียนเสมอไป การเรียนรูอาจเกิดไดหลายวิธี ดังนี้ 

    1)  การเรียนรูโดยบังเอิญ (Random or Incidental Learning) การเรียนรู

แบบนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ มิไดเกิดจากความตั้งใจ 

    2)  การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed Learning) การเรียนรูดวย    

ตนเอง เปนการเรียนรูดวยความตั้งใจของผูเรียน ซึ่งมีความปรารถนาจะรูในเรื่องนั้น ผูเรียนจึงคิด

หาวิธีการเรียนดวยวิธีการตางๆ หลังจากนั้นจะมีการประเมินผล 

    3)  การเรียนรูโดยกลุม (Collaborative Learning) การเรียนรูแบบนี้เกิด

จากการที่ผูเรียนรวมกลุมกัน แลวเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหกับสมาชิก ทําใหสมาชิกมีความรู

เร่ืองที่วิทยากรพูด 

    4)  การเรียนรูจากสถาบันการศึกษา (Formal Learning) การเรียนรูจาก

สถาบันการศึกษาเปนการเรียนแบบเปนทางการ มีหลักสูตรการประเมินผล มีระเบียบการเขา

ศึกษาที่ชัดเจน ผูเรียนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนด เมื่อปฏิบัติครบถวนตามเกณฑที่

กําหนดก็จะไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

    สรุปไดวา การเรียนรูของผูใหญอาจเกิดขึ้นไดหลายวิธี เชน การเรียนรูโดย

บังเอิญ การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูโดยกลุม และการเรียนรูจากสถาบันการศึกษา ผูใหญ

สามารถจะเลือกเรียนรูไดตลอดเวลาและตลอดชีวิตขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูเรียน 

  2.8.4 อุปสรรคขัดขวางการเรียนรูของผูใหญ 

    ในการจัดการเรียนการสอนผูใหญ จะพบวามีผูใหญหลายคนอาจไมเกิด

การเรียนรู และปจจัยซึ่งเปนอุปสรรคขัดขวางการเรียนรูของผูใหญ มีดังนี้ (สมคิด อิสระวัฒน. 

2543 :   107-108) 

    1)  ประสบการณเดิมในอดีต 
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    2)  เจตคติของผูเรียน 

    3)  การประเมินผลตนเอง 

    4)  การขูบังคับ 

    5)  ระยะเวลา 

    6)  การขัดจังหวะ 

    7)  การจัดลําดับความสําคัญเรื่องเรียนของแตละบุคคล 

    8)  ขาวสารขอมูล 

    9)  ความสามารถในการปรับตัวของผูเรียน 

    10) ความพรอมของสถานที่และอุปกรณ 

    11) คาใชจาย 

    12) หลักสูตร 

    13) ผูสอน 

  จะเห็นไดวา ปจจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตน เปนปญหาตอการเรียนรูของผูใหญ 

ดังนั้น การเรียนการสอน ครูจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของผูใหญ 

เพื่อใหผูใหญมาเรียนดวยความสุข ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของการเรียนการสอนอีกดวย 

  2.8.5 กลยุทธการชวยเหลือผูใหญใหเกิดการเรียนรู 

    1)  การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 

         การที่บุคคลจะเกิดการเรียนรูได สวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม

โดยรวมของผูเรียน หากสภาพแวดลอมเอ้ือ หรือสนับสนุน การเรียนรูจะเกิดขึ้น สภาพแวดลอมที่

เอื้อตอการเรียนรูของผูใหญ อาจแบงออกไดดังนี้ 

     (1) สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

      สภาพแวดลอมทางกายภาพมีผลตอการเรียนรู ไดแก ขนาด     

หองเรียน หรือหองฝกอบรม ควรมีความกวางขวางเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน แสงควรมีแสงสวาง   

พอเหมาะไมวาจะเปนแสงจากธรรมชาติ หรือแสงไฟ ผูเรียนสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน  เสียง

ของผูสอนตองดังฟงชัดเจนทั้งหอง เพื่อดึงดูดความสนใจผู เรียน ตองไมใหกลิ่นเขามาใน       

หองเรียนได เพราะจะสงผลรบกวนสมาธิและความตั้งใจของผูเรียนได เครื่องมือและอุปกรณตางๆ 

จะมีสวนชวยใหหองเรียนมีความพรอมและสนับสนุนการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น อุณหภูมิที่พอเหมาะ 

ผูเรียนรูสึกเย็นสบาย ไมรอน จะทําใหผูเรียนตั้งใจและเรียนไดดีข้ึน 
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     (2) สภาพแวดลอมทางดานจิตใจ 

      สภาพแวดลอมทางดานจิตใจมีผลตอการเรียนรู ไดแก การ

สรางความรูสึกสบายใจใหเกิดข้ึน คือ เรียนในสิ่งที่ตนอยากรูและเรียนในสิ่งที่ตรงกับความสนใจ 

ไมบีบค้ันทางดานจิตใจถาผูเรียนไมไดรับความรูสึกบีบค้ันทางจิตใจก็จะเกิดความรูสึกอยากเรียน 

อยากรู การ  ไดรับการยกยองและยอมรับจากบุคคลอื่น ทําใหผูเรียนมีความสุข มีความภาคภูมิใจ 

ทําใหความรูสึกอยากเรียนเกิดขึ้น 

 สรุปไดวา กลยุทธการชวยเหลือผูใหญใหเกิดการเรียนรูไดจะตองจัดสภาพแวดลอมที่

เอ้ือตอการเรียนรู แบงออกเปนสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก ขนาดหองเรียน แสง เสียง กลิ่น 

เครื่องมือและอุปกรณตางๆ และอุณหภูมิที่พอเหมาะ สภาพแวดลอมทางดานจิตใจ ไดแก การ

สรางความรูสึกสบายใจใหเกิดขึ้น ไมบีบค้ันทางดานจิตใจ การไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น เปน

ตน ส่ิงเหลานี้ลวนแตสงผลใหผูใหญเกิดการเรียนรูอยากเรียนขึ้นได โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษซึง่

เปนวิชาที่มีเนื้อหาจะเขาใจยาก ถาครูผูสอนจัดสภาพแวดลอมทั้งทางดานกายภาพ และดานจิตใจ

ที่เพียงพอ ก็จะสงผลใหผูใหญเกิดการเรียนรูไดดีอยางมีประสิทธิภาพ 

    2)  วิธีการกระตุนและการจูงใจผูใหญ 

     (1) บรันเดจ และ แมคเคอเรเชอร (Brundage & Mckeracher. 

1980) เสนอวาผูใหญจะเรียนไดดีที่สุดเมื่อ 

           -ผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 

           -เมื่อสายตาและการไดยินอยูในสภาพปกติ 

           -ไมมีความกดดันเรื่องเวลา 

           -ผูเรียนเปนผูกําหนดเวลาเรียนดวยตนเอง 

           -ผูเรียนทราบความกาวหนาของตนเองในการเรียนรู 

     (2) สมคิด อิสระวัฒน (2543) มีความเห็นวา ผูใหญจะเรียนไดดี

ในเงื่อนไขตอไปนี้ 

            - ผูเรียนมีความรูสึกภาคภูมิใจ มีความรูสึกวาตนเองไดรับ

ความสําเร็จ 

        - ส่ิงที่เรียนเปนสิ่งที่มีความหมายเปนเรื่องเปนราว 

        -เร่ืองที่เรียนหรือส่ิงที่นําเสนอมีประโยชนกับผูเรียน 

        -ผูเรียนมีโอกาสพบปญหา หรือเรียนรูดวยตนเอง 
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        -มีการทบทวนบอยครั้ง และการทบทวนควรเริ่มตนจาก

ตัวผูเรียน 

    3)  การสรางความพึงพอใจในการเรียนของผูใหญ (สมคิด อิสระวัฒน. 

2543 : 229-230) 

                 (1) ใหผูเรียนไดทําในสิ่งที่ตนมีความพอใจ มีความสุข เชน ได     

แสดงออกซึ่งความรู ความสามารถใหปรากฏแกบุคคลอื่น 

     (2) สรางสิ่ งแวดลอม  บรรยากาศขณะเรียนใหมีชีวิตชีวา

สนุกสนานและตื่นเตน 

     (3) ทําใหผู เ รียนมีความประทับใจในตัวผูสอน  โดยผูสอนมี

พฤติกรรมดังตอไปนี้ 

       -มีความเขาใจ เห็นใจผูเรียน ไมดูถูกผูเรียน 

       -ใชวิธีการนําเสนอแจมแจง เขาใจงาย แมจะมีส่ิงที่ยากก็

ไดรับการชี้แนะและชวยเหลือจนเขาใจ 

           -ใชวิธีการสอนหลากหลาย 

           -ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

       -รับฟงและยอมรับในส่ิงที่ขัดแยง 

       -บุคลิกดี ดูแลวนาเชื่อถือศรัทธา 

       -ปฏิบัติตอผูเรียนดวยความเมตตาอบอุนเปนกันเอง 

       -สรางแรงกระตุนและจูงใจ 

           -ไมใชอารมณกับผูเรียน อดทน อดกลั้น 

     (4) เนื้อหาสาระเปนประโยชนตอผูเรียน เรียงลําดับจากสิ่งที่งาย

ไปหาสิ่งที่ยาก จากรูปธรรมไปหานามธรรม มีลําดับข้ันตอนที่ชัดเจน 

     (5) ระวังการ “ขูบังคับ (Threat)” ผูเรียน 

 อาจสรุปไดวา ผูเรียนที่เปนผูใหญเขามาเรียนดวยความรูสึกอยากเรียน อยากรู แตเมื่อ

มาเรียนแลวอาจจะเกิดความรูสึกเบื่อ ไมอยากเรียน อาจจะเนื่องมาจากสิ่งที่เรียนยากเกินไป ไม

ตรงกับความตองการ วิธีการสอนไมนาสนใจ ดังนั้น ผูสอนจําเปนตองสรางความพอใจในการ

เรียนรูใหกับผูใหญ ดวยวิธีการตางๆ ที่กลาวมาขางตน 
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  2.8.6 หลักการสอนผูใหญ 

                 จาวิส (Jarvis. 1983 : 113) กลาววา การสอนเกี่ยวของกับบทบาทของครู

ที่จะชวยทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น และเปนสิ่งที่จะชวยสงเสริม

และสนับสนุนใหการเรียนรูเปนไปไดดีข้ึน แตครูจะตองทําใหนักศึกษาผูใหญเชื่อมั่นในการสอนและ

มีอิสระ และเสรีภาพในการเรียนรูมากที่สุด ดังนั้น หลักเกณฑในการสอนผูใหญซึ่งเปนขอเสนอแนะ

ของ โนลส (Knowles. 1954) มีทั้งสิ้น 12 ประการ ดังตอไปนี้ 

    1)  นักศึกษาควรมีความเขาใจและเห็นดวยกับจุดมุงหมายของวิชาที่เรียน 

    2)  ผูเรียนควรจะมีความตองการที่จะเรียนรู 

    3)  บรรยากาศในการเรียน และสถานการณของการเรียนรูควรเปนกันเอง 

    4)  สภาพการณทางกายภาพทั่วๆ ไปควรเปนที่พึงพอใจสําหรับผูเรียน 

    5)  ผูเรียนควรจะไดมีสวนรวมในการเรียน 

    6)  การเรียนรูควรจะสัมพันธเกี่ยวของ 

    7)  ครูผูสอนควรจะรูเนื้อหาวิชาที่ตนสอนเปนอยางดี 

    8)  ผูสอนควรจะมีความกระตือรือรน 

    9)  นักศึกษาผูใหญควรจะไดเรียนรูไปตามระดับความสามารถของตนเอง 

    10) วิธีการสอนที่ใชกับนักศึกษาผูใหญควรแตกตางและแปรผันกันไป 

    11) ครูผูสอนควรจะมีความรูสึกทางดานการเจริญงอกงาม 

    12) ครูผูสอนควรจะมีแผนงานที่ยืดหยุนได 

    จากหลักเกณฑขอเสนอแนะของโนลส (Knowles) การสอนผูใหญจะเห็น

ไดวา ครูผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญที่จะสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาผูใหญใหไดผลตามที่

คาดหวัง โดยครูผูสอนจําเปนตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสอนผูใหญเปนอยางดี 

 

  2.8.7 การจัดระบบการเรียนการสอนผูใหญ 

    การจัดระบบการเรียนการสอนเปนหัวใจสําคัญของงานการศึกษาผูใหญ 

และการศึกษานอกโรงเรียน สมบูรณ ศาลยาชีวิน (2526 : 33-36) ไดเสนอแนะใหใชกระบวนการ

ประกอบดวยงานตามลําดับดังตอไปนี้ 

    1)  การสรางบรรยากาศเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน ควรจัดสถานที่

เพื่อดึงดูดความสนใจ อํานวยความสะดวกสบาย เชน โตะที่นั่ง อุปกรณการศึกษา หองเรียนมีแสง

สวางใหเพียงพอ เปนตน 



                                                                                                                   66 
                                                                                                                       

 

    2)  การจัดโครงสรางองคการเพื่อวางแผนการเรียนรวมกัน ควรจัดใหมีการ

ประชุมปรึกษาหารือภายในกลุมเล็ก เพื่อใหผูเรียนไดรวมคิดรวมวางแผนการเรียนดวยกัน 

    3)  การวิเคราะหความตองการของผูเรียน เปนการประเมินสภาพปจจุบัน

ของผูเรียนวา เขายังขาดสมรรถภาพอะไร ในดานใด และควรจะสนองตอบโดยวิธีการใดจึงจะทํา

ใหผูเรียนยอมรับและตระหนักถึงความตองการนั้น 

    4)  การกําหนดวัตถุประสงคในการสอน การสอนผูใหญจะเนนที่ความ

ตองการของผูเรียน โดยใหเขาเปนผูกําหนดและตัดสินทิศทางการเรียนของตนเอง ผูสอนเปนเพียง

ที่ปรึกษาใหขอเสนแนะและรวมวางแผน ดังนั้น การกําหนดวัตถุประสงคจึงเปนวิธีการทางจิตวิทยา

ที่เนนความสัมพันธระหวางบุคคล 

    5)  การจัดแผนการเรียนการสอน เปนการกําหนดทิศทางการเรียน     การ

สอนใหกับผูเรียนใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

    6)  การดําเนินการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนจะขึ้นอยูกับการเลือก

เทคนิคการสอน ตลอดจนการใชส่ืออุปกรณการสอนอยางไร จึงจะบรรลุวัตถุประสงคและกลวิธีจูง

ใจใหมีสวนรวมในการเรียน 

    7)  การประเมินผลผูเรียน มีความมุงหมายเพื่อตองการทราบวา ผูเรียนได

บรรลุเปาหมายตามที่วางแผนไว และมีปญหาอุปสรรคดานใดบาง 

    สรุปไดวา การจัดระบบการเรียนการสอนผูใหญมีความสําคัญ ซึ่งจะเปน

ประโยชนตอผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน โดยครูผูสอนจะตองปฏิบัติตามกระบวนการที่กลาวมา

ขางตน จะสงใหผูเรียนเปนผูใหญรูสึกมั่นใจ จะทําใหการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นไดอีกทาง

หนึ่ง 

 

  2.8.8 แนวทางการเสนอความรูใหมใหกับผูใหญ 

    นักจิตวิทยาชื่อ คาล โรเจอร (Rogers. 1969 : 164-166) ไดเสนอแนวทาง

การเสนอความรูใหมใหแกผูแสวงหาความรูอยางมีประสิทธิภาพ 5 ลําดับข้ันตอนดังนี้ 

    1)  ตองทําใหเขาตื่นตน (Awareness) หมายถึง มีความกระตือรือรนที่จะ

เรียนรูเพื่อเพิ่มพูนความรูและภูมิปญญา โดยการจัดการใหขาวสารขอมูลที่เจาะจงใจใหอยากเรียน

ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 
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    2)  ตองทําใหเขาสนใจ (Interest) ขอมูลขาวสารจําเปนตองกระจาง 

กระชับ ประทับใจ และสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนใหมาก ขอมูลจําเปนตองเฉพาะเจาะจง 

สนองความตองการของเขาไดมากที่สุด 

    3)  ตองยอมใหมีการไตรตรอง (Evaluate) ข้ันการไตรตรองจะนําไปสูการ

ตัดสินใจที่จะเกิดประโยชน หมายถึง การไตรตรองถึงผลดี ผลเสีย และตัดสินใจเขารวมโครงการที่

ตองการไดอยางมั่นใจและมีความพึงพอใจที่จะรวมโครงการที่ตอบสนองความสนใจ สนองความ

ตองการของตนเอง ข้ันนี้ตองมีขอมูลที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 

    4)  ตองใหมีการทดลอง (Trial) ข้ันของการลองดู ตองการพิจารณา

ไตรตรองที่สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของตนเองไดอยางดีและเห็นประโยชนชัดเจน และ

มีการตัดสินใจทดลองเขารวม (Participation) โครงการตางๆ เปนขั้นตอนของการปฏิบัติจริงตาม

โปรแกรมที่กําหนด 

    5)  ใหมีการรูทําและนําไปใช (Adoption) ข้ันของการใหผู เรียนรูทํา

นําไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและงานอาชีพไดมากขึ้น ข้ันนี้เปนขั้นของการปรับใช หมายถึง 

การนําทฤษฎีไปสูปฏิบัติ (Theory) ไปสูการปฏิบัติ (Practice) ไดอยางมีคุณคาและมีระบบการ

ประยุกตและนําไปใช (Implementation) ในการพัฒนางานพัฒนาคนในองคกรใหสามารถนํา

ความรูทักษะและประสบการณการเรียนรูที่ปรับใชในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบไดอยางกระชับ

รัดกุมและเปนระบบที่สามารถตรวจสอบประเมินได 

 สรุปไดวา แนวทางการเสนอความรูใหมใหกับผูใหญตองทําใหเขาตื่นตัว สนใจ มีการ

ไตรตรอง มีการทดลอง และรูทํานําไปใชใหเกิดประโยชน ตอนักศึกษาผูใหญมากที่สุด 

 จากทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนผูใหญที่กลาวมาขางตน อาจสรุปได

วา การสอนผูเรียนที่เปนผูใหญทุกคนจะมีความรู มีประสบการณที่จะเรียนเทาเทียมกัน แตมีปจจัย

หลายๆ ดานที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของผูใหญ เชน ความสามารถในการจํา ความสามารถใน

การรับรู อายุ และชวงเวลาที่จะเรียน เปนตน จากปจจัยตางๆ เหลานี้ครูผูสอนจะตองคํานึงถึง 

ทฤษฎี องคประกอบ วิธีการเรียนรูของผูใหญ มีอุปสรรคอะไรที่ขัดขวางการเรียนรู จะใชกลยุทธ

ดานใจที่จะชวยใหผูใหญเกิดการเรียนรูได ในการสอนในแตละครั้ง ครูผูสอนจะตองวางแผนการ

สอนวาจะใชหลักการสอนวิธีใดที่จะสงเสริมการเรียนรูใหมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นในทุกรายวิชา และใน

รายวิชาที่ยาก เชน คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ โดยครูผูสอนจะตองหาแนวทางการ

เสนอความรูใหมๆ ใหกับผูเรียน  นอกจากนี้ส่ิงที่จะชวยใหการเรียนการสอนใหตามกระบวนการที่

กลาวมาขางตน และตองสอดคลองกับหลักสูตรปจจุบัน และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนานักศึกษาผูใหญใหมีความรู ความสามารถ เทาทันกับสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง (Self directed learning) 
 3.1 ความหมายและความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
  เชาวลิต ตนานนทชัย (2548) ไดกลาวถึงการเรียนรูดวยตนเองวา การเรียนรูใน

ปจจุบันมุงเนนที่การเรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากความรูและความจริงในลักษณะที่เต็มไป

ดวยขาวสาร และขอมูลตางๆ มีมากมายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูเรียนตองปรับตัวใหทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยพยายามคนหาแสวงหาความรูใหเกิดขึ้นกับตนเอง 

  รุง แกวแดง (2541 : 87-89) ไดทํานายอนาคตของการศึกษาวา จําเปนตองอาศัย  

การศึกษาดวยตนเองมากขึ้น ระบบการเรียนการสอนปจจุบัน เนนและใหความสําคัญกับรูปแบบ    

การเรียนเฉพาะในระบบโรงเรียน หรือแมกระทั่งการเรียนนอกระบบโรงเรียนยังเนนการเขาฟงครู

บรรยายและเขาหองสอน ขณะที่การเรียนตามอัธยาศัยซึ่งเปนการศึกษาหาความรูดวยตนเองนั้น

ยังไมไดรับความสําคัญเทาใดนัก ควรที่จะตองทําความเขาใจใหคนไทยทุกคนยอมรับวาการศึกษา

ในอนาคต ไมใชการศึกษาในโรงเรียน ไมใชการศึกษานอกโรงเรียน แตคือการศึกษาดวยตนเองซึ่ง

เปนการศึกษาที่สําคัญที่สุด เปนการเรียนที่ตอบสนองความตองการของตนเองมากที่สุด เปด

โอกาสใหผูเรียนจัดทําหลักสูตรการเรียนรูไดดวยตนเอง ระบบการศึกษาใหมจะตองจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหคนทุกคนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง จึงจะถือวาเปนการปฏิวัติระบบการศึกษาที่

ยิ่งใหญที่สุด 

  จะเห็นไดวา การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญตอการเรียนการสอนในยุค

ปจจุบัน และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

และการมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากที่สุด โดยใหผูเรียนมีอิสระตอการเรียนรูดวยตนเอง โดย

ครูผูสอนจะตองเปนผูคอยชี้แนะและอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนตามความตองการ 

 

 3.2 หลักการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (วัฒนาพร ระงับ

ทุกข. 2545 : 50-51) 

  3.2.1 ศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน 

ทั้งในดานความสามารถในการเรียนรู วิธีการเรียนรู เจตคติ ฯลฯ ดังนั้นการจัดการเรียนรูจึงตอง

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งดานความสามารถในการเรียนรู และ
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วิธีการเรียนรู (Learning Styles) โดยการจัดการเรียนรู เนื้อหา และสื่อที่เอื้อตอการเรียนรู

รายบุคคล รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเอาประสบการณของตนมาใชในการเรียนรูดวย 

  3.2.2 จัดใหผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียน การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีเมื่อ

ผูเรียนมีสวนรวมในการรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง ดังนั้น การจัดการเรียนรูจึงควรเปดโอกาส

ใหผูเรียนมีบทบาทตั้งแต การวางแผนกําหนดเปาหมายการเรียนที่สอดคลองกับความตองการของ

ตน หรือกลุมการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียน การเลือกใชวิธีการเรียนรู การใช

แหลงขอมูล ตลอดจนถึงการประเมินผลการเรียนของตน 

  3.2.3 พัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูดวยตนเองจําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนจะตองไดรับการฝกใหมีทักษะและยุทธศาสตร       

การเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณในการ       

ตัดสินใจ แกปญหา กําหนดแนวทางการเรียนรู และเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง 

  3.2.4 พัฒนาทักษะการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน การเรียนรูดวยตนเองผูเรียนจะได

ทํางานรวมกับเพื่อน กับครูและบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น จึงตองพัฒนาทักษะการเรียนรู

รวมกับ    ผูอ่ืนใหกับผูเรียน เพื่อใหรูจักการทํางานเปนทีม โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํากิจกรรมกลุม

รวมกับเพื่อนที่มีความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติที่แตกตางกัน เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยน

เรียนรู และแบงหนาที่ความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู 

  3.2.5 พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการรวมมือกันประเมิน การเรียนรู

ดวยตนเอง ผูเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการประเมินการเรียนรู ดังนั้น จึงตองพัฒนาทักษะการ

ประเมินใหแกผูเรียน 

  3.2.6 จัดปจจัยสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน สภาพแวดลอมเปน

ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้น บริเวณในโรงเรียนจึงตองจัดใหเปนแหลง

ความรูที่นักเรียนจะคนควาดวยตนเองได เชน ศูนยวิทยาการ บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอน ฯลฯ 

รวมทั้งบุคลากร เชน ครูประจําศูนยวิทยาการที่ชวยอํานวยความสะดวกและแนะนําเมื่อผูเรียน

ตองการ 

 
 3.3 ขั้นตอนของการเรียนรูดวยตนเอง 
  3.3.1 วิเคราะหและกําหนดความตองการในการเรียนรู โดยผูเรียนพิจารณาวามี   

เนื้อหาอะไรที่ตนเองตองการเรียนรูในวิชาที่เกี่ยวของกับการเรียน หรือส่ิงที่ตองการเรียนรูเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
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  3.3.2 กําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรู ผูเรียนกําหนดเปาหมายวาตองการ

เรียนรูเร่ืองนั้นไปเพื่ออะไร เรียนแลวไดประโยชนอะไรบาง ซึ่งการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนจะทํา

ใหทิศทางในการเรียนรูชัดเจนขึ้น 

  3.3.3 กําหนดแหลงวิทยาการเพื่อการเรียนรู ผูเรียนวางแผนและกําหนดแหลง    

วิทยาการเพื่อศึกษารวบรวมขอมูลวา เร่ืองใดจะศึกษาจากแหลงวิทยาการใด แหลงวิทยาการอาจ

เปนบุคคล เชน ผูรู ผูชํานาญการในทองถิ่น หรือศึกษาจากหองสมุด ศูนยการเรียน ส่ือเทคโนโลยี

ตางๆ เปนตน ซึ่งสิ่งที่ควรคํานึงถึงในขั้นตอนนี้คือ ความสะดวกและความเปนไปไดที่จะเขาถึง

แหลงวิทยาการที่กําหนดวย 

  3.3.4 เลือกวิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียนรู เมื่อกําหนดแหลงวิทยาการได

แลว ตองเลือกวิธีการเรียนหรือกิจกรรมที่จะไปศึกษาหาความรูไวดวย เชน การสัมภาษณ การฝก

ปฏิบัติ การเขารวมกิจกรรม การเขารับการอบรม การคนควาจากเอกสารในหองสมุด การคนควา

จากอินเตอรเน็ต การคนควาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  3.3.5 รวบรวมขอมูล วิเคราะห สรางองคความรู เมื่อศึกษาคนควาจากวิทยาการ

ใดแลว ผูเรียนตองบันทึกอยางเปนระบบและละเอียด มีการจัดเปนหมวดหมู เรียบเรียงใหมให

กระชับข้ึน มีการสังเคราะห วิเคราะหหรือสรุปองคความรูที่ไดมาใหม 

  3.3.6 ประเมินผลการเรียนรู ผูเรียนควรพิจารณาทบทวนวาเมื่อผานขั้นตอนการ 

เรียนรูดวยตนเองแลว ผูเรียนสามารถบรรลุการเรียนรูตามที่กําหนดไวหรือไม บรรลุในระดับที่พึง

พอใจหรือไม ผูสอนอาจเขามามีสวนรวมในการประเมินดวย 

 
 3.4 ลักษณะของผูเรียนรูดวยตนเอง 
  แนวคิดของ สเกเจอร (Skager 1978, 24-25) มี 7 ประการ ดังนี้ 

  3.4.1 เปนผูยอมรับตนเอง (Self-acceptance) หมายถึง มีเจตคติเปนบวกกับ

ตนเอง 

  3.4.2 มีการวางแผน (Planfulness) โดยรูถึงความตองการในการเรียนของตน

และวางจุดมุงหมายที่เหมาะสมและเปนแผนงานที่มีประสิทธิภาพ 

  3.4.3 มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) ปราศจากสิ่งควบคุมภายนอก 

เชน รางวัล 

  3.4.4 มีการประเมินตนเอง (Internalized evaluation) ผูเรียนที่เรียนรูดวย

ตนเองสามารถประเมินตนเองหรือใหผูอ่ืนประเมินได 
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  3.4.5 การเปดกวางตอประสบการณ (Openness to experience) มีความใครรู    

อดทนตอความคลุมเครือ ชอบส่ิงที่ยุงยากสับสน อาจทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมใหมๆ 

และทําใหเกิดประสบการณใหมๆ ยิ่งไปกวานั้นการแสดงออกของประสบการณอาจจะสะทอน

องคประกอบทางดานอื่นๆ อีกดวย 

  3.4.6 การยืดหยุน (Flexibility) ชี้ใหเห็นความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงเปาหมาย

หรือวิธีการเรียน และใชระบบการเขาถึงปญหา 

  3.4.7 การปกครองดูแลตนเอง (Autonomy) 

    นอกจากนี้แลวนักวิชาการอีกทานหนึ่งคือ กูกลิเอลมิโน (Guglielmino 

1977, 1-7) ไดศึกษาลักษณะนิสัยของผูเรียนรูดวยตนเอง มีองคประกอบ 8 ขอ คือ 

  3.4.8 การเปดโอกาสตอการเรียนรู (Openness to learning oportunities) เปน

ผูมีความอดทนตอการเรียน รักการศึกษาคนควา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอ่ืนๆ ยอมรับใน

ความ  ผิดพลาดของตน 

  3.4.9 มโนมติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self concept 

as an effective learner) เปนผูมีความคิดรวบยอดดวยตนเอง เปนผูใฝใจในการศึกษา รูแหลง

วิทยาการที่จะใชเมื่อตองการ สามารถบังคับตนเองในสิ่งที่ควรทํา สนุกกับการแกปญหา 

  3.4.10 ความคิดริเร่ิมและอิสระในการเรียนรู (Initiative and independence in 

learning) ทราบวาตนเองตองการเรียนอะไร และสามารถเรียนดวยตนเองได 

  3.4.11 ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง (Informed acceptance of 

responsibility for one’s own learning) เปนผูรูจักตนเอง สามารถโยงเรื่องที่กําลังศึกษาให

สัมพันธกับเปาหมายระยะยาวที่ตั้งไว 

  3.4.12 ความรักในการเรียนรู (Love of learning)  รักการศึกษาคนควา 

กระตือรือรนทีจ่ะเรียนรูเร่ืองตางๆ อยางมาก 

  3.4.13 ความคิดสรางสรรค (Creativity) สามารถวิเคราะหไดวาตนเองควรหรือไม

ควรเรียนรูอะไรบาง คนคิดวิธีการตางๆ ในการเรียนเรื่องใหมๆ 

  3.4.14 การยอมรับการเรียนรูในอนาคต (Positive orientation to the future) 

  3.4.15 ความสามารถในการใชทักษะพื้นฐานการศึกษาและการแกปญหา 

(Ability to use basic study skill and problem-solving skills) มีทักษะในการอาน การเขียนการ

ฟง และการจํา ทราบเทคนิคในการเรียนและสนุกกับการแกปญหา คิดวาปญหาเปนสิ่งทาทาย

ความสามารถ 
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 3.5 สิ่งที่ควรคํานึงในการเรียนรูดวยตนเอง (เชาวลิต ตนานนชัย. 2547: 65) 

  3.5.1 การเสนอเนื้อหาที่หลากหลายและตรงกับความตองการของผูเรียน ซึ่ง

จําเปนตองอาศัยกระบวนการวิเคราะหวิจัยเพื่อการกําหนดโครงสรางหลักสูตร และเนื้อหาอยาง  

เหมาะสม โดยควรคํานึงถึงประโยชนและความสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงของกลุมเปาหมาย 

  3.5.2 การเสนอวิธีเรียนและกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับการเรียนรูดวย

ตนเอง โดยคํานึงถึงสภาพของกลุมเปาหมายทั้งเพศ วัย หรือภูมิหลังอื่นๆ ที่จะสงผลตอลักษณะ

ของการเรียนรู เนื่องจากกลุมคนในวัยทํางานนั้นจะมีขอจํากัด และความพรอมตอการเรียนรูที่

แตกตางกันไป 

  3.5.3 การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรูที่เหมาะสม และสามารถวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงค และสภาพของกลุมเปาหมาย ซึ่งควรมุงที่จะเปน

การประเมินความกาวหนา หรือประสิทธิภาพของการเรียนรูมากกวาการประเมินผลสัมฤทธิ์

วิชาการเพียงอยางเดียว 

      อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของการเรียนรูดวยตนเองนั้น มีเงื่อนไขและปจจัยหลัก

อยูที่ตัวผูเรียนที่ตองมีวินัย ความมุงมั่นและนิสัยใฝเรียน ใฝรู ดังนั้นการเรียนรูดวยตนเองและการ

เรียนรูตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยสถาบันทางสังคมทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบัน

ครอบครัว และสถานศึกษาที่มีหนาที่บมเพาะและขัดเกลาในวัยเยาวตองปลูกฝงนิสัยแหงการ

เรียนรู รวมถึงสถาบันอ่ืนๆ ที่จะชวยกันสรางสรรคบรรยากาศที่จะสงเสริมหรือจูงใจใหเกิดการ

เรียนรู 

  สรุปไดวา การพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับยุคปจจุบัน หรือใน         

สภาวการณที่กําลังเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม และเทคโนโลยีใหมๆ ไดกาวเขามาเกี่ยวของกับ

การศึกษาในระบบและนอกโรงเรียน ดังนั้น การจัดรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองใหกับผูเรียน

จะตองพิจารณาถึงความสําคัญ หลักการจัดขั้นตอน และลักษณะของผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเองให

เหมาะสมและธรรมชาติของผูเรียนใหมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมเปาหมายที่อยูนอก

โรงเรียน ซึ่งสวนใหญเปน  ประชากรในวัยแรงงานที่ตองเรียนรูเกี่ยวกับขอมูล ขาวสาร และ

เทคโนโลยีตางๆ โดยทุกสถานศึกษาจะตองดําเนินการจัดและบริการใหมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

ทุกพื้นที่ โดยจัดสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูที่หลากหลายไวบริการใหกับผูเรียนไดศึกษา

อยางอิสระ ชุดการสอนหรือชุดการเรียนก็เปนสื่อนวัตกรรมการศึกษาอยางหนึ่งที่สามารถจัดไวให

ผูเรียนไดศึกษาคนควาไดดวยตนเองตามความถนัด ตามตองการ และความสนใจของผูเรียน 
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4. หลักการและแนวคิดเก่ียวกับส่ือการเรียนรู 
 4.1 ความสําคัญของสื่อการเรียนรู 
  กรมวิชาการ (2545 : 6) ไดอธิบายวา ส่ือการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่

จะชวยใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร เนื่องจากสื่อเปน

เครื่องมือของการเรียนรูทําหนาที่ถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึก เพิ่มพูนประสบการณ 

สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางความคิด ไดแก 

การคิดไตรตรอง การคิดสรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนสรางเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมใหแก  ผูเรียน ดังนั้น ในการจัดทําสื่อการเรียนรูจึงเปนแนวทางและทิศทาง

สําคัญในการพัฒนาสื่อการเรียนรูสําหรับนักศึกษาผูใหญของการศึกษานอกโรงเรียนใหมีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น 

 
 4.2 ประเภทของสื่อการเรียนรู 
  ส่ือการเรียนรูสําหรับการศึกษานอกโรงเรียนควรมีความหลากหลายทั้งในดาน

รูปแบบเนื้อหาสาระการนําไปใชใหตรงตามความตองการของบุคคล สื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

ผูเรียนการศึกษานอกโรงเรียนที่ควรนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ (กรมการศึกษา

นอกโรงเรียน.2546 : 1-2) 

  4.2.1 ส่ือส่ิงพิมพ หมายถึง ส่ือการเรียนรูที่จัดทําขึ้นเพื่อสนองการเรียนรูตาม      

หลักสูตร ประกอบดวย สาระการเรียนรูตางๆ ที่เปนประโยชนตอผูเรียน เชน หนังสือเรียน คูมือครู     

ชุดวิชา หนังสืออางอิง หนังสืออานเพิ่มเติม แผนการสอน ใบงาน แบบฝกกิจกรรม ฯลฯ และสื่อ

ส่ิงพิมพทั่วไป เชน หนังสือพิมพ จุลสาร วารสาร แผนพับ โปสเตอร แผนภาพ เปนตน 

  4.2.2 ส่ือบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรูความสามารถในการถายทอดความรู

และทักษะตางๆ ใหแกผูเรียน เชน ครูในระบบโรงเรียน ครู ศรช. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาตางๆ เชน แพทย พยาบาล นักกฎหมาย ฯลฯ ปราชญชาวบานที่มีความรู ความสามารถ 

ผูมีประสบการณและประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เปนตน 

  4.2.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง  ส่ือที่ผลิตขึ้นเพื่อใชควบคูกับเครื่องมือ

โสตทัศนวัสดุหรือเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยีใหมๆ เชน ภาพยนตร โทรทัศน วิทยุ แถบบันทึกเสียง 

สไลด ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน การใชอินเตอรเน็ตในการเรียนการสอน การศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม เปนตน 
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  4.2.4 ส่ือกิจกรรม หมายถึง ส่ือประเภทวิธีการที่ใชในการฝกทักษะ ฝกปฏิบัติ ซึ่ง

ตองใชกระบวนการคิด การปฏิบัติ และการประยุกตความรูของผูเรียน เชน สถานการณจําลอง 

บทบาทสมมติ ทัศนศึกษา เกม การทําโครงงาน การจัดนิทรรศการ การสาธิต เปนตน 

 
 4.3 หลักการเลือกใชสื่อการเรียนรู 
  โนเอล และลีโอนารด (Noel and Leonard. 1962 : 26-28) ใหหลักการเลือกสื่อ

การเรียนรู ดังนี้ 

  4.3.1 มีความเหมาะสมกับระดับสติปญญาของผูเรียน 

  4.3.2 เหมาะสมกับประสบการณเดิมของผูเรียน 

  4.3.3 เหมาะสมกับความตองการและความสนใจของผูเรียน 

  4.3.4 เหมาะสมกับเร่ืองที่สอน 

  4.3.5 มีลักษณะที่นาสนใจ 

  4.3.6 ตรงกับจุดประสงคในการสอน 

  4.3.7 ไมเสียเวลาในการใชมากเกินไป 

  4.3.8 เปนแบบงายๆ และไมซับซอนจนเกินไป 

  4.3.9 ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดดีข้ึน 

  4.3.10 ชวยใหการเสริมสรางเจตคติที่ดีแกผูเรียน 

  4.3.11 ชวยเพิ่มทักษะใหแกผูเรียน 

  4.3.12 ใหผลดีตอการเรียนการสอนมากที่สุด 

  4.3.13 ราคาไมแพงจนเกินไป 

  เนื่องจากกลุมเปาหมายการศึกษานอกโรงเรียนมีความหลากหลาย ครูสอน

การศึกษานอกโรงเรียน จึงมีบทบาทสําคัญในการใหคําแนะนําปรึกษาในการใชส่ือ อาจกําหนด 

หรือแนะแนวการใชส่ือที่เหมาะสมและมีบทบาทในการเลือกสื่อการเรียนรูที่สอดคลอง กับสภาพ

และความตองการของ ผูเรียน รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 4.4 การพัฒนาสื่อการเรียนรู 
  การพัฒนาสื่อการเรียนรูมาใชสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนมีแนวทาง 

ดังนี้ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2546 : 4-5) 
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  4.4.1 เพิ่มเติมหรือปรับปรุงสื่อการเรียนรูบางสวน ส่ือการเรียนรูที่มีอยูแลว 

สามารถจะพัฒนาใหสมบูรณและสอดคลองกับสาระการเรียนรู และสภาพการเรียนรูของผูเรียน

ไดมากยิ่งขึ้น สาระของเนื้อหาในสื่อบางเร่ืองอาจไมสมบูรณ ผูสอนเปนผูพิจารณา หากเห็นสมควร

จะตองเสริมเติมสาระความรู ก็อาจทําเปนเอกสารเสริมความรูหรือแผนปลิวเพิ่มเติมได 

  4.4.2 ผลิตสื่อข้ึนมาใหม การผลิตสื่อข้ึนมาใหมเปนกระบวนการที่ตองใชเวลา 

ผูสอนอาจดําเนินการไดตามความพรอมและความเหมาะสม โดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 

    1)  สํารวจปญหาและความตองการของสังคมและจัดลําดับความสําคัญ 

    2)  ศึกษาและกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน 

    3)  วิเคราะหจุดประสงค/เนื้อหาตามหลักสูตร 

    4)  กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหาของสื่อ 

    5)  กําหนดรูปแบบสื่อ 

    6)  สรางสื่อตามรูปแบบที่กําหนด 

    7)  นําส่ือไปทดลอง 

    8)  วิเคราะหผล/ปรับปรุงแกไข 

    9)  นําส่ือไปใชกับกลุมเปาหมาย 

    10) ติดตามผลและประเมินผล 

  4.4.3 เลือกซื้อส่ือจากแหลงจําหนาย ควรมีคณะกรรมการสถานศึกษารวมกัน

พิจารณาเลือกสื่อการเรียนรูไวใชในสถานศึกษา คณะกรรมการควรคํานึงถึงคุณภาพของสื่อและ

รวมกันวิเคราะหวาสื่อนั้นๆ เหมาะสมสอดคลองกับสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรเพียงไร 

และควรพิจารณาความเหมาะสมของราคาจําหนายดวย เนื่องจากผูเรียนนอกโรงเรียนเปนกลุม

ผูดอยโอกาสอาจมีปญหาถาสื่อที่นํามาใชมีราคาแพงเกินไป 

  4.4.4 คนควาจากแหลงการเรียนรู ผูสอนตองชี้แนะใหผูเรียนกลุมเปาหมาย

การศึกษานอกโรงเรียนไปศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูตางๆ เพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู 

เชน หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสถานที่

ทางประวัติศาสตร หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน  

 
 4.5 การใชสื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 
  เพื่อใหการจัดประสบการณการเรียนรูมีประสิทธิภาพ ผูสอน อาจดําเนินการดังนี้ 

(กรมการศึกษานอกโรงเรียน.2546 : 7) 
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  4.5.1 เตรียมการกอนใชส่ือ โดยศึกษารายละเอียดจากสื่อที่จะนําไปใชกับผูเรียน

กอนลวงหนา ซึ่งไดแกการศึกษาเนื้อหาของสื่อวาถูกตอง เนื้อหาครบถวนหรือไม เนื้อหาเชื่อมโยง

กับชีวิตจริงของผูเรียนเพียงไร ตลอดจนศึกษาวิธีการใชส่ือกอนจะนําไปใชจริง 

  4.5.2 จัดสภาพแวดลอมในการใชส่ือ เชน สถานทีท่ี่ตั้งสื่อ แสงสวาง ระยะที่ฟง

ของผูเรียน เปนตน หากตองใชส่ือเทคโนโลยี ตองเตรียมความพรอมใหดี เชน ตรวจสอบอุปกรณที่

นําไปใช พื้นทีท่ี่จะนําสื่อไปใชมีไฟฟาหรือไม มิฉะนัน้อุปกรณที่มีราคาจะใชประโยชนไมคุมคา 

  4.5.3 เตรียมความพรอมของผูเรียน ผูสอนเขาใจลักษณะเฉพาะของสื่อชนิด

ตางๆ และบอกผูเรียนใหทราบถึงจุดประสงคของการใชส่ือชนิดนั้นๆ ตลอดจนบอกกิจกรรมที่

ผูเรียนจะตองทําจึงจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีได 

  4.5.4 ใชส่ือการเรียนรูตามแผนที่กําหนดไว ในขณะที่ใชส่ือผูสอนจะตองสังเกต

วา    ผูเรียนมีปฏิกิริยาอยางไร ผูเรียนเรียนรูดวยความสนใจ ตั้งใจหรือไม ปฏิกิริยาของผูเรียนที่มี

ตอส่ือการเรียนรูจะเปนเครื่องชี้วัดวา ส่ือการเรียนรูนั้นมีความเหมาะสมกับผูเรียนเพียงใด 

  4.5.5 ประเมินการใชส่ือการเรียนรู นําขอมูลที่ไดจากการใชส่ือมาวิเคราะหวามี

ความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไมอยางไร โดยพิจารณาลักษณะทางกายภาพของสื่อและ

สาระเนื้อหาที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย การประเมินจะชวยในการตัดสินใจเลือก

และใชส่ือการ   เรียนรูสําหรับการจัดการเรียนรูคร้ังตอไปใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

  โดยสรุป ส่ือการเรียนรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญ 

และเปนเครื่องมือถายทอดความรู ประสบการณ กระตุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง ส่ือการเรียนแบงออกเปน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือบุคคล ส่ืออิเล็กทรอนิกส และสื่อกิจกรรม ส่ือการ

เรียนรู จะมีความหลากหลาย ครูผูสอนจะตองมีหลักการเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพและความ

ตองการของผูเรียน ส่ือการเรียนรูไดมีการพัฒนาขึ้นมาตามลําดับ เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

เขามามีบทบาท จึงทําใหการผลิตสื่อการเรียนรูตางๆ มีลักษณะเปนมัลติมีเดีย หรือส่ือประสม 

(Multimedia) เชน  เสียงภาพ ภาพเคลื่อนไหว สีสวยงาม ทําใหส่ือแตละชนิดที่ใชอํานวยประโยชน

ใหกับผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ถาส่ือการเรียนรูมีการพัฒนาขึ้น

ในรูปแบบตางๆ จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานี้สูงขึ้นได 

 
5. หลักการและแนวคิดในการพัฒนาชุดการสอนเสริม 
 5.1 ความหมายชุดการสอนเสริม 
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  บุญชม  ศร ีสะอาด  (2541:95)  ได ให ความหมายของช ุดการสอนเสร ิม 

(Instructional Enrichment Package) คือ สื่อการเรียนหลายอยางประกอบกันจัดเขาไว

ด วยกันเปนชุดเร ียกว า  สื ่อประสม  (Multimedia) เพื ่อมุ งใหผู เร ียนเก ิดการเร ียนรู อย างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากจะใชสําหรับใหผูเรียนเรียนเปนรายบุคคลแลว ยังใชประกอบการสอนแบบ

อ่ืน เชน ประกอบกับการบรรยาย หรือเรียนเปน กลุมยอยจัดอยูในรูปของศูนยการเรียน (Learning 

Center)    นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาใหความหมายชุดการสอนคลายๆกัน ไดแก บุญเกื้อ ควร

หาเวช (2545 : 91) กลาววา ชุดการสอนจัดวาเปนนวัตกรรมการศึกษาชนิดหนึ่งที่ครูนิยมนํามาใช

ประกอบการสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับความรู ประสบการณตามที่ตองการ และชุดการสอนยังจัดวา

เปนสื่อการสอนชนิดหนึ่งซึ่งเปนชุดของสื่อประสมที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียนตามหัวขอเนื้อหา

และประสบการณของแตละหนวยที่ตองการจะใหผูเรียนไดรับโดยจัดเอาไวเปนชุดๆ ชัยยงค พรหม

วงศ (2523 :118) ใหความหมายของชุดการเรียนหรือชุดการสอนวา คือ ส่ือประสมประเภทหนึ่งซึ่ง

มีจุดมุงหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอนโดยการผลิตและการนําสื่อการสอนที่  สอดคลองกับวิชา หนวย 

หัวเรื่อง และวัตถุประสงค เพื่อชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

  จากความหมายของชุดการสอนเสริม หรือชุดการเรียนสรุปไดวา เปนนวัตกรรม

และสื่อการเรียนรูชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเปนชุดของสื่อประสมจัดไวเปนชุดๆ เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหกับผูสอนใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแนวความคิดใหม โดยมีจุดประสงคเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียนไดรับประสบการณอยางหลากหลาย และสามารถเรียนรูดวยตนเอง 

ดังนั้น ชุดการสอนถือวาเปนสื่อการสอนที่เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหมากขึ้นอีกทาง

หนึ่งสําหรับการศึกษาทุกประเภท โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบโรงเรียน ชุดการสอน นับวาเปน

ส่ือการสอนที่เหมาะสมจะนํามาใชในการสอนเสริมในรายวิชาตางๆ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการเรยีน

การสอน และอาจจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนอีกดวย 

 
 5.2 แนวคิดและหลักการของชุดการสอนเสริม 
  5.2.1 การประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล การเรียนการสอนจะตอง

คํานึงถึงความตองการ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ ครูจะเปดโอกาสใหผูเรียน

มีอิสระในการเรียนตามระดับสติปญญา ความสามารถและความสนใจโดยมีครูคอยแนะนํา

ชวยเหลือตามความเหมาะสม 

  5.2.2 ความพยายามที่จะเปลี่ยนแนวการเรียนการสอนไปจากเดิม จากการยึด

ครูเปนหลัก เปลี่ยนมาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนเอง โดยการใชแหลงความรูจากสื่อ
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หรือวิธีการตางๆ การนําสื่อการสอนมาใชจะตองจัดใหตรงกับเนื้อหาและประสบการณตามหนวย

การสอนของวิชาตางๆ การเรียนในลักษณะนี้ผูเรียนจะเรียนจากครูเพียง 1 ใน 4 สวน สวนที่เหลือ

ผูเรียนจะเรียนจากสื่อดวยตนเอง 

  5.2.3 การใชส่ือการสอนไดเปลี่ยนแปลงและขยายตัวออกไป โดยปจจุบันการใช

ส่ือไดรวมไปถึงการใชวัสดุส้ินเปลือง เครื่องมือตางๆ รวมทั้งกระบวนการและกิจกรรมตางๆ 

ตลอดจนการปรับเปลี่ยนจากการใชส่ือเพื่อชวยครูสอนมาเปนเพื่อชวยผูเรียนเรียน 

  5.2.4 ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับ       

สภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู มีการนําเอากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชในการเปดโอกาส

ใหผูเรียนปฏิสัมพันธกัน ทฤษฎีกระบวนการกลุมจึงเปนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรซึ่งนํามาสูการ

จัดระบบการผลิตสื่อออกมาในรูปของ “ชุดการสอน” 

  5.2.5 การจัดสภาพสิ่งแวดลอมการเรียนรู ไดยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูมาใช 

โดยจัดสภาพการณเปนการสอนแบบโปรแกรม หมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่เปดโอกาสให

ผูเรียนไดมีโอกาสรวมกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง มีทางทราบวาการตัดสินใจ หรือการทํางานของ

ตนถูกหรือผิดอยางไร ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจที่ไดทําถูกหรือคิดถูก และคอยเรียนรูไปทีละข้ันตอน

ตามความสามารถ และการจัดสภาพการณที่จะเอื้ออํานวยตอการเรียนรู จะมีเคร่ืองชวยให

จุดหมายปลายทาง โดยการจัดสอนแบบโปรแกรมและใชชุดการสอนเปนเครื่องมือสําคัญ 

 
 5.3 ประเภทของชุดการสอนเสริม 
  5.3.1 ชุดการสอนประกอบคําบรรยาย เปนชุดการสอนสําหรับผูสอนใชสอน

ผูเรียนเปนกลุมใหญ หรือเปนการสอนที่ตองการปูพื้นฐานใหผูเรียนสวนใหญรูและเขาใจในเวลา

เดียวกัน มุงในการขยายเนื้อหาสาระใหชัดเจนยิ่งขึ้น ชุดการสอนแบบนี้จะชวยใหผูสอนลดการพูด

ใหนอยลง และใชส่ือการสอนที่มีพรอมอยูในชุดการสอน ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ สไลด วีดีโอ เทป

บันทึกเสียง หรือกิจกรรมที่กําหนดไว เปนตน 

  5.3.2 ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการสอนสําหรับใหผูเรียนเรียน

รวมกันเปนกลุมเล็กๆ ประมาณ 5-7 คน โดยใชส่ือการสอนที่บรรจุไวในชุดการสอนแตละชุด มุงที่

จะฝกทักษะในเนื้อหาวิชาที่เรียน มีโอกาสทํางานรวมกัน ชุดการสอนชนิดนี้มักจะใชในการสอน

แบบกิจกรรมกลุม 

  5.3.3 ชุดการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ เปนชุดการสอน

สําหรับผูเรียนเปนรายบุคคล คือ ผูเรียนจะตองศึกษาหาความรูตามความสามารถ และความสนใจ
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ของตนเอง อาจจะเรียนโรงเรียนหรือที่บานก็ได สวนมากมักจะมุงใหผูเรียนไดทําความเขาใจใน

เนื้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มเติม ผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนดวยตนเอง 

 
 5.4 องคประกอบของชุดการสอนเสริม 
  5.4.1 คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับผูสอนหรือผูเรียน ตามแตชนิด

ของชุดการสอนภายในคูมือจะชี้แจงวิธีการใชชุดการสอน อาจจะทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได 

  5.4.2 บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา จะเปนสวนที่บอกใหผูเรียนดําเนินการเรียนหรือ

ประกอบกิจกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไว มักอยูในรูปของกระดาษแข็งขนาด 6x8 นิ้ว    

บัตรคําสั่งจะมีอยูในชุดการสอนแบบกลุมและรายบุคคล ซึ่งจะประกอบดวย 

    1)  คําอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา 

    2)  คําสั่งใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม 

    3)  การสรุปบทเรียน 

  5.4.3 เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตางๆ อาจจะ

ประกอบดวยบทเรียน โปรแกรม สไลด เทปบันทึกเสียง วีดีโอ แผนภาพโปรงใส วัสดุกราฟฟก 

หุนจําลอง ของตัวอยาง รูปภาพ เปนตน ผูเรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนตางๆ ที่บรรจุอยูในชุดการ

สอนตามบัตรคําที่กําหนดไว 

  5.4.4 แบบประเมินผล ผูเรียนจะทําการประเมินผลความรูดวยตนเองกอนและ    

หลังเรียน แบบประเมินผลที่อยูในชุดการสอนอาจจะเปนแบบฝกหัดใหเติมคําในชองวาง เลือก

คําตอบที่ถูกจับคู ดูผลจากการทดลอง หรือใหทํากิจกรรม เปนตน 

    สวนประกอบขางตนนี้จะบรรจุในกลองหรือซอง จัดเอาไวเปนหมวดหมู

เพื่อสะดวกแกการใช นิยมแยกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 

    1)  กลอง 

    2)  ส่ือการสอนและบัตรบอกชนิดของสื่อการสอนเรียงตามการใช 

    3)  บันทึกการสอน ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

     (1) รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาและหนวยการสอน 

     (2) รายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน 

     (3) เวลา จํานวนชั่วโมง 

     (4) วัตถุประสงคทั่วไป 

     (5) วัตถุประสงคเฉพาะ 
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     (6) เนื้อหาวิชาและประสบการณ 

     (7) กิจกรรมและสื่อการสอนประกอบวิธีสอน 

     (8) การประเมินผล วัดผล การทดสอบกอนและหลังเรียน 

 
 5.5 ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนเสริม 
  ชัยยงค พรหมวงศ (2526) ไดเสนอขั้นตอนการผลิตชุดการสอน 10 ข้ัน ดังนี้ 

  5.5.1 กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ อาจจะกําหนดเปนหมวดวิชา

หรือบูรณาการเปนแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม 

  5.5.2 กําหนดหนวยการสอน โดยแบงเนื้อหาวิชาออกมาเปนหนวยการสอน 

โดยประมาณเนื้อหาวิชาที่จะใหครูสามารถถายทอดความรูแกนักเรียนไดใน 1 คร้ัง หรือ 1 สัปดาห 

  5.5.3 กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนจะตองถามตนเองวาในการสอนแตละหนวย ควรจะ

ใหประสบการณเปนกี่หัวขอเร่ือง 

  5.5.4 กําหนดความคิดรวบยอดและหลักการ โดยจะตองสอดคลองกับหนวย

และ  หัวขอแนวคิด สาระและหลักเกณฑสําคัญไว เพื่อเปนแนวทางในการจัดเนื้อหาที่สอนให

สอดคลองกัน 

  5.5.5 กําหนดวัตถุประสงค โดยใหสอดคลองกับหัวขอเร่ือง เปนจุดประสงค

ทั่วไปกอนและเปลี่ยนเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองมีเงื่อนไขและเกณฑพฤติกรรมไวทุกครั้ง 

  5.5.6 กําหนดกิจกรรมการเรียน โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

ซึ่งจะเปนแนวทางในการเลือกและการผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุก

อยางที่    ผูเรียนปฏิบัติ เชน การอานบัตรคําสั่ง การตอบคําถาม การเขียนภาพการทดลองทาง

วิทยาศาสตร การเลนเกมส เปนตน 

  5.5.7 กําหนดแบบประเมินผล โดยตองออกแบบการประเมินผลใหตรงกับ          

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใชการสอบแบบอิงเกณฑ เพื่อใหผูสอนทราบวา หลังจากผาน

กิจกรรมมาเรียบรอยแลว ผูเรียนไดเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม 

  5.5.8 เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณและวิธีการที่ครูใชถือเปนสื่อการ

สอนทั้งสิ้น เมื่อผลิตสื่อสอนของแตละหัวขอเร่ืองแลว ก็จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูใน

กลองที่เตรียมไว กอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวา “ชุดการสอน” 
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  5.5.9 หาประสิทธิภาพชุดการสอน เพื่อเปนการประกันวา ชุดการสอนที่สรางขึ้น

มีประสิทธิภาพในการสอน ผูสรางจําตองกําหนดเกณฑข้ึนลวงหนา โดยคํานึงถึงหลักการที่วา การ

เรียนรูเปนการชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล 

  5.5.10 การใชชุดการสอน ชุดการสอนที่ไดปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

ที่  ตั้งไว สามารถนําไปสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดการสอนและระดับการศึกษา โดยกําหนด

ข้ันตอนการใช ดังนี้ 

    1)  ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อพิจารณาพื้นความรูเดิมของ 

ผูเรียน 

    2)  ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

    3)  ข้ันประกอบกิจกรรมการเรียน  ( ข้ันสอน )  ผูสอนบรรยายหรือ       

แบงกลุมประกอบกิจกรรมการเรียน 

    4)  ข้ันสรุปผลการสอน เพื่อสรุปความคิดรวบยอดและหลักการที่สําคัญ 

    5)  ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรูที่เปลี่ยนไปแลว 

 
 5.6 สวนประกอบและการเขียนคูมือครู 
  คูมือครูนับวาเปนสวนสําคัญมากที่สุดอยางหนึ่งในชุดการสอน เพราะคูมือครูเปน

เสมือนผูคอยใหคําแนะนําผูสอนในการเตรียมตัวสอน ชวยใหผูสอนไดรูบทบาทของตนเองและของ   

นักเรียนวาจะตองดําเนินการอยางไรบางตามขั้นตอนที่กําหนดไว นอกจากนั้นยังชวยใหผูสอน

สามารถจัดเตรียมหองเรียนใหเหมาะสมกับบทเรียนในแตละหนวยอีกดวย คูมือครูนี้อาจจะทําเปน

แผนพับหรือเลมก็ได แลวแตความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา ซึ่งจะประกอบดวยสวนตางๆ ที่

สําคัญดังนี้ (บุญเกื้อ ควรหาเวช. 2545 : 100-103) 

  5.6.1 คํานํา เปนสวนที่แสดงความรูสึก และความคิดเห็นของผูผลิต เพื่อใหผูใช

ไดเห็นคุณคาของชุดการสอนในการสอนผูเรียนและเปนการชี้แจงใหผูใชทราบถึงปญหา จุดออน 

และ   จุดเดนตางๆ ในกรณีที่ชุดการสอนไดผานการหาประสิทธิภาพมาแลว ควรบอกระดับ

ประสิทธิภาพของชุดการสอนออกเปนคาไวดวย 

  5.6.2 สวนประกอบของชุดการสอนเสริม ควรไดมีการบอกใหผูใชไดทราบสวน

ตางๆ กอนนําไปใช 

  5.6.3 คําชี้แจงสําหรับผูสอน เปนการกําหนดสิ่งที่ครูควรปฏิบัติ เพื่อจะได

ดําเนินการสอนแบบศูนยการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  5.6.4 ส่ิงที่ ผูสอนและผู เ รียนตองเตรียม  กําหนดสิ่งที่ครูและนักเรียนตอง

จัดเตรียมและจัดหาไวลวงหนากอนสอน เชน การไปยืมอุปกรณจากหนวยโสตฯ การเตรียมวัสดุ

ส้ินเปลืองและ ส่ือการสอนอื่นใดที่มิไดเก็บไวในชุดการสอน 

  5.6.5 บทบาทของผูสอนและผูเรียน เปนบทบาทที่ครูและนักเรียนควรปฏิบัติใน

เวลาเรียน ผูสอนควรจะตองเปนผูชี้แจงบทบาทของผูเรียนใหทราบกอนใชชุดการสอนเสริมทุกครั้ง 

  5.6.6 การจัดหองเรียน มีการอธิบายการจัดหองเรียน พรอมทั้งทําแผนผังแสดง

ศูนยกิจกรรมตางๆ 

  5.6.7 แผนการสอน เปนสวนที่กําหนดสิ่งตอไปนี้ใหผูใชชุดการสอนไดทราบ 

    1)  ความคิดรวบยอด 

    2)  จุดมุงหมาย ซึ่งควรจะเปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 

    3)  โครงรางของเนื้อหา 

    4)  กิจกรรมการเรียนการสอน 

    5)  ส่ือการสอน 

    6)  การประเมินผล 

  5.6.8 เนื้อหาสาระของชุดการสอนเสริม โดยจัดเรียงลําดับจากบัตรคําสั่ง บัตร

เนื้อหา บัตรกิจกรรม และบัตรคําถาม ของแตละศูนยตามลําดับ 

  5.6.9 แบบฝกหัดปฏิบัติหรือกระดาษตอบคําถาม สําหรับผูเขียน (หากไมมี  

แบบฝกปฏิบัติแยกเปนกลุมตางหาก) พรอมเฉลย 

  5.6.10 แบบทดสอบกอนและหลังเรียน (พรอมเฉลย) แบทดสอบนี้ควรจะมีอยูใน 

คูมือครูดวย เพื่อที่ผูสอนจะไดนําไปพิมพและอัดสําเนาแจกนักเรียนไดตามจํานวนที่ตองการ 

    1)  ใชภาษาชัดเจนเขาใจงาย 

    2)   ใครครวญถึงปญหาและสถานการณตางๆ อยางทะลุปรุโปรงเพื่อให

ผูสอนใชชุดการสอนไดอยางดีที่สุด 

    3)  ควรออกแบบคูมือครูใหสวยงามนาหยิบอาน 

    4)  ควรมีภาพหรือการตูนประกอบ เพื่อใหนาสนใจ 

    5)  หากเปนเลมควรทําปกใหสวยงามและทนทานตอการใช เขียน  

หนาปกใหเดนชัด คูมือวิชาเดียวกันสําหรับหนวยตางๆ ควรใชสีเดียวกันเพื่องายตอการชี้บงใน

ภายหลัง 
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    6)  แมจะกําหนดหัวขอไวตามองคประกอบขางตนก็ตาม ผูทําคูมือครูอาจ

ตัดหรือเพิ่มหัวขอใดตามความเหมาะสม 
 5.7 หลักในการเขียนแบบฝกปฏิบัติหรือคูมือนักเรียน 
  แบบฝกปฏิบัติหรือคูมือนักเรียน จะตองใชควบคูกับชุดการสอนเสมอ แบบฝก

ปฏิบัติจะมีลักษณะคลายกับแบบฝกหัด แตครอบคลุมกิจกรรมที่ผูเรียนพึงกระทํามากกวา แบบฝก

ปฏิบัติอาจจะกําหนดแยกเปนแตละหนวย หรือรวมเปนเลมโดยเรียงลําดับต้ังแตหนวยที่ 1 เปนตน

ไป  แบบฝกปฏิบัติเปนสมบัติสวนตัวของผูเรียน แตตองเก็บไวที่ชุดการสอนเปนตัวอยาง 1 ชดุเสมอ       

การเขียนแบบฝกปฏิบัติในวิชาตางๆ ยอมไมเหมือนกัน แตมีวิธีการที่พอจะสรุปไดดังนี้ 

  5.7.1 ควรมีคําชี้แจงการใชแบบฝกปฏิบัติ ที่มีการกําหนดทิศทางเอาไวชัดเจน 

  5.7.2 ควรมีตารางการปฏิบัติงาน ซึ่งผูเรียนจะวางแผนไวเอง 

  5.7.3 ควรมีแผนการสอน ที่อธิบายพอสังเขป โดยเฉพาะความคิดรวบยอด         

วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน ส่ือการสอน และการประเมินผลเพื่อใหผูเรียนทราบทิศทาง 

เปาหมายและบทบาทของตนเอง 

  5.7.4 ในกรณีที่มีกิจกรรมใหผูเรียนตอบ เติมคํา เขียนภาพ ฯลฯ ตองเตรียมเนื้อที่

ไวในแบบฝกหัดใหตรงกัน โดยใหหมายเลขและรหัสที่เดนชัดพอที่ผูเรียนจะตอบไดตรงตามที่ครู

กําหนดไว และควรมีเฉลยไวใหแตไมชัดเจนนัก เพื่อปองกันการดูเฉลยกอนการทํากิจกรรม การมี

เฉลยจะเปนการชวยแบงเบาภาระของผูสอน เพราะผูเรียนจะชวยกันตรวจเองและสงเสริมการเรยีน

เปนรายบุคคลไดดวย คําเฉลยอาจจะอยูในแบบฝกหัด หรือแยกตางหากก็ได 

  5.7.5 ควรออกแบบใหเดนสะดุดตา  นาอาน  ใชภาษาที่ เปนกันเองและมี             

ภาพประกอบเพื่อใหนาสนใจขึ้น 

  5.7.6 เนื้อหาในแบบฝกปฏิบัติ ในสวนที่เกี่ยวของกับหัวเรื่องตางๆ ควรใหตรงกับ   

เนื้อหาในบัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา หรือประสบการณอ่ืนใดที่ผูสอนกําหนดไวในชุดการสอน 

  โดยสรุป ชุดการสอนเสริมจัดวาเปนเทคโนโลยีการศึกษาชนิดหนึ่งที่นิยมมาใชใน

การเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง ครู

ก็สามารถใชกับผูเรียนทั้งที่เปนกลุมใหญ และกลุมเล็ก ชุดการสอนจะมีลักษณะเปนสื่อประสม 

(Multi-media) ประกอบดวย เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว โดยใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการผลิต

ส่ือชุดการสอนทําใหผูเรียนมีความสนใจ ไมนาเบื่อ ซึ่งชุดการสอนจะตองสอดคลองกับวิชา หนวย 

หัวเรื่อง และวัตถุประสงค ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาผูใหญ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูควรจะตองศึกษา
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รายละเอียดเกี่ยวกับสาระสําคัญของชุดการสอนเสริม ไดแก แนวคิดและหลักการ ประเภท 

องคประกอบ ข้ันตอนการผลิต  สวนประกอบของคูมือครู คูมือนักเรียน ประโยชนของชุดการสอน 

และการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เปนตน การผลิตชุดการสอนเพื่อนําไปทําการสอนเสรมิใน

รายวิชาที่ยากนับวาเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนการสอน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 5.8 ประโยชนของชุดการสอนเสริม 
  5.8.1 สงเสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผูเรียนเรียนไดตามความสามารถ ความ

สนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแตละคน 

  5.8.2 ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการสอนชวยใหผูเรียนเรียนได

ดวยตนเองหรือตองการความชวยเหลือจากผูสอนเพียงเล็กนอย 

  5.8.3 ชวยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผูเรียนสามารถนําเอาชุดการ

สอนไปใชไดทุกสถานที่และทุกเวลา 

  5.8.4 ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกครู เพราะชุด

การสอนผลิตไวเปนหมวดหมู สามารถนําไปใชไดทันที 

  5.8.5 เปนประโยชนในการสอนแบบศูนยการเรียน 

  5.8.6 ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย 

  5.8.7 เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจ แสวงหา

ความรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

  5.8.8 ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 

  5.8.9 ชวยฝกใหผูเรียนรูจักเคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 
 5.9 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริม 
  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ชัยยงค พรหมวงศ (2521 : 134) กลาววา 

การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน (Effciency Testing) หมายถึง การนําชุดการสอนไปทดลอง

ใช (Try out) เพื่อปรับปรุงแลวนําไปสอนจริง (Trial run) นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข เสร็จแลวจึง

ผลิตออกมาเปนจํานวนมากซึ่งสอดคลองกับ ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ (2528 : 214-215) กลาวถึง

การทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อวาประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
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  5.9.1 ทดลองกับผูเรียนแบบ 1:1 โดยทดลองใชกับผูเรียน 1 คน ที่มีระดับ

ความสามารถออน ปานกลางหรือเกง คํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อแลวปรับปรุงใหดีข้ึน 

  5.9.2 ทดลองกับผูเรียนเปนกลุมแบบ 1 :10 ตั้งแต 6-10 คน ทั้งผูเรียนที่เกงและ

ออน คํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อแลวปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

  5.9.3 ทดลองภาคสนามแบบ 1:100 เปนการทดลองกับนักเรียนทั้งชั้น 80 คน 

คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงแกไข ผลลัพธที่ไดควรจะใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว ต่ํากวา

เกณฑไดไมเกิน 2.5% ชุดการสอนเมื่อสรางแลวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําไปหาประสิทธิภาพ เพื่อ

เปนการประกันวามีคุณภาพจริงซึ่ง ชัยยงค พรหมวงศ (2521 : 134) ไดใหเหตุผลถึงความจาํเปน ที่

ตองมีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนหรือชุดการสอนที่สรางขึ้น ดังนี้ 

    1)  เพื่อเปนการประกันคุณภาพของชุดการสอนวาอยูในขั้นสูงเหมาะที่จะ

ลงทุนผลิตเปนจํานวนมาก 

    2)  ชวยทําใหผูที่นําชุดการสอนไปใช เกิดความมั่นใจวาชุดการสอนนั้นมี

ประสิทธิภาพในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจริง 

    3)  ชวยใหผูผลิตมีความมั่นใจวาเนื้อหาสาระที่บรรจุลงในชุดการสอน

เหมาะสมงายตอการเขาใจ อันจะชวยใหผูผลิตมีความชํานาญสูงขึ้น  เปนการประหยัดแรงงาน 

เวลา และงบประมาณในการเตรียมตนแบบ 

 
6. สรุปหลักการ แนวคิด และทฤษฎีนําไปใชในการสรางชุดการสอนเสริมวิชา  
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับนักศึกษาการศึกษานอก
โรงเรียน 
 การสรางชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สําหรับ

นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  เนื่องมาจากยังมีปจจัยที่เปนสาเหตุของปญหาและสงผล

กระทบตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีงานวิจัยตางๆที่ระบุสภาพปญหาไวหลาย

ประการ ไดแก 1)ปญหามาจากตัวผูสอน เชน ขาดผูสอนที่มีความรู ความเชี่ยวชาญโดยตรง

ดานภาษาอังกฤษ หรือขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ฯลฯ  2) ปญหาจากตัวผูเรียน เชน ไมมี

เวลาเพียงพอในการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม ฯลฯ  3) ปญหาจากสื่อการเรียนรู เชน ขาดสื่อ

ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของวิชาและสภาพของผูเรียน ฯลฯ จาก

สภาพปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  โดยการสรางชุดการสอนเสริม ซึ่ง
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ถือวาเปนนวัตกรรมการเรียนรูชนิดหนึ่ง ที่จะชวยสงเสริมประสิทธิภาพและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรูภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น ตลอดจนจะเปนประโยชนตอผูเรียนไดนําความรู

ไปใชในชีวิตประจําวันและศึกษาตอในระดับสูงขึ้น                    

                 ดังนั้นในการพัฒนาชุดการสอนเสริมภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ

ธรรมชาติของวิชา  หลักสูตร และสภาพของกลุมเปาหมายไดนั้น จําเปนจะตองนํา หลักการ 

แนวคิด และทฤษฏีตางๆ มาใชในการจัดทําชุดการสอนเสริมดังนี้ 
                  6.1  แนวคิด และหลักการจัดกระบวนการเรียนรูการพัฒนาชุดการสอนเสริม
ภาษาอังกฤษ 
                           ในการสรางชุดการสอนเสริมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาการศึกษานอก

โรงเรียน จะตองยึด แนวคิด และหลักการจัดกระบวนการเรียนรูซึ่งมีแนวทางสําคัญดังนี้ 

                   6.1.1 การพัฒนาชุดการสอนเสริมภาษาอังกฤษจําเปนตองยึดหลักการจัด

การศึกษานอกโรงเรียนตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดมีการพัฒนามาจากพื้นฐานทางดานปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา 

ความเชื่อและการเรียนรูของผูใหญ ทฤษฎีหลักสูตร และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอก

โรงเรียน ตลอดจนการพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

ธรรมชาติ และความตองการของกลุมเปาหมาย ผูใหญที่พนเกณฑการศึกษาภาคบังคับ   

       6.1.2 แนวคิดการจัดสาระและกระบวนการเรียนรูจะตองสอดคลองกับทฤษฎี

หลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาผูใหญ ตลอดจนธรรมชาติหลักการและศาสตรการเรียนรู

ของผูใหญ (Andragogy) โดยยึดปรัชญา “คิดเปน”  หลักการสําคัญของปรัชญาคิดเปน คือ ผูเรียน

สามารถเรียนรูรวมกันในการคิดวิเคราะหและการแกปญหาโดยการใชขอมูล 3 ดาน คือ ขอมูลดาน

ตนเอง ขอมูลดานวิชาการ และขอมูลดานสังคม  ส่ิงแวดลอม การเรียนรูของผูเรียนจะตองคํานึงถึง

จิตวิทยาการศึกษาผูใหญ และสอดคลองตามความตองการของผูเรียนเพื่อประโยชนในการดําเนิน

ชีวิตการประกอบอาชีพและอยู รวมในสังคมอยางเปนสุข  รวมทั้งผูสอนจะตองมีความรู 

ความสามารถการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูใหญอีกดวย 

       6.1.3 การพัฒนายึดตามแนวทางการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา       

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ไดระบุการจัดกระบวนการเรียนรูไว

วา การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน   โดยถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และการจัดกิจกรรมเรียนรูจากประสบการณจริง   ฝกทักษะกระบวนการ

คิด  การจัดการ การประยุกตความรูมาใชในการแกปญหา  การจัดการเรียนการสอนตอง
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ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางมีสัดสวน ตลอดจนผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนที่จะเอื้อตอผูเรียนใหเกิดการเรียนรู และมีความรอบรูทุกๆ ดาน โดย

ผูสอนตองคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล และสงเสริมการเรียนรูดวย  ตนเอง การเรียนรู

รวมกัน การเรียนรูจากวิถีชีวิต  

  6.1.4 การพัฒนายึดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ เปนรูปแบบที่พยายาม

พัฒนาการเรียนรูดานตางๆ ของผูเรียนไปพรอมๆ กัน  โดยใชการบูรณาการทั้งทางดานเนื้อหา

สาระและวิธีการ ซึ่งกระบวนการเรียนรูแบบนี้กําลังไดรับความนิยมอยางมาก   เพราะมีความ

สอดคลองกับหลักทฤษฎีทางการศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาเปนองครวม ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

และกําหนดเปาหมายการเรียนรูรวมกัน โดยผูสอนมีบทบาทสําคัญในการเปนผูอํานวยความ

สะดวก (Facilitator) เปนผูชี้แนะ และเปนวิทยากรในสาขาที่นํามาบูรณาการ 

        6.1.5 หลักการและแนวคิดความแตกตางระหวางบุคคล 

                                   การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักการศึกษานอกโรงเรียน  ครูผูสอน

จําเปนจะตองคํานึงถึงความแตกตางในดานความนึกคิดอารมณและความรูสึกภายในของบุคคลที่

แตกตางกันออกไปเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองไดแก 

                                        1) การควบคุมเนื้อหาผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาในสวนทีต่องการ  

หรือจากบทเรียนเมื่อใดก็ได 

                                        2) การควบคุมลําดับ    และอัตราการเรียนการเปดโอกาสใหผูเรียน

ควบคุมลําดับและอัตราการเรียนดวยตนเอง   และชวยใหผูเรียนลดความวิตกกังวล   เพราะผูเรียน

สามารถที่จะเลือกเรียนเนื้อหาตามความสนใจและความตองการได 

                                        3) ควบคุมการฝกปฏิบัติ   มกีารกําหนดรายการเลือกเพือ่เปดโอกาสให

ผูเรียนไดรับการกระตุนความสนใจจนเกิดพัฒนาการทัง้ดานความรู เจตคติ และทักษะ 

                                   6.1.6 หลักการถายโยงความรูจากการสรางปฏิสัมพันธส่ือประสม 

                                            การใชเทคโนโลยีประมวลเนื้อหาความรูเพื่อถายโยงไปสูตัวผูเรียน 

เรียก วา กระบวนการสารสนเทศ (Information Process)  ที่เนนความสําคัญในเรื่องกระบวนการ

ทางความคิดและการจัดลําดับข้ันในการจดจําฟนคืนความรูเดิมและการประมวลความรูทําใหเกิด

พัฒนาการทางศาสตรแหงการรับรู(Cognitive Science)   ซึ่งใชหลักจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู

ของมนุษยในการทําความเขาใจและอธิบายกระบวนการรับรูและมีความหมายรวมไปถึงการศึกษา 
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ในดานสติปญญาและพฤติกรรมของบุคคล  ทั้งในสิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมเพื่อเปดโอกาสให

ผูเรียนมีอิสระในการควบคุมอัตราการเรียนดวยตนเองและกระตุนความรูสึกสนใจใฝรูในตัวของ

ผูเรียนเปนการเชื่อมโยงไปสูเครือขายความรูภายในตัวบุคคลจนทําใหเกิดความเจริญงอกงามทาง

สติปญญา  ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูโดยวิธีการคนพบอยางสมบูรณไดเมื่อมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรม

ในบทเรียน   และมีความพอใจหรือมีแรงจูงใจสรางความอยากรูอยากเห็น    ดังนั้นในการจัด

สภาวการณถายโยงความรูจึงควรมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการดังนี้ 

                                          1) การสรางแรงจูงใจภายในตนเอง (Self-Motivation) เปนการเปด

โอกาสใหผูเรียนไดสํารวจคนหาความรูและมีความอยากรูอยากเห็นสิ่งที่อยูรอบกายดวยตนเอง 

                                          2) โครงสรางของบทเรียน(Structure)จะเนนการจัดกิจกรรมใน

บทเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียนและธรรมชาติของบทเรียนแตละหนวยโดยมีสวนแนะนําใหผูเรียน 
                                          3) จัดลําดับความยาก (Sequence)เปนการจัดลําดับถายโยงความรู

ไปสูผูเรียนที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนและวิธีการที่ใชเปนเครื่องมือในการ

สรางปฏิสัมพันธกับเนื้อหาความรูในบทเรียน ไดแก การสิ้นสุดบทบาท (Enactive) การแสดง 

สัญลักษณ(Iconic)และเครื่องหมาย(Symbolic)เปนตน 

                                     4)แรงเสริมดวยตนเอง(Self-Reinforcement)การใหผูเรียน

เสริมแรงดวยตัวเองมีความหมายตอตัวผูเรียนมากกวาแรงเสริมภายนอก(Extrinsic 

Reinforcement) เพราะการเสริมแรงดวยตนเอง เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนตั้งความคาดหวัง

ที่เหมาะสมกับระดับความ สามารถของตนและคิดหาทางแกปญหาและมีแรงจูงใจทีอยากจะรับรู

และไดเรียนรูเนื้อหาอื่นบุคคลจะเรียนรูเนื้อหาไดจากการสัมผัสกับส่ือที่ใชนาํเสนอภายในบทเรียน

ที่ใชรูปแบบกระบวนการความรู (Information-Process Model) ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ  

2 ดาน ไดแก กระบวนการเรียนรูภายใน (Internal Learning Process)  หรือเรียกวา ข้ันตอนการ

เรียนรู (Learning Process) และการจัดโปรแกรมสอนในบทเรียนที่เนนผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับ

ส่ือการสอนจากภายนอก(External Instructional Even)  

 

                            6.2 ทฤษฎ ีและแนวค ิดนํามาใช ในการสร างช ุดการสอนเสร ิม   
ภาษาอังกฤษ 
                                      6.2.1 ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สําหรับ   นักศึกษาผูใหญ เพื่อใหไดผลตามความคาดหวัง ครูผูสอนจะตองเรียนรูทฤษฎีและ
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แนวคิด ไดแก 1) แนวคิดเพื่อการสื่อสาร เนนความรูความสามารถในการติดตอส่ือสารของบุคคล

ในสถานการณตางๆ 2) แนวคิดกลุมพฤติกรรมนิยม เกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูเนนการ

ตอบสนองตอส่ิงเรา 3) แนวคิดกลุมมนุษยนิยม เนนความสําคัญของผู เรียนในแงอารมณ 

ความรูสึก  4) แนวคิดกลุมเหตุผลนิยม เนนการปรับรูปแบบโครงสรางของความรูที่ติดตัวมา ซึ่งทั้ง 

4 แนวคิดนี้ จะเปนประโยชนตอครูผูสอนไดนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะ และสภาพ

ของผูเรียนตลอดจนเพื่อจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผูใหญใหสูงขึ้นอีกดวย 

                                      6.2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนผูใหญ ไดแก ทฤษฎีการเรียนรู

สําหรับผูใหญของโนลส (Knowles) เปนทฤษฎีการเรียนรูที่มีประโยชนสําหรับผูสอนจะตอง

นําไปใชในการเรียนการสอนใหตรงกับเปาหมายการสอนผูใหญ    ทฤษฎีการเรียนรูของเปาโลแฟร 

(Paulo Freire) จะทําใหทราบบทบาทหนาที่ของครูผูสอน และของผูเรียน ควรจะปฏิบัติอยางไร ใน

ระหวางดําเนินการสอน เพื่อจะไดแกไขขอบกพรองตางๆ ใหสอดคลองซึ่งกันและกัน  และทฤษฎี

การเรียนรูอีวาน อิลลิช (Ivan Illich)ทําใหทราบวานักศึกษาผูใหญจะเรียนรูไดดีมีความรูกวางขวาง 

จะเปนตองหาแหลงการเรียนรูที่หลากหลายบริการใหทั่วถึง เชน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือที่เปนบุคคล ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน เพื่อกระตุนใหนักศึกษาผูใหญเกิดความตองการที่จะเรียนรูเพิ่มมากขึ้น

ตลอดเวลา 

 
                         6.3    หลกัการและแนวคิดของสื่อการเรียนรูตามหลักสูตร
           ชุดการสอนเสริมภาษาอังกฤษนี้ถือวาเปนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรูชนิด

หนึ่ง   สรางขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูสอนและผูเรียนของการศึกษานอกโรงเรียน  ใชจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในแนวความคิดใหม โดยมีจุดประสงคเพื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับ

ผูเรียนไดรับ ประสบการณอยางหลากหลาย และสามารถเรียนรูดวยตนเอง ชุดการสอนเสริม

ภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีลักษณะเปนชุดของสื่อประสมจัดไว เปนชุดๆ  และในแตละชุด

ประกอบดวยสิ่งตอไปนี้   

                                  6.3.1 ส่ือส่ิงพิมพ หมายถงึ หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ ที่แสดงหรือ

เรียบเรียงสาระความรูตางๆโดยใชตัวหนังสือที่เปนตวัเขยีนหรือตัวพพิมเปนสื่อในการแสดง

ความหมาย ส่ือส่ิงพิมพมหีลายชนิด ไดแก   เอกสารคูมอืครู   คูมือนกัเรียน    แผนใสประกอบคํา

บรรยาย  บัตรคํา  หนงัสือเรียน หนังสือพมิพ นิตยสาร วารสาร บนัทกึ รายงาน ฯลฯ 

                                  6.3.2 ส่ือเทคโนโลยีหมายถงึ  ส่ือการเรียนรูทีผ่ลิตขึ้นใชควบคูกับเครื่องมอื

โสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือที่เปน เทคโนโลยีใหม ๆ  เชน  แถบบันทกึภาพพรอมเสียง  (วิดีทัศน)  

http://www.bmaeducation.in.th/FCKeditor/fckeditor.html?FieldName=content_body#top


                                                                                                                   90 
                                                                                                                       

 

แถบบันทกึเสยีง ภาพนิ่ง ส่ือคอมพวิเตอรชวยสอน นอกจากนีส่ื้อเทคโนโลยยีังหมายรวมถงึ

กระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการนาํเทคโนโลยีมาประยุกตใชใน กระบวนการเรยีนรู เชน การ

ใชอินเทอรเนต็เพื่อการเรียนรู การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนตน   

                                 6.3.3  ส่ืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากสื่อ   2  ประเภทที่กลาวไปแลว  ยังมีส่ืออ่ืน ๆ 

ที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  ซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาสื่อส่ิงพิมพและส่ือเทคโนโลยี   

ส่ือที่กลาวนี้ไดแก  

                                      1) บุคคล   หมายถึง  บุคคลทีม่ีความรู  ความสามารถ ความเชีย่วชาญ

ในสาขาตาง ๆ ซึ่งสามารถถายทอด สาระความรู แนวคิดและประสบการณไปสูผูเรียน ไดแก 

วิทยากรที่เชญิมาสอนหรือครูประจํากลุมเปนตน  

                                      2) ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หมายถงึ ส่ิงมอียูตามธรรมชาติและ สภาพ 

แวดลอมตัวผูเรียน เชน  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสมุด  มุมหนงัสือ เปนตน 

                                     3)  กิจกรรม / กระบวนการ หมายถึง  กิจกรรม หรือกระบวนการที่ผูสอน

และผูเรียนกําหนดขึ้นเพื่อสรางเสริม ประสบการณการเรียนรู   ใชในการฝกทักษะซึ่งตองใช

กระบวนการคิด การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณและ  การประยุกตความรูของผูเรียน  เชน  

บทบาทสมมติ การสาธิต การจัดนิทรรศการ การทําโครงงาน เกม เพลง เปนตน  

                                       4) วัสดุ เครื่องมอืและอุปกรณ หมายถึง วัสดุที่ประดิษฐข้ึนใชเพื่อ

ประกอบการเรียนรู เชน หุนจําลอง แผนภูมิ แผนภาพ เปนตน 

                  จะเหน็ไดวาชุดการสอนเสริมเปนการจัดการเรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และหลักสูตรสถานศกึษา มุงสงเสรมิใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง  เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ  

และใชเวลาอยางสรางสรรค รวมทั้งมีความยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม

และประเทศชาติ   ผูเรียนสามารถเรยีนรูทุกประเภท รวมทัง้เครือขายการเรียนรู ตาง ๆ  ที่มีอยูใน

ทองถิน่ ชมุชนและแหลงอื่นๆ  ส่ือที่จะนํามาใชเพื่อจัดการเรียนรูตามหลกัสูตรจะมีลักษณะดังนี้ 

                  1. เนนสื่อเพื่อการคนควาหาความรูดวยตนเองทัง้ของผูเรียนและผูสอน 

                  2.    ผูเรียนและผูสอนสามารถจดัทําหรือพัฒนาส่ือการเรียนรูข้ึนเอง รวมทั้งนําสื่อที่มี

อยูรอบตัวมาใชในการเรียนรู 

                  3. รูปแบบของสื่อการเรียนรูควรมีความหลากหลาย เพื่อสงเสริมใหการเรียนรูเปนไป

อยางมีคุณคา กระตุนใหผูเรียนรูจักวิธกีารแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวางและ

ตอเนื่องตลอดเวลา 
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                  4.   เปนสิง่ทีช่วยใหผูเรียน เกดิการเรียนรูอยางมีประสิทธภิาพ เพราะชวยใหผูเรียนเกดิ

ความเขาใจเนือ้หาบทเรียน ที่ยุงยากซับซอนไดงายขึน้ในระยะเวลาอนัสั้นและสามารถชวยใหเกดิ

ความคิดรวบยอดในเรื่องนัน้ไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว  

                  5.  ส่ือจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน ทําใหเกิดความสนกุและไม

รูสึกเบื่อหนายการเรียน 

                  6.  การใชส่ือจะทําใหผูเรียนมคีวามเขาใจตรงกันและเกิดประสบการณรวมกันในวชิา

ที่เรียน 

                  7.  ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนการสอนมากขึ้นทําใหเกดิมนุษย

สัมพันธอันด ีในระหวางผูเรียนดวยกันเอง และกับผูสอนดวย 

                  8.  ชวยสรางเสรมิลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรูชวยใหผูเรียนเกิด

ความคิดสรางสรรค จากการใชส่ือเหลานั้น 

                  9.  ชวยแกปญหาเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลโดยการจดัใหมกีารใชส่ือใน

การศึกษารายบุคคล 

                 10. ส่ือจะชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการเตรียมเนื้อหาเพราะบางครั้งอาจให

ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อ ไดเอง 

                11. ใชส่ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอน เปนการชวยใหบรรยากาศใน

การสอนนาสนใจยิ่งขึน้  ทําใหผูสอนมคีวามสนุกสนานในการสอนมากกวาวิธีการที่เคยใชการ

บรรยายแตเพยีงอยางเดียวและเปนการสรางความเชื่อมั่นในตวัเองใหเพิม่ข้ึนดวย 

                12. เปนการกระตุนใหผูสอนต่ืนตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม ๆ เพื่อใชเปน

ส่ือการสอนตลอดจนคิดคนเทคนิควธิีการตาง ๆ เพื่อใหการเรียนรูนาสนใจยิง่ขึ้น 

              สรุปจะเห็นไดวา การพัฒนาชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ

และสามารถจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใหกับนักศึกษานอกโรงเรียนไดนั้น ผูวิจัยจะตองใชหลักการ แนวคิด 

และทฤษฎีตางๆ ไดแก   แนวคิดและหลักการจัดกระบวนการเรียนรู   หลักการและแนวคิดของสื่อ

การเรียนรูตามหลักสูตร ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทฤษฎี 

แนวคิดเกี่ยวกับการสอนผูใหญ   หลักการถายโยงความรูจากการสรางปฏิสัมพันธส่ือประสม  และ

หลักการและแนวคิดความแตกตางระหวางบุคคล เปนตน 
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7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนดวยชุดการสอน และการหา             

ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สรางขึ้นตลอดถึงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง    

การเรียนโดยใชชุดการสอนและการสอนปกติ ดังนี้ 
 7.1 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ 
    วนิดา วิศววรบุตร (2517) วิจัยเรื่อง การจัดระบบชุดการสอนรายบุคคลสําหรับ

วิชาการจัดการศึกษานอกสถานที่ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สรางขึ้น   ผลการวิจัย

พบวา   ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพจริง สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู   เกิดความ

สนใจและเราใจใหอยากเรียน   สามารถนําไปใชกับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคม และใหขอเสนอแนะวา ควรนําชุดการสอนรายบุคคลมาใชในการศึกษาให

มากขึ้น   เพื่อเปนการเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน  

  สุวัฒน ชางเหล็ก (2519) ไดทําวิจัยเรื่อง การสรางชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

และชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว คะแนนเฉลี่ยผลการสอบกอนเรียนและ

หลังเรียนดวยชุดการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงวาการเรียนดวยชุดการ

สอนชวยใหผูเรียนมีความรูเพิ่มข้ึน ผลคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  ยามีละ อารีสมาน (2519) ทําการวิจัยวิชาภาษาอังกฤษ ไดศึกษาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนดวยชุดการสอนกับการสอนดวยวิธีบรรยาย พบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการสอนกับการสอนแบบบรรยายไมแตกตางกัน 

  อมรา แยมศิริ (2535) ทําผลงานวิจัยในดานการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง 

สําหรับนักศึกษาผูใหญหลักสูตรระยะสั้น พบวา ชุดการเรียนดวยตนเองที่พัฒนาขึ้นนักศึกษา

สามารถนําไปศึกษาดวยตนเองไดและชุดการเรียนดวยตนเองที่พัฒนาขึ้นเมื่อนําไปหา

ประสิทธิภาพในกลุมทดลอง จํานวน 15 คน มีประสิทธิภาพ 90.13-96.60 และเมื่อนําไปตรวจสอบ

คุณภาพในกลุมตรวจสอบคุณภาพ 15 คน มี   ประสิทธิภาพ 92.87/97.20 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ทั้ง 2 ครั้ง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 สําหรับงานวิจัยที่คลายคลึงกับงานวิจัยนี้ ไดแก ผลงานวิจัยของ จเร พัฒนกิจ 

(2536 : 106) เร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการสอนดวยชุดการสอนกับ

การสอนปกติเร่ืองการเพาะเห็ดนางฟา พบวาชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑรอยละ 80 

คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษากลุมที่เรียนดวยชุดการ
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สอนสูงกวากลุมที่เรียนแบบปกติ สวนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยชุดการสอน 

ปรากฏวาการเรียนดวยชุดการสอนนาสนใจ เพราะทําใหมองเห็นเปนรูปธรรมของเนื้อหามากขึ้น 

และตอมา สมฤทธิ์ ศรีสุวรรณ (2536) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนการสอนดวยชุดการสอนและการสรางชุดการสอน  พบวา  ชุดการสอนมี       

คุณภาพสูงและทําใหนักศึกษามีความรูเพิ่มข้ึน 

  ชูศักดิ์ สุจริตจันทร (2537 : 63-66) ไดทดลองสรางและหาประสิทธิภาพชุดการ

สอนวิชาอาชีพ ช 0193  ชวยเครื่องปนดินเผาอุณหภูมิต่ํา ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 กลุมตัวอยางที่ใชเปนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ชุดการสอนจํานวน 5 หนวย พบวา ชุดการสอนที่สราง

ข้ึนมีประสิทธิภาพ 93.95/92.01 และในภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพ 83.60/83.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดไว คือ 80/80 แสดงวาชุดการสอนมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนําไปใช

ปรับปรุงการเรียนการสอน วิชาอาชีพ ช 0193   ชางเครื่องปนดินเผาอุณหภูมิต่ําใหมีประสิทธิภาพ

ไดอยางดี  

  ประภาพร ศรีคํา (2537) เปนงานวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษานอกโรงเรียน ที่เรียนดวยชุด

การเรียนดวยตนเองและแบบเรียนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน   ผูวิจัยไดสรางชุดการเรียนดวย

ตนเอง ซึ่งมีประสิทธิภาพ 84.74/86.98 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมีคาความ

เที่ยง 0.97 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองสงูกวากลุมทีเ่รียน

ดวยแบบเรียนของกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่ระดับความมีนัยสําคัญ .01 

  ชวนพิศ  วงศคช (2538) ไดศึกษาผลการสอนเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํา ผลการศึกษาพบวา

นักเรียนในกลุมทดลองที่ไดรับการสอนเสริมมีผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนในกลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ไพศาล นารินธมากร (2538) ไดศึกษาบทบาทของครูประจํากลุมทางไกลในการ

ประเมินผลระหวางเรียนศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอํานาจเจริญ พบวานักศึกษาผูใหญมี

ประสบการณและวุฒิภาวะสูง แตพลาดโอกาสทางการศึกษา มีภารกิจทางครอบครัว ทําให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและบางคนยังขาดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

      มนู เหมะ (2538) ศึกษาความตองการจัดกิจกรรมกลุมของนักศึกษาผูใหญ  การ

พบกลุม เพื่อเสริมสมรรถภาพของนักศึกษาผูใหญ ในจังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา
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ผูใหญตองการมากที่สุดในดานการเขารวมกระบวนการกลุม     การรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกัน

แสดงความคิดเห็นในดานวิชาการ โดยเฉพาะการเตรียมตัวในการสอบ 

      อภิรดี วันแกว (2538) วิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูประจํากลุมที่มีตอการจัด

การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจังหวัดชัยภูมิ และผลงานวิจัยทั้งสอง

ทานพบวา ศูนยควรใหบริการในดานสื่อ วัสดุการสอน การประเมินผลระหวางเรียนใหแก  ครู

ประจํากลุมใหมากขึ้น โดยเฉพาะควรมีขอสอบที่ไดมาตรฐานในการประเมินผลระหวางเรียน  

  กรรณิการ  เจริญสุพัตราชัย (2539) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาผูใหญตอ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวามีปญหาอยูในระดับมากเกี่ยวกับวิธีการสอนของ

ครู ส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ขาดการบริการดานสื่อ และการวัดและการประเมินผลการเรียน 

  บุษบา  กาเซ็ม (2540) ไดศึกษาปญหาการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

การศึกษานอกโรงเรียนของนักศึกษาผูใหญ ระดับมัธยมศึกษาปลายผลการวิจัยสรุปไดวา ปญหาที่

เกิดขึ้นระหวาง  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาผูใหญ อยูในระดับมากที่สุดถึงดาน

การใชส่ือ 

  พิเศษ  ภัทรพงษ (2540) ไดพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองสําหรับผูเรียนกลุม

สนใจ     ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนดวยตนเอง

ที่พัฒนาข้ึนเมื่อนําไปหาประสิทธิภาพในกลุมทดลอง มีประสิทธิภาพ 90.10/93.75 สูงกวาเกณฑ

มาตรฐานที่ตั้งไวและสําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  สมหวัง  แสงสุทานนท (2540) ไดทดลองสรางชุดการสอนเพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหวางการใชชุดการสอนกับการสอนปกติ มีขอสรุปจาก

ผลการวิจัยดังนี้  1) ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระหวางการใชชุดการสอนสูงกวาการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 3) 

นักศึกษาผูใหญในกลุมทดลองที่ใชชุดการสอนการเรียนภาษาอังกฤษ พบวาพฤติกรรมการเรียน

เปลี่ยนไปผูเรียนสนใจตั้งใจเรียนและกระตือรือรนมากขึ้น 4) การนําชุดการสอนมาใชพบวา

บรรยากาศการเรียนแตกตางจากการเรียนใน  ชั้นเรียน ผูเรียนไดสัมผัสมีการรับรูทางรูปธรรม

มากกวานามธรรม 5) ชุดการสอนชวยลดปญหา  ความแตกตางระหวางบุคคลเพราะผูเรียนมีพื้น

ฐานความรูไมเทากันจึงใหเวลาการเรียนไมเทากัน  ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาและหาคําตอบได

ดวยตนเอง นอกจากนี้ชุดการสอนใชแทนครูผูสอนและแทนแบบเรียนได 6) การเรียนดวยชุดการ
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สอนเปนศูนยกลางในการเรียน ผูเรียนจะปฏิบัติตามคําชี้แจงและสามารถทําซ้ําจนกวาจะผาน การ

ทําซ้ําทําใหผูเรียนจดจําและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงขึ้นดวย 

 ขนิษฐา  นาคสวัสด์ิ (2541) ไดศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรอง  ดาน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผูใหญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาผูใหญ

มีขอบกพรองมากคือไมสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษชอบใชโครงสรางไวยากรณที่ซับซอนได 

 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2543) ไดทําการวิจัยสื่อ เพื่อทบทวนเนื้อหาในหมวดวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับกลุมเปาหมายการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนสื่อที่นํามาใชทบทวนเนื้อหา ไดแก ส่ือวีดิทัศน และสื่อส่ิงพิมพ พบวามีปญหาบาง

ประการ เชน ดานสถานที่ไมเหมาะสม ดานเวลาการพบกลุมไมพรอมกัน ดานพื้นฐานของ

นักศึกษาดานภาษาอังกฤษนอย ทําใหตามเนื้อหาไมคอยทัน สําหรับส่ือส่ิงพิมพ มีปญหาดาน

ตัวอักษร  ควรปรับปรุงใหมีขนาดใหญและควรมีขอความภาษาไทยกํากับไวใตประโยค

ภาษาอังกฤษเพื่อใหเขาใจมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามสื่อทั้ง 2 ประเภทก็เปนประโยชนและเปน

ทางเลือกสําหรับนักศึกษาผูใหญใชในการศึกษาคนควาหรือทบทวนเนื้อหากอนการสอบปลายภาค

ซึ่งจะทําใหนักศึกษาเกิดกระบวน  การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพได 

 กองวิจัยทางการศึกษา (2546) ทําวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษที่มุงทักษะการสื่อสารตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ดาน

ครูผูสอนตองปลูกฝง และสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาใหเกิดแกนักเรียน โดยจัดกิจกรรมให

หลากหลาย เราความสนใจ และเหมาะสมกับนักเรียน ใชกิจกรรมทางภาษาเปนเครื่องมือในการ

ฝก และสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และเปดโอกาสใหนักเรียนมีบทบาท

สําคัญและมีสวนรวมในการเรียนรู 

 
7.2 ผลการวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ 

  แลง (Lang, 1996) ไดดําเนินการวิจัยในงานวิจัยเรื่อง ชุดการเรียนดวยตนเอง

สําหรับการจัดการดานการเงิน การพัฒนาคณะทํางานพยาบาลในหองฉุกเฉินเด็กแรกเกิด โดยมี      

จุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของการศึกษาดวยตนเอง ความรูในดานการเงินและการ

จัดการของคณะทํางานพยาบาล โดยมีกรอบของการวิจัย อยูบนพื้นฐานแนวคิดจากทฤษฎีการ

เรียนรูของผูใหญของ มัลโคลม โนลส (Knowles 1970) ทั้งนี้เพื่อลดคาใชจาย ระยะเวลาและการ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพยาบาล การทดลองครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางที่เปนพยาบาลระดับ 3 มี 

3 หนวยที่ทํางานในหองฉุกเฉินเด็กแรกเกิดจํานวน 71 คน มาทดสอบกอนการเรียนแลวใชชุดการ
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เรียนดวยตนเองจนจบแลวจึงทดสอบหลังเรียน พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ระหวางกลุม ในดานการ  ไดรับการเตรียมตัวทางการศึกษา จํานวนปในการผานการปฏิบัติงาน

และประสบการณในการบริหารงาน  

  ทอมสัน (Thompson. 1996 : 38) ทําการวิจัยเปรียบเทียบการสอนโดยใชชุดการ

เรียนดวยตนเองแบบหนวยการเรียนแยกเปนหนวยยอยๆ กับวิธีการบรรยายและถกแถลง เพื่อ

ประเมินผลความชอบและระดับความรูที่ไดรับจากวิธีสอนทั้งสองโดยแบงนักศึกษา 22 คน 

ออกเปน 2 กลุม ใชวิธีสอนแตละวิธีในเนื้อหาเดียวกันในการปฐมนิเทศพยาบาล พบวา ไมมีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางวิธีสอนทั้งสองและในดานความชอบในวิธีสอนก็ไมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  เฮเล็น (Helen,1992) ไดทําโครงการวิจัยโดยสรางชุดการเรียนสําเร็จรูปข้ึน 4 วิชา 

เพื่อฝกอบรมครูที่ไมไดรับการอบรมมากอนแตตองการเปนครูและเพื่อใหมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ

เขาเรียนในวิทยาลัยครู รายวิชาทั้ง 4 คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร 

โดยใชส่ิงพิมพ โสตทัศนอุปกรณ และการพบปะตัวตอตัวประกอบชุดการเรียนทั้ง 4 นั้น จัดทําเปน

บทเรียนยอยๆ เรียกวา โมดูล แตละบทเรียนใชเวลาสั้นๆ ก็ทําเสร็จส้ินได จากการประเมินผลของ

โครงการพบวาผูเรียน 95 คน ที่เขาสอบ ขอสอบของสภาคาริบเบียนสอบผานได 47 คน  

  จากการทบทวนเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาการดําเนินงานดาน

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ     ยังมีปญหาที่ตองนํามาพิจารณาเพื่อหาทางแกไขหลายดาน     

ไดแก 1) หลักสูตรการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงสรางตั้งแตระดับประถมศึกษา

จนถึงระดับมัธยมศึกษา ในแตละระดับยังจัดชั่วโมงการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในอัตราสวนที่ไม

เพียงพอตอการฝกพัฒนาทักษะสําหรับนักศึกษาผูใหญ  2) ดานผูสอนสวนใหญขาดทักษะในการ

สรางสรรคประสบการณ ขาดความชํานาญและศิลปะในการถายทอดความรู  ที่จะทําใหผูเรียนเกิด

ความรูสึกสนุก  ความเขาใจ มีทัศนคติที่ดี และทําใหอยากเรียนภาษาอังกฤษ  3) ดานงบประมาณ

ขาดการสนับสนุนที่เพียงพอและไมเอื้ออํานวยความสะดวกตอการจัดการเรียนการสอน  4)และ

ดานสื่อการสอนขาดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมๆที่สงเสริมการเรียนรู ใหกับผูเรียน เปนตน จาก

สาเหตุตางๆดังที่กลาวมาขางตน ลวนแตเปนสิ่งที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียน และผลสัมฤทธิ์คอนขางต่ํา ดังนั้นการสรางชุดการสอนเสริมมาทดลองใชในการเรียนการ

สอนใหกับนักศึกษาผูใหญ นาจะเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหดีข้ึน ประกอบกับมีผลงานวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศไดทดลองนําเอาชุดการสอนไปใชในลักษณะตางๆ  ซึ่งสรุปผลการวิจัยการเปรยีบเทยีบ
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ระหวางการเรียนการสอนโดยใชชุดการสอนกับวิธีสอนปกตินั้น สวนใหญผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดวยชุดการสอน พบวามีประสิทธิภาพสูงกวาการสอนปกติ 

 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ของนักการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  

ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 1.  ข้ันตอนในการวิจัย 

 2.  ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

  3.  การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.  การสรางและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ 

   6.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

ขั้นตอนในการวิจัย 
การพัฒนาชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักศึกษา

การศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ประกอบดวย

ข้ันตอนในการวิจัย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การสรางชุดการสอนเสริม 2) การทดลองและหา

ประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริม 3) การปรับปรุงและพัฒนาชุดการสอนเสริม 

 
ขั้นตอนที่ 1. การสรางชุดการสอนเสริม 
         การสรางชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกอบดวยรายละเอยีดดังนี ้

                     1. การรางชุดการสอนเสริม   การรางชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

                                     1.1 ศึกษาบริบทและสภาพแวดลอม ขอมูลเกี่ยวกบัสภาพปจจุบัน ไดแก 

สภาพปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผูบริหาร ครูผูสอน ผูเรียน งบประมาณสนับสนนุ 

นโยบายของรฐัที่เกีย่วของกบัการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน เปนตน 

                                            จากการศกึษาบริบทและสภาพแวดลอมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
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ทําใหทราบสภาพปญหาและขอจํากัดตางๆ ซึง่เปนประโยชนในการนําผลไปออกแบบชุดการเรียนรู 

ทั้ง 5 ชุดที่เอื้อตอผูสอนในการนําไปใชสอนเสริมไดงาย   สะดวก  และสอดคลองกบัสภาพผูเรียนที่

เปนผูใหญ 

                             1.2  ศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูลจากเอกสารตํารา และเอกสารงานวิจัย 

บทความ  จากวารสาร ส่ิงพิมพตางๆ ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  

                                    จากการศึกษาเอกสารตางๆจะทําใหเกิดความรู ไดแนวคิดหลากหลาย

เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ในการนําไปประประกอบการสรางชุดการสอนสอนที่

เหมาะสมกับการศึกษานอกโรงเรียน  

      1.3  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  หมวด

ภาษาตางประเทศ วชิาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย จากคูมือหลักเกณฑและวิธกีาร

จัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 

                                   จากการศึกษาคูมือหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จะทําใหทราบหลักการ แนวคิด โครงสรางของ

หลักสูตร ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูของวิชา เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญในการนําไป

กําหนดเนื้อหาการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม และอ่ืนๆ ในชุดการสอนเสริม ผูสอน

จะตองเขาใจในการนําเอาแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนใหเขากับธรรมชาติของเนื้อหาวิชาและ

ผูเรียน 

      1.4 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักการจัดกิจกรรมและวิธีสอน แนวคิดของนักการ

ศึกษากลุมตางๆ และทฤษฏีการเรียนรูของผูใหญที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

                                  ในการสรางชุดการสอนเสริมส่ิงที่สําคัญที่เปนเปนสวนหนึ่งของการสอน

เสริม  คือกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนเปนวิถีทางที่นํานักเรียนไปสู

จุดประสงคของการเรียน ครูผูสอนจะตองใหความสําคัญและทราบแนวทางในการจัดกิจกรรมให

สอดคลองกับเนื้อหา สภาพของกลุมผูเรียน และใหไดประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน โดยผูเรียน

จะมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นหรือตํ่าลงขึ้นอยูกับกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอนเปนประการสําคัญ 

นอกจากนี้ในการสรางชุดการสอนเสริมส่ิงที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่ควรคํานึงถึง คือ ทฤษฏีการ

เรียนรูของผูใหญ เพราะการจัดการเรียนรูใหกับนักศึกษาผูใหญ ครูผูสอนจะตองรูธรรมชาติและ

ลักษณะเฉพาะของผูใหญวา พวกเขาจะเรียนรูไดดีในสิ่งที่เขาสนใจ พึงพอใจ มีความอิสระในการ

คิด การตัดสินใจ และดวยวิธีการที่ตนเองเปนผูเลือก 
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                             1.5  ศึกษา แนวคิดและทฤษฎีการเรยีนรูดวยตนเอง (Self directed learning) 

                                   จากศึกษา แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง จะทําใหทราบความ

แตกตางระหวางบุคคล การจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูใหญซึ่งมีความแตกตางกันดาน

ความสามารถ ดานสติปญญา ความตองการ ความสนใจ รางกาย อารมณและสังคม ดังนั้น การ

จัดกระบวนการเรียนรูจึงควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสให

ผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามสติปญญา ความสามารถและความสนใจของผูเรียนโดยมีครูคอย

แนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม ซึ่งการเรียนการสอนเสริม มีบางสวนที่นักศึกษาผูใหญตองมี

การเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความรู ความสามารถ ความชํานาญในการใชภาษาอังกฤษ 

ตลอดจนเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุดทั้งในและนอกสถานศึกษา                              

1.6 ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับส่ือการเรียนรู 
                                   ส่ือเปนเครื่องมือของการเรียนรู ทําหนาที่ถายทอดความรู ความเขาใจ 

ความรูสึก เพิ่มพูนประสบการณ สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนา

ศักยภาพทางความคิด และชุดการสอนจัดไดวาเปนสื่อการเรียนรู เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพ                                    

           1.7  ศึกษาหลักการและแนวคิดในการพัฒนาชุดการสอนเสริม 

                                   ชุดการสอนจัดไดวาเปนนวัตกรรมการศึกษาชนิดหนึ่ง   ซึ่งมีหลายอยาง

ประกอบกันจัดเขาไวดวยกันเปนชุดเรียกวา ส่ือประสม (Multimedia)   ชวยลดภาระและชวยสราง

ความพรอมและความมั่นใจใหแกครู เพราะชุดการสอนผลิตไวเปนหมวดหมู สามารถนําไปใชได

ทันที และยังชวยผูเรียนสามารถนําเอาชุดการสอนไปใชไดทุกสถานที่และทุกเวลา เนื่องจาก

นักศึกษาสวนใหญมีเวลานอย มาพบกลุมสัปดาหละ 1 วัน  

                            1.8  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย  รายงานการวิจัย บทคัดยอของงานวิจัยทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

                                             จากการศึกษางานวิจัย  ทําใหทราบขอมูลตางๆทุกแงทุกมุม จากการศึกษา

ของนักวิจัยหลายๆทาน ที่นํามาอางอิงและสนับสนุนในสิ่งที่กลาวถึง เพื่อความเชื่อถือของงานวิจัย                      

                      2. กําหนดแนวทางและออกแบบชุดการสอนเสริม โดยนําขอมูลดานตางๆมา

สังเคราะห เพื่อใชในการสรางชุดการสอนเสริม ประกอบดวย  5  ชุดการเรียนรู ไดแก 

                                 2.1   ชุดการเรียนรูที่ 1  :   Greeting(การทักทาย)    

                                 2.2   ชุดการเรียนรูที่ 2  :   Introduction( การแนะนาํ) 

          2.3   ชุดการเรียนรูที่ 3  :   Parting( การอําลาจากกัน)       
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          2.4   ชุดการเรียนรูที่ 4  :   On The Telephone ( การพูดโทรศัพท) 

                                 2.5   ชุดการเรียนรูที่ 5  :   Shopping( การซื้อของ) 

               การออกแบบของชุดการเรียนรูทั้ง  5  ชุด ซึง่แตละชุดมีองคประกอบดังนี ้

                                      1) คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับผูสอน ภายในคูมือจะชี้แจง

วิธีการใชชุดการสอนทําเปนเลม 

                                      2) บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา จะเปนสวนที่บอกใหผูเรียนดําเนินการเรียน

หรือประกอบกิจกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไว 

                                       3) เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตางๆ 

                                       4)  แบบฝกหัดปฏิบัติหรือกระดาษตอบคําถาม 

                                       5)  การจัดหองเรียน มีการอธิบายการจัดหองเรียน 

                                       6)  แผนการเรียนรู เปนสวนที่กําหนดสิ่งตอไปนี้ใหผูใชชุดการสอนได

ทราบ 

                                       7)  แบบประเมินผล ผูเรียนจะทําการประเมินผลความรูดวยตนเองกอน

และหลังเรียน แบบประเมินผลที่อยูในชุดการสอน  ทําเปนแบบฝกหัดใหเติมคําในชองวาง เลือก

คําตอบที่ถูกจับคู ดูผลจากการทดลอง หรือใหทํากิจกรรม เปนตน 

                                       8)  คูมือนักศึกษา 

                                       9)  เอกสารหลักสูตร 

  3. นําชุดการสอนเสริมทั้ง 5 ชุดไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ   และประเมิน

ประสิทธิภาพระดับความเหมาะสมของชุดการสอนเสริม ซึ่งผลการประเมินชุดการสอนของ

ผูเชี่ยวชาญ ปรากฏวา  อยูในเกณฑ ดี 
  
ขั้นตอนที่ 2. การทดลองและหาประสทิธิภาพของชดุการสอนเสริมวิชา

ภาษาอังกฤษ 
                      การทดลองและหาประสทิธิภาพของชุดการสอนเสริมวิชาภาษาองักฤษ

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ผูวิจัยนําชุดการสอนไปทดลอง

ใช (Try out) เพื่อปรับปรุงแลวนาํไปสอนจริง โดยดาํเนนิการดงันี ้

            1.   การทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริม 

                                       1.1  นําชุดการสอนเสริมทดลองกับผูเรียน แบบ 1 : 1 โดยทดลองใชกับ

ผูเรียน 1 คน ที่มีระดับความสามารถออน ปานกลางหรือเกง คํานวณหาประสิทธิภาพของชุดการ

สอนแลวปรับปรุงใหดีข้ึน 
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         1.2  นําชุดการสอนเสริมทดลองกับผูเรียนเปนกลุมแบบ 1 : 10 ตั้งแต 

6-10 คน ทั้งผูเรียนที่เกงและออน คํานวณหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแลวปรับปรุงแกไขใหดี

ข้ึน 

                                         1.3  นําชุดการสอนเสริมทดลองภาคสนามแบบ 1 : 20 เปนการ

ทดลองกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนทั้งชั้น  คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงแกไข 

ผลลัพธที่ไดควรจะใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว ต่ํากวาเกณฑไดไมเกิน 2.5%  

                                          ชุดการสอนเมื่ อสร างแลวจํ า เปนอยางยิ่ งที่ จะตองนํา ไปหา

ประสิทธิภาพและหลังจากนําชุดไปทดลองใชแลว จึงนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข ตอจากนั้นจึงผลิต

ออกมาเพื่อนําไปใชกับกลุมทดลองที่ไดเลือกไว มีนักศึกษาจํานวน  28 คน 

2. ทดลองใชชุดการสอนเสริมทัง้ 5 ชุด กับกลุมทดลองโดยวธิีการเรียนรู 

ดังนี้ 

       2.1 การสอนเสริม  5 คร้ัง ๆ 3  ชั่วโมง โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู 

ความชํานาญ ดานภาษาอังกฤษโดยตรง มาใหความรูโดยใชชุดการสอนเสริม ตามกําหนด

ชวงเวลาดังตอไปนี้ 

 

คร้ังที่ / ชวงเวลา ชุดการสอนเสริม เนื้อหา/สาระการเรียนรู ผูที่รับผิดชอบ 

คร้ังที่ 1 : 20พ.ย. 2548 

12.30 -15.30 

         ทดสอบกอนเรียน(Pre-test) 

ปฐมนิเทศ/ชี้แจงการเรียนการสอน 

วิทยากร 

 

คร้ังที่ 2 : 27 พ.ย.2548 

12.30 -15.30 

       ชุดที่ 1 Greeting( การทักทาย) 

Verb to be 
วิทยากร 

การเรียนรูดวยตนเอง                    แบบฝกหัด/ใบความรู นักศึกษา 

คร้ังที่  3 :11 ธ.ค. 2548 

12.30 -15.30 

        ชุดที่ 2 Introduction( การแนะนาํ) 

Present Tense 

วิทยากร 

การเรียนรูดวยตนเอง                     แบบฝกหัด/ใบความรู นักศึกษา 

คร้ังที่ 4 : 18 ธ.ค. 2548 

12.30 -15.30 

       ชุดที่ 3 Parting(การอาํลาจากกนั) 

Past Tense 

วิทยากร 

การเรียนรูดวยตนเอง          แบบฝกหัด/ใบความรู            นักศึกษา 

คร้ังที่  5 : 8 ม.ค. 2549 

12.30 -15.30 

        ชุดที่ 4 On The Telephone( การพูดโทรศัพท ) 

Present continuous Tense 

วิทยากร 
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คร้ังที่ / ชวงเวลา ชุดการสอนเสริม เนื้อหา/สาระการเรียนรู ผูที่รับผิดชอบ 

การเรียนรูดวยตนเอง          แบบฝกหัด/ใบความรู นักศึกษา 

คร้ังที่ 6 :15 ม.ค. 2549 

12.30 -15.30 

        ชุดที่ 5 Shopping( การซื้อของ) 

Can  could  

วิทยากร 

การเรียนรูดวยตนเอง          แบบฝกหัด/ใบความรู นักศึกษา 

คร้ังที่ 7 : 29 ม.ค 2549 

12.30 -15.30 

 ทดสอบหลังเรียน( Posttest) วิทยากร 

                  

จากกําหนดชวงวันและเวลาในการสอนเสริม   เปนการวางแผนการเรียนการสอนใหกับ

ผูสอนและผูเรียนไดทราบลวงหนา     จะเห็นไดวานอกจากผูเรียนจะไดรับการสอนเสริมใน

ชวงเวลาที่กําหนดแลว   ผูเรียนอาจจะสามารถเรียนรูดวยตนเอง ดวยการฝกทําแบบฝกหัดจากใบ

แบบฝกหัดหรือ CAI   ศึกษาใบความรู  ที่ไดรับนํากลับไปทบทวน เพื่อความแมนยําในเนื้อหาสาระ

ซึ่งผูสอนสามารถตรวจสอบได    จากการตรวจแบบฝกหัด การทดสอบทายบท วามีความกาวหนา

มากนอยเพียงใด                                                                                                                                              

                                 3. ประเมินผลหลังเรียน (Posttest) นําแบบทดสอบชุดเดิมมาทดสอบกับ

กลุมทดลอง   วิเคราะห  เปรียบเทียบ  และสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลัง

เรียน  

               4. สวนกลุมควบคุม เรียนแบบสอนเสริมและประเมินผลโดยวิธีปกติ  ตาม

สาระการเรียนรูที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาให 

                                 5. สรุปการเรียนการสอนเสริมเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมกับกลุม

ทดลองไดดังนี้ 

 

     รายการสอนเสริม กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

1. ทดสอบกอนเรียน(Pretest)เปน 

   แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4    

   ตวัเลือก จํานวน 30 ขอ 

       ทดสอบ  50 นาที      ทดสอบ  50 นาที 

2. เนื้อหา/สาระการเรียนรู 

   2.1 Greeting( การทักทาย) 
   2.2 Introduction( การแนะนาํ)   

ใชเนื้อหาสาระการเรียนรู  

จากเอกสารหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  

เนื้อหาสาระการเรียนรู 

แบงเปนชุดการสอนเสริมที่

ผูวิจัยสรางขึ้น มี 5 ชุด 
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     รายการสอนเสริม กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

  2.3 Parting(การอําลาจากกัน) 

  2.4 On The Telephone( การพูด

โทรศัพท ) 

   2.5 Shopping( การซื้อของ) 

2544 ของการศึกษานอก 

 

โรงเรียน ทีเ่รียนตามปกติ 

 

 

3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู ใชวิธีการเรียนรูตามปกติ 1.ยึดแนวคิดและหลักการ

ของชุดการสอน 

2.ยึดรูปแบบการจัดกิจกรรม

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   2.1 การเรียนการสอนแบบ

ปฏิสัมพันธ( Interactive 

Learning) 

 2.2 การเรียนการสอนแบบ

กิจกรรมกลุม 

(Group Process)   

 2.3 การเรียนดวยตนเอง 

(Self Access Learning ) 

4. ผูสอน คนเดียวกันกับกลุมทดลอง วิทยากรที่มีความรู  ความ

เชี่ยวชาญ ดานการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ 

5. ส่ือการเรียนรู ส่ือการเรียนการสอนที่ใช

ตามปกติ 

• หนังสือเรียน 

• คูมือการเรียน 

1. ส่ือส่ิงพิมพ 

    - คูมือครู 

    -คูมือนักเรียน 

    -แบบฝกหัด 

    -เอกสารเสริมความรู 

    -แผนภาพ 

    -แผนใสประกอบคํา   

     บรรยาย 

    -ฯลฯ 
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     รายการสอนเสริม กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

  2. ส่ือเทคโนโลยี 

    -ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน 

     ที่ผูวิจัยผลิตขึ้น 

    -แถบบันทึกเสียง/ภาพ 

    -สไลด 

    -ฯลฯ 

6. ระยะเวลาการสอน 5 คร้ัง ๆละ 3 ชั่วโมง 5 คร้ัง ๆละ 3 ชั่วโมง 

7. การประเมินผล 

    แบบทดสอบ (Posttest) 

     30  ขอ 

   ทดสอบ  50 นาที   ทดสอบ  50 นาที 

 
ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุงชุดการสอนเสริม 

1.จัดสนทนากลุมยอย ( Focus  Group ) ผูบริหาร  ผูสอน และผูเรียนที ่

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 20 คน และแบงเปนกลุมยอยตามประเด็น

หัวขอที่กําหนดไว 

                               2.รวบรวมขอมูล และขอเสนอแนะตางๆ จากการจัดสนทนากลุมยอย 

 ( Focus  Group ) เพื่อนําไปปรับปรุงชุดการสอนเสริมใหมีคุณภาพมากขึ้น และสามารถนําไปใช

ในการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนตอไป 

               จะเหน็ไดวาลาํดับข้ันตอนวิจยั ม ี3 ข้ันตอนใหญๆ  คือ   ข้ันตอนที่ 1. การ

สรางชุดการสอนเสริม   ข้ันตอนที่ 2. การทดลองและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมวิชา

ภาษาอังกฤษ  ข้ันตอนที่ 3 การปรับปรุงชุดการสอนเสริม ซึ่งเขียนเปนภาพประกอบไดดังนี ้
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                             ขั้นตอนที่  1   การสรางชุดการสอนเสริม 
          1. รางชุดการสอนเสริม  ศึกษาบริบทและสภาพแวดลอมการจัดการเรียนการสอน        

              ศึกษาเอกสาร  ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

          2.  กําหนดแนวทางการดําเนินงานและออกแบบชุดการสอนเสริม 

          3.  สรางชุดการสอนเสริมพรอมประเมินชุดการสอนโดยผูเชีย่วชาญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              ขั้นตอนที่  2  ทดลองใชชุดการสอนเสริม 
 1. ทดสอบเพือ่แบงกลุมนักศึกษา 2 กลุม กลุมทดลองกบักลุมควบคุม 

 2. ทดสอบกอนและหลงัการทดลองของกลุมทดลอง 

 3. หาประสิทธภิาพชุดการสอนเสริม 

 4. ทดลองใชชดุการสอนเสรมิ 

 5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กลุมทดลองกับกลุมควบคุม 

 

 

 

 

 
 

                              ขั้นตอนที่  3  การปรับปรุงเพือ่การพัฒนา 
 1. จัดสนทนากลุมยอย (Focus  group) 
 2. สรุปขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ 

 3. ปรับปรุงและพัฒนา 

ภาพประกอบ 3    สรุปข้ันตอนการวิจัย 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากรวิจัย  

            ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 3 กลุม ดังนี้ 

   1. กลุมผูเชี่ยวชาญ 

         1.1 ผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานทางวิชาการดานการ

เขียนตํารา บทความ งานวิจัย   และเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาหรือเกี่ยวของดานภาษาอังกฤษโดยตรง  

ไดแก    หัวหนาศูนยภาษา  หัวหนาโปรแกรม หัวหนาหมวด  และผูสอนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือ
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ระดับอุดมศึกษา เปนตน  จํานวน 5 คน สําหรับตรวจสอบและประเมินแนวทางการสรางชุดการ

สอนเสริม 

     2. กลุมผูบริหาร ครูผูสอน และผูที่เกีย่วของอื่นๆ 

  2.1 กลุมผูบริหาร ครูผูสอน และผูที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกโรงเรียน 

จํานวน  10 คน ในการจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ  

     3. กลุมนักศึกษา 

       กลุมนักศึกษา คือนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนของศูนยบริการการศึกษา

นอกโรงเรียน เขตบางขุนเทียนที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2548 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. 2544   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1,682   คน และกลุมตัวอยางไดมาโดย

การสุมมา 1 ศูนย  คือ ศูนยการเรียนวัดวิบูลยพัฒนกิตติ์ ผูใหขอมูลเปนนักศึกษาการศึกษานอก

โรงเรียนจํานวน 56 คน แบงนักศึกษา  2 กลุม คือ กลุมทดลอง (Experimented  Group)  1 หอง มี

นักศึกษา 28 คน และกลุมควบคุม( Controlled Group) 1 หอง มีนักศึกษา 28 คน  
  

การเลือกกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
              การเลือกกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ผูวิจัยใชแบบทดสอบกลางของศูนยการศึกษา

นอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร 1 ซึ่งไดคัดเลือกเนื้อหาและสาระการเรียนรูใหครอบคลุมและ

สอดคลองกับสภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของการศึกษานอกโรงเรียน ไปทดสอบทั้ง

ระดับช้ัน เพื่อจะไดกลุมทดลองและกลุมควบคุม ที่มีลักษณะใกลเคียงกันมากที่สุด  โดยนําผล

คะแนนจากของผูสอบมาเรียงคะแนนสูงสุดไปหาต่ําสุด และแบงกลุมสูง 50%  แบงกลุมตํ่า  50%  

ในแตละกลุมจะมีคนเกง คนออนเทาๆกัน หลังจากนั้นแบงผูเรียนออกเปน 2 กลุม   และคัดเลือก

เปนกลุมควบคุมและกลุมทดลองไดดังนี้ 

       1. กลุมที ่1   เปนกลุมควบคุม ( Controlled Group) 1 หอง มนีักศกึษา  28 คน  

กําหนดใหเรียนโดยการสอนเสริมตามปกต ิ

       2. กลุมที่ 2   เปนกลุมทดลอง  (Experimented  Group)  1 หอง มีนักศึกษา 

28 คน กาํหนดใหเรียนโดยใชชุดการสอนเสริม 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การพัฒนาชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักศึกษาการศึกษานอก

โรงเรียน  เขตบางขุนเทียน  ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  3  ชิ้นและการสรางมี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 1 : ชุดการสอนเสริม 

 การสรางชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวย

รายละเอียดดังนี้ 

             1.  ศึกษาขอมูลจากการศึกษาบริบทและสภาพแวดลอมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ของการศึกษานอกโรงเรียนเปนขั้นตอนการวิจัยลําดับแรกที่ผูวิจัยมีความตองการคนหาขอมูลเพื่อ

นําไปกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการออกแบบและสรางชุดการสอนเสริมใหสอดคลองกับ

สภาพที่แทจริงของผูเรียนซึ่งผูวิจัยไดลงภาคสนามเพื่อเจาะลึกบริบทและสภาพแวดลอม    โดยเขา

ไปสังเกตสภาพแวดลอมการเรียนทั่วไป    และสุมสัมภาษณนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนที่เคย

เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  จากศูนยการเรียนวัดนินสุขาราม  ศูนยการเรียนวัดวิบูลยพัฒนกิตติ์ และ

ศูนยการเรียนฐานเทคโนโลยี  ครูประจํากลุม  ครูศูนยการเรียนชุมชน  ผูบริหาร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี   ศูนยรัตนโกสินทร ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน เขตบางขุนเทียน   

 2. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการวิจัยโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ   

หลักการ ในการสรางชุดการสอนเสริม มาจากแหลงการเรียนรูตางๆ ดังนี้ 

  2.1  จากเอกสารงานวิจยั ไดจากบทคัดยอวิทยานิพนธ เอกสารมาจากหนวยงานที ่     

เกี่ยวของ เชน กรมวิชาการ หรือหนวยงานการศึกษานอกโรงเรียน เอกสารจากหนงัสอื ตํารา 

วารสาร หนังสอืพิมพ ทีม่ีแนวคิดทฤษฎีตางๆ 

  2.2  จากการสืบคนทาง Internet จะไดความรูที่กวางขวางเกี่ยวกับการพัฒนา

ภาษาอังกฤษดานชุดการสอน และนํามาสังเกตการณ 

  2.3  จากผูรูและผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ครูประจํา

กลุม และจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อจะไดสภาพของปญหาที่ใกลตัวผูเรียน 

  2.4  ทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล รวบรวมเปนหมวดหมูเพื่อนําขอมูลที่ได

สรางชุดการสอนเสริม 

  2.5   รวบรวมขอมูลที่ไดนํามากาํหนดแนวทางในการสรางชุดการสอน และปรึกษา            

ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวฒุิ 
 
        วิธีการสรางชุดการสอนเสริม 
  1. การสรางชุดการสอนเสริมสําหรับครูผูสอน 

   1.1   การเขียนคํานํา เปนสวนที่แสดงความรูสึก และความคิดเห็นของผูผลิต 
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  1.2   บอกใหผูใชไดทราบสวนประกอบของชุดการสอนเสริมกอนนําไปใช 

  1.3  มีคําชี้แจงสําหรับผูสอน เปนการกําหนดสิ่งที่ครูควรปฏิบัติ เพื่อจะได

ดําเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   1.4  กําหนดสิ่งที่ผูสอนและผูเรียนตองเตรียม ไวลวงหนากอนสอน  

   1.5  กําหนดบทบาทของผูสอนและผูเรียน  ครูจะตองเปนผูชี้แจงบทบาทของ

ผูเรียนใหทราบกอนใชชุดการสอนเสริมทกุครั้ง 

   1.6  การจัดหองเรียน อธิบายการจัดหองเรียน พรอมทั้งทําแผนผังกิจกรรมตางๆ 

   1.7  จัดทําแผนการสอน เปนสวนที่กําหนดสิ่งตอไปนี้ใหผูใชชุดการสอนไดทราบ 

           1.7.1   กําหนดมโนทัศน หลักการ และวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง 

      1.7.2  กําหนดโครงรางของเนื้อหา/สาระการเรียนรูที่จะนํามาสรางชุดการสอน

เสริม 

      1.7.3   กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

        1.7.4   เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ จัดเปนหมวดหมูในกลองชุด

การสอน   

 1.7.5  การประเมินผล 

   1.8 เขียนคําชี้แจงในบัตรคําส่ังเพื่อผูเรียน และผูสอนไดดําเนินกิจกรรมตาม

กระบวนการที่กําหนดอยางเปนระบบ 

  1.9   จัดทําแบบฝกหัดปฏิบัติหรือกระดาษตอบคําถาม สําหรับผูเรียน พรอมเฉลย 

  1.10  จัดทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน (พรอมเฉลย) แบทดสอบนี้ควรจะมี

อยูใน คูมือครูดวย เพื่อที่ผูสอนจะไดนําไปพิมพและอัดสําเนาแจกนักเรียนไดตามจํานวนที่ตองการ  

   1.11 นําเอกสารมาเรียบเรียงและจัดทําเปนรูปเลม และบรรจุกลองชุดการสอน

เสริมของแตละสาระการเรียนรู 

   1.12  นําเอกสารในชุดการสอนเสริมไปใหผูชํานาญการตรวจและแกไข 
 
       วิธีการสรางชุดการสอนเสริมสําหรับนักศึกษา 
  1.  กําหนดคําชี้แจงใหสอดคลองกับชุดการสอนเสริม 

             2. นําเนื้อหาจากเอกสารในชุดการสอนเสริมมาสรางเปนแบบฝกหัดปฏิบตัิทายบทและมี

คําชี้แจงการใชแบบฝกปฏิบัติ ที่มีการกาํหนดทิศทางเอาไวชัดเจน  ควรออกแบบใหเดนสะดุดตา 

นาอาน ใชภาษาทีเ่ปนกันเองและมีภาพประกอบเพื่อใหนาสนใจขึ้น 

             3.  มีตารางการปฏิบัติงาน ซึ่งผูเรียนจะวางแผนไวเอง 



    
 

110 

             4. มีแผนการสอน ที่อธิบายพอสังเขป โดยเฉพาะความคิดรวบยอด วัตถุประสงค 

กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน และการประเมินผลเพื่อใหผูเรียนทราบทิศทาง เปาหมายและ

บทบาทของตนเอง 

             5.  เนื้อหาในแบบฝกปฏิบัติ ในสวนที่เกี่ยวของกับหัวเรื่องตางๆ ควรใหตรงกับเนื้อหาใน

บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา หรือประสบการณอ่ืนใดที่ผูสอนกําหนดไวในชุดการสอน 

             6 . สรางคําตอบของแบบฝกหัดเพื่อผูเรียนใชตรวจคําตอบดวยตนเอง ตองเตรียมเนื้อที่

ไวในแบบฝกหัดใหตรงกัน โดยใหหมายเลขและรหัสที่เดนชัดพอที่ผูเรียนจะตอบไดตรงตามที่ครู

กําหนดไว  การมีเฉลยจะเปนการชวยแบงเบาภาระของผูสอน เพราะผูเรียนจะชวยกันตรวจเอง

และสงเสริมการเรียนเปนรายบุคคลไดดวย คําเฉลยอาจจะอยูในแบบฝกหัด หรือแยกตางหากก็

ได 

   7. นําเอกสารและแบบฝกหัดไปใหผูชํานาญการตรวจและแกไข 

 
       วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 1 
 การสรางชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในชุดการ

สอน ประกอบดวย 1) คูมือสําหรับครูและสําหรับนักศึกษาการใชชุดการสอน 2) เอกสารในชุดการ

สอนเสริม มี 5 ชุด   ในแตละชุดมี  บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา  แบบฝกหัด  บัตรเฉลยคําตอบ  พรอม

ดวย CD  3) แบบทดสอบกอนและหลังการใชชุดการสอนเสริม 30 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัย 

ชนิด 4 ตัวเลือก การสรางเครื่องมือการวิจัยชิ้นนี้จะมีวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ คือ  

            1. แบบสอบถามประเมินคุณภาพของการสรางชุดการสอนเสริม สําหรับผูเชี่ยวชาญ

ประเมินคุณภาพของสื่อ ดานเนื้อหาวิชา ดานการผลิต และดานการนําไปใช ซึ่งแบบสอบถามเปน

แบบประเมิน ระดับคุณภาพเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และในแตละ

ระดับคะแนนมีความหมายดังนี้   

                             5    หมายถึง  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีมากที่สุด 

4 หมายถึง  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีมาก 

3  หมายถึง  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีปานกลาง 

2    หมายถึง  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีนอย 

1   หมายถึง  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีนอยที่สุด 

   และผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพชุดการสอนเสริมไวดังนี้ 
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             5.00   - 4.50  หมายถึง  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีมากที่สุด 

             4.49  - 4.00  หมายถงึ  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีมาก 

             3.99  - 3.00  หมายถึง  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีปานกลาง 

             2.99  - 2.00  หมายถึง  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีนอย 

             1.99  - 1.00  หมายถึง  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีนอยที่สุด 

 

       ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 2 : แบบทดสอบกอนเรียน(Pretest)และหลังเรียน

(Posttest) โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การจัดทําแบบทดสอบมีวิธีการดําเนินงานดังนี้ 

                 1.1 วิเคราะหหลักสูตร  เกณฑมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระตางประเทศ  ขอสอบ

กลางของการศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร และเอกสารการเรียนรูตางๆ 

 2. นําแบบทดสอบไปประเมินนักศึกษาที่เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมเพื่อวัดความรู

พื้นฐานกอนการใชชุดการสอนเสริม 

            3. นําคะแนนมาวิเคราะหหาคาระดับความยากงาย (p) จะตองอยูระหวาง .20 ถึง  .80  

และคาอํานาจจําแนก ( r ) อยูระหวาง – 1.00  ถึง  + 1.00  และไมต่ํากวา .20   โดยผูวิจัยดําเนนิการ

ดังนี ้

                  3.1  ตรวจใหคะแนนเปนรายขอ แลวรวมคะแนนทุกขอ 

                  3.2  เรียงกระดาษคําตอบจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงไปถงึผูที่ไดคะแนนต่ําสุด 

                  3.3  แบงกลุมสูง กลุมละ 27 % ของผูเขาสอบทั้งหมด โดยเอา 0.27 ไปคูณจํานวนผู

เขาสอบ เชน ผูเขาสอบ 56 คน ไปคูณ กับ 0.27 เทากับ 15.2 คิดจํานวนเต็ม 15 คน ดังนัน้จะได

กลุมสูงและกลุมตํ่า กลุมละ 15 คน 

                  3.4 นําคะแนนทีไ่ดมาคํานวณหาคาความยากและคาอํานาจจําแนก โดยใชวิธี

วิเคราะหของ เฮนรี่  อี   การเรททท  ( Henry  E.  Garrette, 1963 )  มดีังนี ้

                                1)  การคํานวณหาคาระดับความยาก (Difficulty) เปนคาแสดงถึงรอยละ

หรือสัดสวนของผูที่ตอบขอนั้นถูก หรือที่เลือกคําตอบนัน้   สูตรที่ใช 

                                       PH    +     PL 

                                             P                 _________________ 

                                                                 nH       +         nL      

2) การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก ( Discrimination) ของขอสอบอิง 
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กลุม ซึง่หมายถึง ประสิทธิภาพการจําแนกผูสอบออกเปนกลุมสูงกับกลุมตํ่า  สูตรที่ใช     

                                        PH    -     PL 

                                             r                    _________________ 

                                                  nH                            

                                               P                 คาความยาก 

                            r           คาอํานาจจาํแนก 

                                    PH           คาความยากกลุมสูง 

                            PL                คาความยากกลุมตํ่า 

                                     nH            จํานวนผูตอบกลุมสูง 

                                     nL         จาํนวนผูตอบกลุมตํ่า                            

 4. วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยนําขอสอบที่อยูในเกณฑดีทั้ง 

30 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําผล

ที่ไดมาคํานวณโดยใชสูตร ของคูเดอร – ริชารดสัน ( KR-20  Kuder Richardson Formula 20) 

 5. แบบทดสอบทั้ง 30 ขอ ที่อยูในเกณฑมาตรฐานแลวมาพิมพใส CD เพื่อนําไปทดสอบ

ภาคสนามตอไป 
 
        วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 2 
 1. แบบทดสอบชุดการสอนเสริมกอนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย จํานวน 30 ขอ นําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินเครื่องมือวามีความยากหรืองายเหมาะสม

กับสภาพผูเรียนมากนอยเพียงใด 

 2. นํามาทดสอบกับนักศึกษากอนและหลัง เพื่อเปรียบเทียบการสอนโดยใชชุดการสอน

เสริมกับการสอนปกติ ดังรูปแบบการทดสอบขางลาง( Two Groups Pretest  Posttest Design) 

 

กลุม สอบกอน (Pretest) ทดลอง สอบหลงั (Posttest) 

ER O2 X1 O2

CR O3 X2 O4

 
 E   แทนกลุมทดลอง (Experimental Group) 

 R   แทนการเลือกกลุมตัวอยางแบบสุม (Random Sampling) 

 C   แทนกลุมควบคุม 
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 O   การทดสอบ/การประเมิน (Observation) 

 O1 , O3  แทนการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) 

 O2 , O4  แทนการทดสอบหลังจากการทดลอง (Posttest)  

 X1    แทนการใชชุดการสอนเสริม 

 X2    แทนการสอนปกติ  

 3. นําผลที่ไดจากแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ไปวิเคราะหหาคุณภาพของชุดการสอนเสริม 

 4. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูชํานาญการ 

 5. นําชุดการสอนเสริมไปทดลองหาประสิทธิภาพตามขั้นตอน 

 

 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 3 : ประเด็นการอภิปรายสนทนากลุมยอย 

 การสรางเครื่องมือช้ินนี้ เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะ   ปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพ

ของชุดการสอนเสริมใหดีข้ึน โดยการจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group) เพื่อตองการทราบ

ขอมูลจากผูบริหาร  ครูผูสอน และผูเรียนของการศึกษานอกโรงเรียน วามีความคิดเห็นอยางไรตอ

ชุดการสอนเสริมและอื่นๆ โดยมี ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ผูวิจัยสรางประเด็นหัวขอที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกโรงเรียน หลายๆดาน ไดแก ดาน 

การบริหารและการดําเนินงาน  ดานการเรียนการสอน ดานนโยบาย และดานอื่นๆ  เปนตน โดย

การแบงออกเปนกลุมยอย ๆ ตามประเด็นที่กําหนด หลังจากนั้นรวบรวมขอมูล และขอเสนอแนะ

ตางๆ ทําการสังเคราะห 

 2. ประมวลผลขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมยอย และนําผลจากการขอเสนอแนะตางๆ

ไปดําเนินการปรับปรุงปรับปรุงชุดการสอนเสริมใหสอดคลองกับสภาพของผูเรียนและเนื้อหาวิชา 

 
 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 3 

1. การกําหนดประเด็นหัวขอที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อจัดการสนทนา 

กลุมยอย ( Focus Group) ศึกษาขอมูลตางๆและนําประเด็นตางๆใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อให

ครอบคลุมกับวัตถุประสงคของงานวิจัยมากขึ้น  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัย เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาชุดการสอน

เสริม 
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 2. รวบรวมขอมูลจากแบบประเมินชุดการสอนเสริมจากผูเชี่ยวชาญ 

 3. นําแบบทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) ทดสอบรวบรวมคะแนน 

 4. ทําการทดลองใชชุดการสอนเสริม 

 5. นําแบบทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) ทดสอบโดยใชขอสอบชุดเดียวกัน

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน 

 6. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมยอยของผูบริหาร ครูผูสอนและผูเรียนของ

การศึกษานอกโรงเรียนเกี่ยวกับชุดการสอนเสริม วิเคราะหและสังเคราะหสรุป 

 

การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. การประเมินคุณภาพของชุดการสอนเสริมจากผูเชี่ยวชาญ โดยใชคาสถิติรอยละ 

 2. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมโดยนําขอมูลจากการทดสอบภาคสนามมา

วิเคราะหหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ดังนี้ 

  2.1 80 ตัวแรก ไดจากรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบระหวาง

บทเรียน 

  2.2 80 ตัวหลัง ไดจากรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ผูเรียนทุกคนทําไดจากแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนระหวางการเรียนการสอนใชชุดการสอนเสริมกับ

การสอนเสริมตามปกติของกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช t-test 

  3.1 เปรียบเทียบ O1 และ O3 เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองกลุม 

วามีผลไมแตกตางกัน 

  3.2 เปรียบเทียบ O1 และ O2 เพื่อทราบคะแนนเพิ่มข้ึนระหวาง O1 และ O2  

  3.3 เปรียบเทียบ O3 และ O4 เพื่อทราบคะแนนเพิ่มข้ึนระหวาง O3 และ O4

  3.4 เปรียบเทียบคะแนนที่เพิ่มข้ึนระหวางกลุมทดลอง และ กลุมควบคุม คือ O2 – O1 

และ O4 – O3

  ผลที่ควรจะเปน O2 – O1 และ O4 – O3 ควรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 

หรือนอยกวา  

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. คาเฉลี่ย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพชุดการสอนเสริม 
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2. คาความยากและคาอํานาจจําแนก 

                     การคํานวณหาคาความยากและคาอํานาจจําแนก โดยใชวิธีวิเคราะหของ เฮนรี่  อี   

การเรททท  ( Henry  E.  Garrette, 1963 )  มีดังนี้ 

                             2.1 การคํานวณหาคาระดับความยาก (Difficulty) เปนคาแสดงถงึรอยละหรือ

สัดสวนของผูที่ตอบขอนั้นถกู หรือที่เลือกคําตอบนั้น   สูตรที่ใช 

                                       PH    +     PL 

                                             P                 _________________ 

                                                                 nH       +         nL      

2.2 การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก ( Discrimination) ของขอสอบอิง 

กลุม ซึง่หมายถึง ประสิทธิภาพการจําแนกผูสอบออกเปนกลุมสูงกับกลุมตํ่า  สูตรที่ใช     

                                        PH    -     PL 

                                             r                    _________________ 

                                                  nH                            

    คาอํานาจจําแนกตามเกณฑที่กําหนด คือ มีคาตั้งแต .20 ข้ึนไป 

 3. การคํานวณหาความเชื่อมั่น คูเคอร-ริชารคสัน (Kuder-Rechardson) การหาความ

เชื่อมั่นวิธีนี้เปนที่นิยมกันมาก เพราะมีขอดีตรงที่วาสอบครั้งเดียวกับกลุมตัวอยาง ทดลองเครือ่งมอื

กลุมเดียว แลวหาคาความเชื่อมั่นได 

  สูตร  K.R. 20 

   ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑−= − 8

21r 1a Sn
n Pq  

   n หมายถึง จํานวนขอ 

   p หมายถึง สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 

   q หมายถึง สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ = 1-p 

   s2
8  หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

  การคํานวณคา s2 จากสูตร  ( )
( )1

22

−

− ∑∑
nn

xxn  

   s2  =    คาความแปรปรวนของคะแนน 

   n =    จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

          =    ผลรวมของคะแนนในกลุมตัวอยาง ∑ »

        =    ผลรวมของคะแนนในกลุมตัวอยางยกกําลังสอง ∑ 2
»

 4. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริม E1 /E2 (ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ. 2528 : 214) 
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   สูตรที่ 1 E1  = 
100×

∑
A
N

x
 

   E1  =    ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในสื่อ 

   ∑ » =    คะแนนรวมของผู เ รียนจากการทํางานหรือประกอบกิจกรรมที่

มอบหมาย 

   N =    จํานวนผูเรียน 

   A =    คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชิ้นรวมกัน 

   สูตรที่ 2 E2  = 
100×

∑
B
N

F
 

   E2  =    ประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมในการเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียน 

   ∑ F =    คะแนนรวมของผลลัพธหลังจบบทเรียน 

   N =    จํานวนผูเรียน 

   B =    คะแนนเต็มของการสอบหลังจบบทเรียน 

 5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางการเรียนการสอนดวยชุดการสอนกับการเรียนการสอน

เสริมปกติ ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS แบบการทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่ไม

เกี่ยวของกัน (Independent samples) มีลักษณะเปนการทดสอบตาม สูตร t-test  ดังนี้ (พวงรัตน 

ทวีรัตน. 2538 : 162) 

   
( ) ( )
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   1x  =    คาเฉลี่ยของกลุมทดลอง 

   2x  =    คาเฉลี่ยของกลุมควบคุม 

   S2  =    คาความแปรปรวน 

   n1  =    กลุมทดลอง 

   n2  =    กลุมควบคุม 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
                 ผลการวิจยัเรื่อง การพัฒนาชดุการสอนเสรมิวิชาภาษาองักฤษระดับชัน้มัธยมศึกษา 
ตอนปลายสาํหรับนักศกึษาการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พุทธศกัราช  2544  แบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน   3  ตอนดังนี ้
                 ตอนที ่ 1   ผลการพัฒนาและออกแบบชุดการสอนเสริม 

                                 1.1 ผลการสํารวจบริบทและสภาพแวดลอม การเรียนการสอน 

                                       ภาษาองักฤษของการศึกษานอกโรงเรียน 

                                 1.2  ผลการประเมนิคุณภาพชุดการสอนเสริมของผูเชี่ยวชาญ  

                                 1.3  ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอนเสริม 

                 ตอนที ่ 2   ผลการทดลองใชชดุการสอนเสรมิ 

                                 2.1 ผลการทดสอบกอนและหลังเพื่อแยกเปน กลุมทดลอง และ กลุม 

                                      ควบคุม 

                                 2.2  ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ 

                                 2.3  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา  

                                        ภาษาอังกฤษระหวางการเรยีนการสอนใชชุดการสอนเสริมกับการ 

                                        สอนเสริมตามปกติ 

                 ตอนที่  3   ผลสรุปรวบรวมขอเสนอแนะและปรับปรุงชุดการสอนเสริม 

                                 3.1  ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมยอย 

                                       ( Focus Group) 

 
ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาและออกแบบชุดการสอนเสริม 
                1.1  ผลการสาํรวจบริบทและสภาพแวดลอม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของการศึกษานอกโรงเรียน 
                      การสํารวจบริบทและสภาพแวดลอมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ

การศึกษานอกโรงเรียนเปนขั้นตอนการวิจัยลําดับแรกที่ผูวิจัยมีความตองการคนหาขอมูลเพื่อ

นําไปกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการออกแบบและสรางชุดการสอนเสริมใหสอดคลองกับ

สภาพที่แทจริงของผูเรียน  ซึ่งผูวิจัยไดลงภาคสนามเพื่อเจาะลึกบริบทและสภาพแวดลอม โดย

เขาไปสังเกตสภาพแวดลอมการเรียนทั่วไป    และสุมสัมภาษณนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน

ที่เคยเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  จากศูนยการเรียนวัดนินสุขาราม  ศูนยการเรียนฐานเทคโนโลยี  
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และศูนยการเรียนวัดวิบูลยพัฒนกิตติ์   และสัมภาษณครูประจํากลุม  ครูศูนยการเรียนชุมชน  

ผูบริหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี   ศูนยรัตนโกสินทร ที่สําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน   ซึ่งผลการสํารวจบริบทและ

สภาพแวดลอม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของการศึกษานอกโรงเรียน  มีขอสรุปออกเปน

หลายดานดังนี้ 

              1.1.1 ดานขอมูลทัว่ไปของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทยีน 

            ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน เปนสถานศึกษา ซึ่งอยู

ภายใตการบังคับบัญชาของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

ไดประกาศจัดตั้งศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2540 

โดยมีบทบาทหนาที่ดูแลและจัดการศึกษานอกโรงเรียนทั้งสายสามัญ   สายอาชีพ  และ

การศึกษา ตามอัธยาศัยรวมกับภาครัฐและเอกชนใหแกผูพลาดโอกาสทางการศึกษา  และผู

แสวงหาความรูเพิ่มเติมพัฒนาตน ครอบครัว ชุมชน    สังคมและสงเสริมการพัฒนาศักยภาพให

การพึ่งพาตน การพัฒนาคุณภาพชีวิต   และการพัฒนาอาชีพเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกา

ภิวัตน ไดอยางมีความสุข  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตบางขุนเทียน ประกอบดวยครู

ศูนยการเรียนชุมชน  13 คน ครูประจํากลุม  52  คน  มีนักศึกษา ทั้งหมด  3,348 คน  แบง

ออกเปนระดับชั้นประถมศึกษา 319 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  1,347  คน   ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย  1,682  คน  นอกจากนี้มีศูนยการเรียนที่อยูในความดูแล เปนสถานที่

จัดการเรียนการสอนทั้งหมด   17 ศูนยการเรียน ไดแก ศูนยการเรียนวัดนินสุขาราม   ศูนยการ

เรียนฐานเทคโนโลยี   ศูนยการเรียนวัดวิบูลยพัฒนกิตติ์   ศูนยการเรียนเยาวชนพลัดถิ่น  ศูนย

การเรียนวงแหวนทวีสุข   ศูนยการเรียนบริษัทโมเดรินฟอรม  ศูนยการเรียนบางขุนเทียนศึกษา   

ศูนยการเรียนบริษัทจงสถิตย  ศูนยการเรียนบางกระดี่   ศูนยการเรียนชุมชนเพชรทองคํา  ศูนย

การเรียนสตรีบางบอน(เรือนจําหญิง)   ศูนยการเรียนเอกชัยพิทยา(เรือนจําชาย)  ศูนยการเรียน

บริษัทบิ๊กสตาร   ศูนยการเรียนพิพิธพัฒนโสภณ  ศูนยการเรียนวัดพรหมรังสี   ศูนยการเรียน

อาคารทรัพยศิริ   และศูนยการเรียนเขตการเดินรถที่ 5 ซึ่งสภาพของศูนยการเรียนเหลานี้จะอยู

ตามสถานที่ตางๆ เชน  วัด  ชุมชน โรงเรียนที่เปนของภาครัฐและเอกชน   อาคารเอนกประสงค 

หางสรรพสินคา  บริษัท สถานีขนสง และเรือนจํา เปนตน จะเห็นไดวาลักษณะการจัดการศึกษา

นอกโรงเรียน สามารถจัดไดทุกหนทุกแหงเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสําหรับผูที่ดอยและ

พลาดโอกาสทางการศึกษาไดพัฒนาศักยภาพใหกาวหนาสามารถดํารงชีวิตไดอยางมคุีณภาพใน

สภาพแวดลอมของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

1.1.2 ดานปญหาและความตองการของผูเรียนกบัการเรียนการสอนเสริมภาษา 
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อังกฤษ 

      ขอมูลจากนักศึกษาไดใหความเหน็วา ภาษาองักฤษมีบทบาทสาํคัญและความ 

จําเปนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ แมกระทั่งการทํางานก็ตองใช

ภาษาอังกฤษ ในการติดตอส่ือสาร ตลอดจนสภาพแวดลอมตางๆก็ใชภาษาอังกฤษ เชน 

คอมพิวเตอร  ส่ือโฆษณา  การใชเงินจากตูATM และรายการสั่งอาหารจากภัตตาคารตางๆ เปน

ตน จากเหตุผลดังกลาว นักศึกษาจึงมีความตองการมากที่จะเรียนภาษาอังกฤษ   เพราะเปนวิชา

ที่นาสนใจนําไปใชเพื่อส่ือสารกับชาวตางประเทศได     ดังนั้นจึงมีความประสงคที่จะฝกทักษะ

การใชภาษาอังกฤษทุกๆดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน แตที่ผานมาการ

ประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษไดคะแนนนอยมาก ปญหาที่สงผลกระทบตอการเรียนการสอน

เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ไดแก   ผูเรียนมีเวลานอยมากในการฝกฝนและศึกษาคนควาเพิ่มเติม

เพราะเนื่องมาจากตองทํางาน 6 วันตอสัปดาห หยุดเฉพาะวันอาทิตย   ส่ือและอุปกรณการเรียน

การสอนลาสมัยมีแตเอกสารตําราเรียน     ขาดผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ

โดยตรง และขาดแหลงการเรียนรูในการหาความรูดวยตนเอง  เปนตน   ดังนั้น ความตองการของ

ผูเรียนเปนอันดับแรกคือ   ตองการสื่อการเรียนรูที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหมๆ   รองลงมา

ตองการวิทยากรที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษโดยตรงมาสอนเสริมระหวาง

ที่มาพบกลุมวันอาทิตย โดยใหจัดกิจกรรมที่หลากหลายผสมกับการบรรยาย  และมีความ

ตองการใหนํานวัตกรรมใหมมาใชสอนเสริม และ ตองการเรียนรูส่ิงใหมๆ เพื่อตองการปรับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหสูงขึ้น ตลอดมีทักษะทั้ง  4  ดาน ฟง พูด อาน และ

เขียนที่เพียงพอตอการนําใชในชีวิตประจําวัน 

1.1.3 ดานความพรอมของครูผูสอนกับการสอนเสริมภาษาอังกฤษ 

            ผูสอนสวนใหญของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนบางขุนเทียน  เปนครูประจํา 

กลุมมากกวาครูศูนยการเรียนชุมชน  มีอายุระหวาง  20- 35  ป ประสบการณการทํางาน นอย

กวา  10  ป  การศึกษาสวนใหญอยูระดับปริญญาตรี ไมมีครูที่มีความเชี่ยวชาญดานการสอน

ภาษาอังกฤษโดยตรง เนื่องจากขาดการสนับสนุนอัตรากําลังจากรัฐและมีการลาออกบอยครั้ง 

สาเหตุจากไดคาตอบแทนนอยและสวัสดิการที่ดี   ดังนั้นการเรียนการสอนจะใชจางวิทยากรหรือ

ผูสอนที่มีความรูดานภาษาอังกฤษจากโรงเรียนการศึกษาในระบบ  การสอนเสริมสวนใหญใช

วิธีการบรรยายจากเอกสารตําราที่ศูนยการเรียนกําหนดให  ไมมีการจัดกิจกรรมหรือใชนวัตกรรม

ใหมมาสอนเสริม  ประกอบกับพื้นความรูเดิมของนักศึกษามีนอยและหางจากการเรียนมานาน 

จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่า  แตถามีการนําเอานวัตกรรมใหมๆ เชนชุดการ
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สอนมาใชสอนเสริม นาจะเปนอีกทางหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษไดดีและ

อาจจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได                     

1.1.4 ดานบริหารและจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

             ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขนุเทียน มีผูอํานวยการศูนยเปนผูที ่

ควบคุมดูบริหารและจัดการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหกับผูพลาดโอกาสที่จะศึกษาตอในระบบ 

ไดมีโอกาสศึกษาตอตามความตองการสําหรับผูที่มีความประสงคเขามาศึกษาตอ  โดยหลักสูตร

แบง 3 ระดับ  คือ ระดับต้ังแตประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน   และมัธยมศึกษาตอนปลาย   

วิธีการเรียนสวนใหญ จะมีลักษณะแบบพบกลุม  เพราะนักศึกษาสวนใหญจะมีเวลาเรียน 1 วัน

คือ วันอาทิตย ซึ่งเปนวันหยุด  สําหรับการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทาง

ศูนย ฯ มีการบริหารจัดการสนองตามความตองการ เพื่อการศึกษาตอ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และการประกอบอาชีพ   จากภารกิจดังกลาวในการบริหารและจัดการการศึกษานอกโรงเรียนที่

ผานมา พบวามีปญหาหลายดาน  เชน การขาดบุคลากรการทํางานที่เหมาะสม  สถานที่ในการ

ทํากิจกรรมการเรียนการสอน    ขาดการรวมมือกันในการจัดการศึกษาระหวางการศึกษาใน

ระบบและนอกระบบ  การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แทนหลักสูตรเกา 

เนื่องจากหลักสูตรใหมเนนเนื้อหาสาระ เวลาเรียน  เหมือนกับการเรียนการสอนในระบบมาก

เกินไป  จึงไมสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ    การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม

เพียงพอตอการบริหารงานและจัดการตางๆที่จะเอื้อประโยชนใหกับการศึกษานอกโรงเรียน     ใน

การที่จะนําไปซื้อส่ือการเรียนรูหรือเทคโนโลยีใหมมาสงเสริมการเรียนรูใหกับนักศึกษาเกิดทักษะ

ในศาสตรตางๆ เปนตน  จากสภาพปญหาดังกลาวยอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษมาอยางตอเนื่อง 

                        จากการสํารวจบริบทและสภาพแวดลอมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ

การศึกษานอกโรงเรียน ทําใหทราบสภาพปญหาและขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนและเปน

แนวทางใหผูวิจัยไดออกแบบและดําเนินการสรางชุดการสอนเสริมไดสอดคลองกับสภาพการ

เรียนการสอนและสอดคลองกับสภาพของผูเรียน  ซึ่งนาจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ

อยูในระดับที่ดีข้ึนได  

                                                                                                                                                                      
1.2 ผลการประเมินคุณภาพชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ 
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ตาราง 1    คาเฉลี่ยและคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการประเมินคณุภาพชุดการสอนเสริมดาน 

      การจัดและการนําเสนอเนื้อหาโดยผูเชีย่วชาญ  5 ทาน 

 

                      รายการประเมนิ     Χ    S.D   ระดับ

คุณภาพ 

1.การนาํเสนอเนื้อหาสอดคลองกับมาตรฐาน ของหลกัสูตรการศึกษาขั้น 

   พื้นฐาน พ.ศ. 2544 

4.60 0.49 มากที่สุด 

2. สาระการเรยีนรูของแตละชุดการสอนเสริม 4.00 0.63 มาก 
3. องคประกอบของชุดการสอนเสริม 5.00 0.00 มากที่สุด 
4. การจัดลําดับเนื้อหา มีการเรียงลําดับจากงายไปหายาก 3.80 0.75 ปานกลาง 
5. เนื้อหากับสภาพการเรียนรูของผูเรียน 4.00 0.89 มาก 
6. ความชัดเจนและความตอเนื่องของเนือ้หา 4.00 0.89 มาก 
7. ความยาวของเนื้อหาของแตละชุดการสอนเหมาะกับเวลา 3.60 0.49 ปานกลาง 
8. ความเขาใจเนื้อหาโดยรวมของผูเรียน 4.20 0.75 มาก 
9. การนําเขาสูเนื้อหาวิชา 4.60 0.49 มากที่สุด 
10.เนื้อหามีความครบถวนในการพัฒนา 4  ทักษะ ฟง พูด อาน เขยีน 4.80 0.40 มากที่สุด 
11.เนื้อหาสาระของแตละชุดการสอนเสริมสงเสริมให 

     ผูเรียนไดใชภาษาองักฤษในการทํางานแบบรวมมือกัน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

12. การสรุปเนื้อหาหรือประเด็นสําคัญ 4.40 0.80 มาก 
13. ผูเรียนสามารถทาํตามขัน้ตอนในแตละชุดการสอนเสริมได 4.60 0.49 มากที่สุด 
14.ผูเรียนมีอิสระในการเขาถึงเนื้อหาในแตละชุดการสอนเสริม 4.20 0.40 มาก 
15. เนื้อหาการเรียนรูผูเรียนศึกษาไดดวยตนเอง 4.40 0.80 มาก 
16. เนื้อหามีประโยชนตอการนําไปใชในชวีิตประจําวนั 5.00 0.00 มากที่สุด 
       

      รวมคาเฉลี่ย                                                                                      4.39         
 
0.52 
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            จากตาราง 1    พบวา ผูเชี่ยวชาญ  5 ทานประเมินคุณภาพชดุการสอนเสรมิดานการจัด

และการนาํเสนอเนื้อหา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  ( Χ  = 4.39)  เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา มีคุณภาพ โดยขอที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด (Χ  = 5.00) คือ ขอ 3)  องคประกอบของชุดการสอน  

ขอ 11) เนื้อหาสาระของแตละชุดการสอนเสริมสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในการทํางาน

แบบรวมมือกนัและขอ 16) เนื้อหามีประโยชนตอการนาํไปใชในชีวิตประจําวนั นอกจากนัน้อยูใน

ระดับดี  8 ขอ (Χ  = 4.00- 4.49)  และมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ ( Χ  = 3.00-3.99)   

 

ตาราง   2   คาเฉลี่ยและคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการประเมนิคณุภาพชุดการสอนเสริม 

       ดานการผลิตโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

 

                      รายการประเมนิ     Χ    SD ระดับคุณภาพ 

1. คูมือครูการใชชุดการสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. คูมือนักศึกษาการใชชุดการสอน 4.80 0.40 มากที่สุด 
3. คําชี้แจงการใชชุดการสอนเสริม 4.40 0.49 มาก 
4. ใบแบบฝกหัด 4.00 0.89 มาก 
5.  ใบความรู 4.40 0.49 มาก 
6.  แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 4.20 0.75 มาก 
7.    แบบประเมินการทาํงานกลุม 4.00 0.63 มาก 
8.    แผนผังการจัดการเรียนรูประจําชุด 3.80 0.75 มาก 
9.    แนวทางการจัดการเรียนรู 5.00 0.00 มากที่สุด 
10.  แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 3.40 0.49 ปานกลาง 
11.  การออกแบบชุดการสอนสอดคลอง 

       กับสภาพผูเรียนและวชิา 

4.60 0.49 มากที่สุด 

12.  มกีารนาํเทคโนโลยีมาใชในการผลิต 4.80 0.40 มากที่สุด 
13.  รูปแบบและโครงสรางของชุด 4.80 0.40 มากที่สุด 
14.  ความชัดเจนและนาสนใจของชุด 

   

        รวมคาเฉลี่ย 

 

4.00 
 
4.37 

0.63 
 
0.49 
 

มากที่สุด 
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              จากตาราง 2    พบวา ผูเชี่ยวชาญ  5 ทานประเมินคุณภาพชดุการสอนเสรมิดานการ

ผลิต มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  (Χ = 4.37)  เมื่อพจิารณารายขอ พบวา มีคุณภาพ โดย

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ = 5.00) คือ ขอ 1)  คูมือครูการใชชุดการสอน  และขอ 9) แนวทางการ

จัดการเรียนรู นอกจากนัน้อยูในระดับดี  10 ขอ (Χ  = 4.00 -4.49)  และมคุีณภาพอยูในระดับ

ปานกลาง 2 ขอ (Χ  = 3.00  - 3.99)   

 

ตาราง 3     คาเฉลี่ยและคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการประเมินคณุภาพชุดการสอนเสริม  

      ดานการนาํไปใชโดยผูเชีย่วชาญ  5 ทาน 

 

                      รายการประเมนิ      Χ    S.D ระดับ

คุณภาพ 

1. แนวคิดในการพัฒนาชุดการสอน 4.80 0.40 มากที่สุด 
2.กิจกรรมการเรียนรูกับผูเรียน 3.60 0.80 ปานกลาง 
3.ผูเรียนไดใชความคิด ความสามารถของตน คนพบสิ่ง 

ตาง   ๆ  ดวย ตนเอง 

4.60 0.49 มากที่สุด 

4.วิธีการเลือกตัวอยางเหมาะสมกับบทเรียนของแตละชดุ 4.60 0.80 มากที่สุด 
5.ชุดการสอนสอดคลองหลกัการและทฤษฎีการเรียนของ

ผูใหญ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

6.ชุดการสอนสงเสริมกระบวนการคิด 4.80 0.40 มากที่สุด 
7.ชุดการสอนสงเสริมกระบวนการกลุม 4.00 0.63 มาก 
8.ชุดการสอนสงเสริมผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง 4.80 0.40 มากที่สุด 
9.ชุดการสอนพัฒนาใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวนั 

4.00 0.49 มาก 

10ชุดการสอนชวยเพิ่มสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

     รวมคาเฉลีย่ 

5.00 
 
4.56 

0.00 
 
0.44 
 

มากที่สุด 
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             จากตาราง 3    พบวา ผูเชี่ยวชาญ  5 ทานประเมินคุณภาพชุดการสอนเสริมดานการ

นําไปใช มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  (Χ  = 4.56)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา  มีคุณภาพ 

โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ  = 5.00) คือ ขอ 5)  ชุดการสอนสอดคลองกับหลักการและทฤษฎี

การเรียนของผูใหญ ขอ 10) ชุดการสอนชวยเพิ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ   

นอกจากนั้นอยูในระดับดี  10 ขอ (Χ  = 4.00-4.49)  และมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ 

คือ ขอ 2) กิจกรรมการเรียนรูกับผูเรียน  (Χ  = 3.00 -3.99)   

 
              1.3    ผลการหาประสทิธิภาพชุดการสอนเสริม 
                        การหาประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของชุดการสอนเสริมโดยการใชสูตร E1 / E2  

ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานกอนการทดลอง คือ 80/80  หมายความวา 80 ตัวแรก เปนคาเฉลี่ย

รอยละของคะแนนเต็มระหวางปฏิบัติการใชชุดการสอนเสริม  และ  80 ตัวหลัง เปนคาเฉลี่ยรอย

ละของคะแนนเต็มหลังการใชชุดการสอนเสริม  และวิเคราะหหาประสิทธิภาพ  3 ข้ันตอนดังนี้ 

                         1.3.1 การทดลองขั้นหนึ่งตอหนึ่ง  เปนการทดลองเพื่อหาขอบกพรองของชุดแลว

นําไปปรับปรุง  โดยผูวิจัยนําชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ไปทดลองใชกับนักศึกษา

การศึกษานอกโรงเรียนจากศูนยการเรียนฐานเทคโนโลยี  จํานวน  1  คนผลการวิเคราะหขอมูล

ปรากฏดังนี้ 

 

ตาราง  4  การหาประสทิธิภาพของชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศกึษา 

       ตอนปลาย กับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  1  คน 

 

   คะแนนระหวางเรียน      คะแนนหลังเรียน     E1    E2 การทดลอง 
 คะแนนเต็ม คะแนนที่ได คะแนนเต็ม คะแนนที่ได   รอยละ  รอยละ 

ชุดที่1 30 17 20 9  56.67 45.00 
ชุดที่2 30 21 20 11  70.00 55.00 
ชุดที่3 30 18 20 14  66.00 70.00 
ชุดที่4 30 22 20 12  73.33 60.00 
ชุดที่5           30 23 20 15  76.67 75.00 

เฉลี่ย                                   20.20                      12.20            
รอยละ                                67.33                      61.00 
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             จากตาราง  4    ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริม แบบการทดลองขั้นหนึ่ง

ตอหนึ่ง ผูเรียน  1  คน  ปรากฏวา นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนเสริม

ทั้ง 5 ชุด มีคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน  (E1)   20.20 ไดรอยละ 67.33  และคะแนนเฉลี่ยหลังการ

เรียน ( E2) 12.20 ไดรอยละ 61.00  มีประสิทธิภาพเทากับ 67.33/61.00   

                      จากการทดลองแสดงวาชุดการสอนเสริมนี้มีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน

ที่กําหนดไว 80/80  ดังนั้น  ชุดการสอนเสริมทั้ง 5 ชุด มีขอบกพรองหลายประการดังนี้                 

                      1) เนื้อหาสาระของแตละชุดมีมากเกินไป  บางชุดมีความยากเกินไปกับพื้น

ฐานความรูเดิมของผูเรียน  

                      2) ผูเรียนมีประสบการณนอย  ดานการฟง  การพูด การอาน และการเขียน 

ภาษาอังกฤษ  

                      3) ชุดการสอนที่เปนประโยคและคําศัพทอานไมออกและไมรูความหมาย 

                      4) ผูเรียนไมกลาแสดงออก เชน การฝกหัดใหออกเสียง หรือแสดงกิจกรรมตางๆ          

                      5) การแบงกลุมทํากิจกรรมยังไมรวมมือกันและใชเวลามาก  

             1.3.2  การทดลองกลุมเล็ก  เปนการทดลองเพื่อปรับปรุง  โดยผูวิจัยนําชุดการสอนเสริม 

วิชาภาษาองักฤษจากการทดลองใชข้ันหนึ่งตอหนึง่มาปรับปรุงดังนี ้ 

                      1) ปรับเนื้อหาของแตละชุด โดยเริ่มจากเนื้อหางายกอนไปสูเนื้อหาที่ยากขึ้น 

          2) ปรับเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมและเนื้อหา 

                      3) จัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนทั้งที่เปนรายบุคคลและรายกลุมเพื่อใหผูเรียนมี 

ความมั่นใจในตนเองและกลาแสดงออกมากขึ้น 

4)จัดกิจกรรมการสอนที่พฒันาฝกทักษะใหครบ 4 ดาน คือ การฟง การอาน 

 การพูด และการเขียน โดยเพิ่มฝกการฟงจากเจาของภาษา ใช ส่ือ ซีดี  

                         หลังจากปรับปรุงแลวนําไปทดลองใชกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนจาก
ศูนยการเรียนฐานเทคโนโลยี  จํานวน  10  คนผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังนี้ 
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ตาราง  5  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมวิชาภาษาองักฤษ ระดับมธัยมศึกษาตอน  

       ปลาย กบันักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  10  คน 

 

   คะแนนระหวางเรียน      คะแนนหลังเรียน     E1    E2 การทดลอง 
 คะแนนเต็ม คะแนนที่ได คะแนนเต็ม คะแนนที่ได รอยละ รอยละ 

ชุดที่1 300 241 200 165 80.33 82.50 
ชุดที่2 300 249 200 161 83.00 80.50 
ชุดที่3 300 245 200 166 81.66 83.00 
ชุดที่4 300 253 200 169 84.33 84.50 
ชุดที่5           300 234 200 154 78.00 77.00 

 
เฉลี่ย                                   244.4 

                       
                       163 

รอยละ                                81.47                         81.50  
 

               
               จากตาราง  5    ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริม แบบกลุมเล็ก ผูเรียน 10  

คน  ปรากฏวา นักศกึษาการศึกษานอกโรงเรียนทีเ่รียนดวยชุดการสอนเสริมทั้ง 5 ชุด มีคะแนน

เฉลี่ยระหวางเรียน (E1)244.4 ไดรอยละ  81.47  และคะแนนเฉลี่ยหลงัการเรียน ( E2)  163 ได

รอยละ  81.50  มีประสิทธภิาพเทากับ 81.47/81.50   

                        จากการทดลอง แสดงวา ชุดการสอนเสริมนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนดไว 80/80    แตถาดูเปนรายชุดยังมีบางชุดการสอนเสริม เชน ชุดที่ 5   มีขอบกพรองที่ตอง

นําไปปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ  มีคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน (E1)  ไดรอยละ 78  และ

คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน ( E2)  ไดรอยละ  77.00  ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว สาเหตุ

เนื่องมาจากเนื้อหาสาระชุดที่  5 เนน    การอานและการเขียนนักศึกษามีประสบการณนอย  จึงมีผล

ทําใหขาดความรู ความเขาใจ  จึงทําใหคะแนนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวได   

                      ดังนัน้ สรุปวา ผลการทดลองแบบกลุมเลก็มีขอบกพรองบางประการ ที่ตอง รับ

ปรุงแกไขใหมปีระสิทธิภาพเพิ่มข้ึนกอนนําไปทดลองแบบภาคสนามตอไป 

1.3.3 การทดลองกลุมใหญ  เปนการทดลองเพื่อปรับปรุง  โดยผูวิจัยนําชุดการ 
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สอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษที่ไดปรับปรุงจากการทดลองกลุมเล็กแลว  นําไปทดลองใชกับ

นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนจากศูนยการเรียนฐานเทคโนโลยี  จํานวน  20  คนผลการ

วิเคราะหขอมลูปรากฏดังนี ้

 

ตาราง 6  การหาประสทิธิภาพชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

         กับนักศกึษาการศึกษานอกโรงเรียน  20  คน 

 

    คะแนนระหวางเรียน        คะแนนหลังเรียน     E1    E2 การทดลอง 
  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได   คะแนนเต็ม คะแนนที่ได รอยละ รอยละ 

ชุดที่1 600 505 400 334 84.16 83.50 
ชุดที่2 600 512 400 356 85.33 89.00 
ชุดที่3 600 510 400 348 85.00 87.00 
ชุดที่4 600 522 400 355 87.00 88.75 
ชุดที่5           600 520 400 345 86.66 86.25 

 
เฉลี่ย                                   513.80 

                       
                      347.6 

 

รอยละ                                85.63                       86.90 
 

 

             จากตาราง  6    ผลการหาประสทิธิภาพของชดุการสอนเสรมิ แบบภาคสนาม ผูเรียน 20  

คน  ปรากฏวา นักศกึษาการศึกษานอกโรงเรียนทีเ่รียนดวยชุดการสอนเสริมทั้ง 5 ชุด มีคะแนน

เฉลี่ยระหวางเรียน (E1)513.80 ไดรอยละ  85.63  และคะแนนเฉลีย่หลังการเรียน ( E2)  347.6 ได

รอยละ  86.90  มีประสิทธภิาพเทากับ 85.63  / 86.90   

              จากการทดลอง แสดงวา ชุดการสอนเสริมนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนดไว 80/80 เพราะไดมีการพัฒนาเปนระยะๆ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพของผูเรียนที่เปน

ผูใหญและธรรมชาติของรายวิชา สามารถนําไปใชในการเก็บขอมูลจริงได   
 
ตอนที่ 2   ผลการทดลองใชชุดการสอนเสริม 
                 2.1 ผลการทดสอบกอนและหลังเพื่อแยกเปน กลุมทดลอง และ กลุมควบคุม 
                           หลังจากไดผลการประเมินคุณภาพชุดการสอนเสริมของผูเชี่ยวชาญและผล

การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริม ผูวิจัยสุมกลุมตัวอยาง โดยเลือกศูนยการเรียน
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วัดวิบูลยพัฒนกิตติ์  เปนกลุมตัวอยางเพื่อทําการทดลอง  เนื่องจากเปนศูนยที่มีนักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  56 คน โดยมีข้ันตอนดังนี้                      

                               2.1.1 ทําการทดสอบเพื่อแยกนักศึกษาเปน กลุมทดลอง และกลุมควบคุม 

โดยใชขอสอบกลางของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการทดสอบสรุปราย

ระเอียดดังตาราง 7 

 

ตาราง 7   คะแนน  ความถี่  และรอยละ การทดสอบนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับ 

       มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการเรียนวัดวิบูลยพัฒนกิตติ์  
  

                   คะแนน 
                    (30 ) 

        ความถี่(Frequency) 

 
   รอยละ (Percent) 

                     2                      1                        1.8 
                     3                      2                        3.6 
                     4                      2                        3.6 
                     5                      4                        7.1 
                     6                      6                      10.7 
                     7                      6                      10.7 
                     8                      7                      12.5 
                     9                     10                      17.9 
                   10                      4                        7.1 
                   11                      3                        5.4 
                   12                      6                      10.7 
                   13                      1                        1.8 
                   14                      1                        1.8 
                   15                      2                        3.6 
                   16                      1                        1.8 
   

            จากตาราง 7   พบวา  ผลการทดสอบของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  มีคะแนน

สูงสุด  เทากับ  16 และ คะแนนต่ําสุด เทากับ  2   มีคะแนนคาเฉลี่ย เทากับ  8.54  จากคะแนน
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เต็ม  30  คะแนน   แสดงใหเห็นวาพื้นฐานความรูวิชาภาษาอังกฤษของผูสอบสวนใหญอยูใน

ระดับนอย  ดังนั้นจะตองพัฒนาการเรียนการสอนดวยนวัตกรรมใหมๆ ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตอไป 

                           2.1.2 นําผลคะแนนจากของผูสอบมาเรียงคะแนนสูงสุดไปหาต่ําสุด และ

แบงกลุมสูง 50%  แบงกลุมตํ่า  50%  หลังจากนั้นแบงผูเรียนออกเปน 2 กลุม   เปนกลุมทดลอง 

1 กลุมและกลุมควบคุม  1  กลุม      กลุมๆละ 28คน โดยเอาผูสอบในกลุมสูงและกลุมตํ่ามาแบง

ตามคะแนนใหเทากัน ทั้ง 2 กลุม ดังนั้นในแตละกลุมจะมีคนเกง คนออนเทาๆกัน เพื่อพัฒนาใน

ฐานความรูที่เทากันตอไป 
                 2.2  ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบ 
                           2.2.1 วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยไปทดสอบกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําผลที่ไดมาคํานวณโดย

ใชสูตร ของคูเดอร – ริชารดสัน ( KR-20  Kuder Richardson Formula 20)มีคาความเชื่อมั่น 

เทากับ .89  แบบทดสอบอยูในเกณฑดี เพราะมี คา ต้ังแต 0.8 ข้ึนไป  

                           2.2.2  การวิเคราะหขอสอบแบบปรนัยเพื่อเปนการตรวจสอบคุณภาพของ

ขอมูลที่ดี จําเปนตองใชเครือ่งมือทีม่ีมาตรฐาน โดยขอสอบทุกขอตองมีคุณภาพเขาเกณฑ

มาตรฐาน ในดานระดับความยาก (P) จะตองอยูระหวาง .20 ถึง  .80  และคาอํานาจจําแนก ( r ) 

อยูระหวาง – 1.00  ถงึ  + 1.00  และไมตํ่ากวา .20 โดยผูวิจัยดําเนนิการดังนี ้

                                     1)  ตรวจใหคะแนนเปนรายขอ แลวรวมคะแนนทุกขอ 

                                     2)  เรียงกระดาษคําตอบจากผูที่ไดคะแนนสงูสุดลงไปถึงผูทีไ่ดคะแนน

ตํ่าสุด 

                                     3)  แบงกลุมสูง กลุมละ 27 % ของผูเขาสอบทั้งหมด โดยเอา 0.27 ไป

คูณจํานวนผูเขาสอบ เชน ผูเขาสอบ 56 คน ไปคูณ กับ 0.27 เทากับ 15.2 คิดจํานวนเต็ม 15 คน 

ดังนัน้จะไดกลุมสูงและกลุมตํ่า กลุมละ 15 คน 

                                     4) นาํคะแนนที่ไดมาคํานวณหาคาความยากและคาอํานาจจําแนก 

โดยใชวิธวีิเคราะหของ เฮนร่ี  อี   การเรททท  ( Henry  E.  Garrette, 1963 )  มีดังนี ้

                                        (1)  การคํานวณหาคาระดับความยาก (Difficulty) เปนคาแสดงถึง

รอยละหรือสัดสวนของผูที่ตอบขอนั้นถกู หรือที่เลือกคาํตอบนั้น   สูตรที่ใช 

 

                                       PH    +     PL 

                                             P                 _________________ 
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                                                                 nH       +         nL      

(2)  การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก ( Discrimination) ของขอสอบ 

อิงกลุม ซึ่งหมายถงึ ประสิทธิภาพการจําแนกผูสอบออกเปนกลุมสูงกบักลุมตํ่า  สูตรที่ใช     

                                        PH    -     PL 

                                             r                    _________________ 

                                                  nH                             

 ตาราง  8  การวิเคราะหหาคาความยาก(P) และคาอํานาจจาํแนก ( r ) 

 

 ขอ คาความยาก 

  p 

 คาอํานาจ จําแนก 

   r 

    ขอ คาความยาก 

  P 

 คาอํานาจจาํแนก 

   r 

1 .63 .20 16 .60 .27 

2 .43 .33 17 .43 .20 

3 .37 .20 18 .56 .20 

4 .70 .33 19 .50 .47 

5 .53 .40 20 .76 .47 

6 .43 .33 21 .56 .33 

7 .46 .27 22 .23 .20 

8 .53 .40 23 .33 .53 

9 .56 .20 24 .33 .40 

10 .53 .27 25 .26 .27 

11 .50 .20 26 .56 .27 

12 .47 .40 27 .36 .20 

13 .56 .20 28 .23 .20 

14 .40 .27 29 .30 .20 

15 .30 .33 30 .23 .20 

 

 

              จากตาราง 8   พบวาผลการวิเคราะหขอสอบจํานวน 30 ขอ มีคาความยาก ( P ) อยู

ระหวาง .23 ถึง .76  โดยขอสอบสวนใหญมีความยากปานกลางและคุณภาพขอสอบดีมากซึง่มี
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ความเหมาะสมกับสภาพผูเรียน และอยูในเกณฑมาตรฐาน คือ อยูระหวาง.20  ถงึ  .80  สวนคา

อํานาจจําแนก ( r ) อยูระหวาง .20 ถงึ.53  ซึ่งสวนใหญคา ( r ) ของผูเรียน ประมาณ .20 ถงึ .27

หมายความวาผูสอบกลุมสูงตอบถูกมากกวากลุมตํ่าเลก็นอย   คุณภาพของขอสอบพอใชได และ

ขอสอบอยูในเกณฑมาตรฐาน คือ อยูระหวาง – 1.00  ถึง  + 1.00  และไมตํ่ากวา .20  

 
            2.3  ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ระหวางการใชชุดการสอนเสริมกับการสอนเสริมตามปกต ิ
               2.3.1 เปรียบเทยีบผลการทดสอบกอนการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม(เพื่อทดสอบวาทัง้2กลุมเร่ิมตนที่เทากนั) 

 

ตาราง 9    คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการทดสอบกอนการทดลองระหวางกลุม  

       ทดลองและกลุมควบคมุ  เพื่อทดสอบวาทั้ง  2  กลุมเร่ิมตนทีเ่ทากัน 

 

     รายการ   คาเฉลี่ย     
     (Χ  ) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
             (S.D) 

         t      Prob. 

คะแนนกลุมทดลอง       9.39                         2.793   

        .148      0.883 
คะแนนกลุมควบคุม       9.25                 4.283   

 

 

              จากตาราง 9       พบวา ผลการทดสอบกอนการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมมีคา  t   ที่คํานวณไดเทากับ   .148  มีนยัสําคัญทีร่ะดับ  .883 สรุปวาแตกตางกันอยาง

ไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ  แสดงใหเห็นวานกัศึกษาทั้ง 2 กลุมเร่ิมตนที่เทากนัในการใชชุดการสอน

เสริม 

             2.3.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบกอน-หลังกลุมทดลองของนกัศึกษาการศึกษานอก

โรงเรียน 
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ตาราง 10   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการทดสอบกอน-หลังของกลุมทดลอง 

 

   รายการ     คาเฉลีย่  
      (Χ  ) 

  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
              (S.D) 

     t Prob. 

คะแนนกอนทดลอง        9.39                    2.793   
   **15.689 0.011 
คะแนนหลังทดลอง        16.36              2.896   

                                           
                                     ** มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

           จากตาราง 10   พบวาคะแนนกอนทดลอง มีคาเฉลี่ย (Χ  )  เทากับ  9.39   และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากบั   2.793   สวนคะแนนหลังทดลองมคีาเฉลี่ย (Χ  )  เทากบั  

16.36   และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ   2.896 ผลการเปรยีบเทยีบ โดยใช  t.- test 

ไดคาเทากับ15.689  มีนัยสาํคัญที่ระดับ  .01 แสดงใหเห็นวา การเรียนการสอนโดยใชชุดการ

สอนเสริม มีผลทําใหคะแนนหลงัการทดลองมากกวากอนการทดลองอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

                              2.3.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบกอน-หลังกลุมควบคุม 

 

ตาราง 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการทดสอบกอน-หลังของกลุมควบคุม 

 

   รายการ    คาเฉลีย่  
       (Χ  ) 

  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
               (S.D) 

      T  Prob. 

คะแนนกอนสอนเสริม        9.25                     4.283   
        1.910 0.067 
คะแนนหลังสอนเสริม        9.57                3.939   

 

 

             จากตาราง 11   พบวาคะแนนกอนสอนเสริมมคีาเฉลี่ย (Χ  )  เทากบั  9.25   และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากบั   4.283   สวนคะแนนหลังสอนเสริมมีคาเฉลี่ย (Χ  )  เทากับ  

9.57   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ   3.939 ผลการเปรียบเทียบ โดยใช  t - test ได
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คาเทากับ 1.910  ไมมีนยัสําคัญทางสถิติระดับ  .067 แสดงใหเห็นวา นกัศึกษาที่ไดรับการสอน

เสริมตามปกต ิมีผลคะแนนกอนสอนและหลังสอนไมแตกตางกนั  

                  2.3.4 เปรียบเทยีบคะแนนสอบหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 
ตาราง 12  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการทดสอบหลงัการทดลองของกลุมทดลอง 

       และกลุมควบคุม 

 

    รายการ     คาเฉลีย่  
      (Χ  ) 

 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
            (S.D) 

         t    Prob. 

คะแนนกลุมทดลอง        16.36                    2.896   

   ** 5.431   0.011 

คะแนนกลุมควบคุม         9.57              3.937   

 

                                          
                                 ** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 

              จากตาราง 12   พบวาผลการสอบหลังการทดลองของกลุมทดลอง มคีาเฉลี่ย ( Χ  )  

เทากับ  16.36   และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ   2.896   สวนและกลุมควบคุม (Χ  )  
เทากับ  9.57   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากบั   3.937 ผลการเปรียบเทยีบ    โดยใช           

 t - test ไดคาเทากับ 5.431  มีนัยสาํคญัที่ระดับ  .01 แสดงใหเหน็วานกัศึกษาที่ไดรับการสอน

เสริมโดยชุดการสอนเสริมและนักศึกษาทีไ่ดรับการสอนเสริมปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ 

  
ตอนที่  3 สรปุขอเสนอแนะและปรับปรุงชุดการสอนเสริม   
             3.1 ผลจากการวเิคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะการสนทนากลุมยอย 

(Focus Group) 

                        หลังจากผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและไดผลการวิเคราะหทั้ง 6 ตอน 

ไดแก ผลการสํารวจบริบทและสภาพแวดลอมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของการศึกษานอก

โรงเรียน    ผลการประเมินคุณภาพชุดการสอนเสริมของผูเชี่ยวชาญ  5 ทาน   ผลการหา

ประสิทธิภาพชุดการสอนเสริม      ผลการทดสอบกอนและหลังเพื่อแยกเปนกลุมทดลอง และ  
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กลุมควบคุม     ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ    และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหวางการใชชุดการสอนเสริมกับการสอนเสริม

ตามปกติแลว ผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุมยอยเพื่อตองการขอมูลและขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน

การจัดทําชุดการสอนเสริมที่สมบูรณ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

                     3.1.1  ผูวิจัยนําผลจากการวิเคราะหขอมูลและความมุงหมายการวจิยัมาสรปุสราง

เปนกรอบคําถามและแนวทางในการวิจัย 

        3.1.2  นําขอมูลเสนอตอผูที่รวมการสนทนากลุมยอย( Focus Group) ไดแก  กลุม

ผูบริหารและครูประจํากลุม จํานวน  10 คน  และนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนที่เปนกลุม

ทดลอง  จํานวน  10 คน  และดําเนินการจัดสนทนากลุมเพื่อหาแนวทางและปรับปรุงชุดการสอน

เสริมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหเหมาะสมกับนักศึกษาการศึกษานอก

โรงเรียน 

        3.1.3 นําผลจากการจัดสนทนากลุมยอยเกี่ยวกับการนําชุดการสอนเสริมวิชา

ภาษาอังกฤษมาใชในการสอนเสริมใหกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน สรุปภาพรวม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไดดังนี้ 

                  1) สภาพและความพรอม การจัดการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียน  

                                   ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน ไดดําเนินการจัด

การศึกษานอกโรงเรียนตามหลักเกณฑและวิธีการจัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 โดยมีบุคคลที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน ไดแก   ผูอํานวยการศูนยฯ   

เจาหนาที่  ครูการศึกษานอกโรงเรียน  นักศึกษา และกรรมการสถานศึกษา  หลักเกณฑและ

วิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน มุงเนนสําหรับกลุมเปาหมายผูที่พลาดโอกาสไดรับการศกึษาใน

ระบบที่ไมสามารถจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ปใหได โดยแบงการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับ

ประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปจจุบัน รูปแบบ

การจัดการเรียนรู มี 2 ลักษณะ คือ การจัดการศึกษาโดยการพบกลุม  และการจัดการศึกษาโดย

การศึกษาทางไกล จากการดําเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่ผานมา พบวา สภาพและ

ความพรอม การจัดการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน มีปญหา หลายดาน

ดังนี้ 

                             (1)   ดานบุคลากร พบวา ขาดครูการศึกษานอกโรงเรยีนทีจ่ะทาํหนาทีจ่ดัการ

เรียนการสอน และอํานวยความสะดวกใหกับกลุมเปาหมายที่มีจํานวนมากตามศูนยการเรียน

ตางๆ ไดเกิดการเรียนรูตามหลักสูตร  นอกจากนี้ ขาดเจาหนาที่ประจําศูนยการเรียน ที่ทําหนาที่

บริการและใหคําแนะนําที่เกี่ยวของกับงานในการจัดการศึกษา 
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                              (2)   ดานวิชาการ พบวา ขาดครูผูเชี่ยวชาญโดยตรงในบางกลุมสาระการ

เรียนรู เชน ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร เปนตน ที่ใหคําปรึกษาและสอนเสริมใหกับผูเรียน  ขาด

แหลงและสื่อการเรียนรู สําหรับนักศึกษาในการศึกษาคนควาดวยตนเอง เชน   ส่ือการเรียนรูที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  ส่ือการเรียนรูประเภทเคลื่อนไหว  ส่ิงพิมพตางๆสําหรับการเรียนรู  ฯลฯ 

                              (3)   ดานงบประมาณ พบวา  รัฐจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการ

ดําเนินงานทุกดานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

                              (4)   ดานสถานที่ พบวา  สถานที่เรียนหรือศูนยการเรียนบางแหงไมเอื้อตอ

การเรียนรูของผูเรียน 

                        สรุปไดวา สภาพและความพรอม การจัดการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียน 

มีปญหาและอุปสรรคบางประการ ซึ่งไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้  

                              (1)  นโยบายของรัฐ จะตองเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษานอก

โรงเรียนมากขึ้น  โดยสนับสนุนทุกๆดานเพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายที่พลาดโอกาสทางศึกษา

ใหเทาเทียมกันทั้งประเทศ 

                               (2)   จะตองรวมมือและประสานงานกันระหวางการศึกษาในระบบและ

การศึกษานอกระบบ ที่จะเอื้อประโยชนดานตางๆใหกับประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง 

                               (3)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูการศึกษานอกโรงเรียนมากขึ้น เชน 

คาตอบแทน   สวัสดิการตางๆ ใหทัดเทียมกับครูประจําการโรงเรียนในระบบ  

                               (4)  สงเสริมใหมีการจัดตั้งแหลงการเรียนรูที่ทันสมัย ที่เปนเอกภาพเชิง

นโยบาย 

                    3.1.4  ชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับ

การศึกษานอกโรงเรียน 

                               การพัฒนาชุดการสอนเสริมเปนความพยายามที่จะเปลี่ยนแนวการเรียน

การสอนจากการยึดครูเปนหลัก  มาเปนจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนรูเอง   เปลี่ยนจากการใช

ส่ือเพื่อชวยครูสอน มาเปนใชส่ือการสอน  เพื่อชวยผูเรียนเรียนโดยยึดทฤษฎีกระบวนการกลุม   

นอกจากนี้จะสามารถชวยใหผูเรียนไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพ และยังชวยใหผูสอนเกิด

ความมั่นใจพรอมที่จะสอนอีกดวย จากการสนทนากลุมยอย พบวา การพัฒนาชุดการสอนเสริม

กับการศึกษานอกโรงเรียนมีขอสรุปและขอเสนอแนะดังนี้ 

                             1) เนื้อหาและสาระการเรียนรูของชุดการสอนเสริมมีความสอดคลองตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่เนนสิ่งที่จําเปนสําหรับเปนพื้นในการ

ดํารงชีวิตของผูเรียน 
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                             2) รูปแบบการเรียนรูของชุดการสอนเสริม  สงเสริมใหผูเรียนรูวิธกีารเรียน

ดวยตนเอง (learn how to learn) โดยศึกษาคนควา  สามารถทาํงานเปนทมี เปนกลุม ยอมรับ

ความคิดของเพื่อนในกลุม สรางกระบวนเรยีนรูอยางสรางสรรค ดวยตนเอง  

                             3)  การจดัสภาพแวดลอมสงเสริมการเรียนรู   ผูเรียนสามารถเรียนรูวิธีคิด 

(learn how to think) คิดอยางมีระบบ ทาํใหการตัดสินใจในการกระทาํ ถกูตองและเหมาะสม 

                       3.1.5 ประโยชนชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษกับการศึกษานอกโรงเรียน 

                                1)  สําหรับผูสอนเสรมิ 

        - ไดเรียนรูนวัตกรรมชนิดหนึ่งในการนําไปใชการสอนเสริม 

        - เปลี่ยนวิธีการสอนเสริมจากการยึดครูเปนหลักมาเปนผูเรียนเปน 

สําคัญ  

                                     - ชวยอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูสอน

เสริม 

                                     -  เปนแนวทางในการจัดทาํชุดการสอนเสริมวชิาภาษาอังกฤษ และ

กลุมสาระอืน่ๆ 

        - ชวยใหผูสอนเสริมเขาใจความแตกตางระหวางบคุคลและธรรมชาติ 

ของผูเรียน 

                                      -ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและความมัน่ใจใหแกครู 

เพราะสามารถนําไปใชไดทนัท ี

                                      - ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย 

2) สําหรับผูเรียน 

                                      - สรางความสามัคคี ความคุนเคยและสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียน         

                                      - ผูเรียนกลาแสดงออกทกุสถานการณ 

         - ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง 

         - เปนสือ่การเรียนรูใหกับผูเรียน 

         - ผูเรียนไดศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง 

         - สรางทกัษะกระบวนการคิดใหกับผูเรียน 

         - ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคมากขึน้ 

         - สรางทศันคติที่ดีตอวชิา 

         - ผูเรียนสามารถนําชุดการสอนไปใชไดทุกสถานทีแ่ละทุกเวลา  

                                       - ฝกใหผูเรียนรูจักเคารพ นับถือความคิดเหน็ของผูอ่ืน    
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     สรุปวาชุดการสอนเสริมวิชาภาษาองักฤษมีประโยชนทัง้ผูสอนและผูเรียน 

ไดรับความรู  เกิดการเรียนรูในนวัตกรรมใหมๆที่นาํไปใชในการจัดการเรยีนการสอนเสริมวิชา

ภาษาอังกฤษและยังมีสวนชวยใหผลการเรียนดีข้ึนอีกดวย       

3.1.6  ขอเสนอแนะการใชชดุการสอนเสรมิวิชาภาษาองักฤษ 

1) กลุมผูบริหาร ครูการศึกษานอกโรงเรียน ครูวิทยากรสอนเสริม ไดให 

ขอคิดและขอเสนอแนะดงันี ้

                                         - คูมือครู ควรแยกเปนชุดๆเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับผูสอน

เสริมบางรายที่ยงัขาดประสบการณในการใชชุดการสอนเสริม 

                                         - การจัดกิจกรรมถามากเกนิไปผูเรียนอาจเบื่อไดงาย 

                                         - ส่ืออิเลคโทนกิส อาจจะไมมีประโยชนกบัผูเรียนบางรายเนื่องจาก

ขาดอุปกรณในการใช เชน คอมพิวเตอร เปนตน และควรจัดสื่อส่ิงพิมพใหมากขึ้น 

                                    2)   กลุมผูเรียน  คือ นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนทีเ่ปนกลุมทดลอง 

ขอคิดและขอเสนอแนะดงันี ้

                                         - ควรจัดหาวิทยากรสอนเสริมที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดาน

ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อกระจายไปตามศูนยการเรียนตางๆ 

                                         - ควรเพิ่มจาํนวนครั้ง/ชั่วโมงในการสอนเสริม  เพื่อเสริมความรูใหมี

ประสบการณมากขึ้น  จนสามารถการนําไปใชในชีวิตประจําวนัได 

                                         - ควรจัดหาสือ่ส่ิงพิมพ  ส่ืออิเลคโทนกิส และแหลงการเรียนรู

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษบริการใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองไปตามศูนยการเรยีนตางๆ 

                                         - ควรปรับเอกสารตําราเรียนใหสอดคลองกับผูเรียน 

                                         - ควรมีหองปฏิบัติสําหรับเปนแหลงการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ

จริง 

                          จะเห็นไดวาการจัดสนทนากลุมยอยจะทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับ สภาพและ

ความพรอม     การจัดการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียน  การนําชุดการสอนเสริมวิชา

ภาษาอังกฤษไปใช ทําใหทราบปญหาและขอเสนอแนะตางๆ  เพื่อนําชุดการสอนเสริมไป

ปรับปรุงเพื่อเปนชุดการสอนเสริมที่สมบูรณตอไป  

 

                                                                                                                                                                        

 
 



บทที่  5 
 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
  
 การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 

2544   ซึ่งสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้  

 1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับ

นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

            2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายระหวางการเรียนการสอนโดยใชชุดการสอนเสริมกับการสอนเสริมตามปกติ 

 3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมยอยการใชชุดการสอนเสริมวิชา

ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ประชากรและกลุมตัวอยางของการวิจัย 
                  ประชากรและกลุมตัวอยางของการวิจัย  คือ นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนของ

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียนที่ลงทะเบียนเรียนใน  ภาคเรียนที่ 2/2548 ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1,682 คน 

และกลุมตัวอยาง ไดมาโดยการสุมมา 1 ศูนย  คือ ศูนยการเรียนวัดวิบูลยพัฒนกิตติ์ ผูใหขอมูล 

เปนนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนจํานวน 56 คน แบงเปน  2 กลุม  กลุมทดลอง 

(Experimented  Group)  1 หอง มีนักศึกษา 28 คน และกลุมควบคุม ( Controlled Group)  1 

หอง มีนักศึกษา 28 คน   

สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองกอนทดลองสูงกวาหลังทดลอง 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
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คําถามในการวิจัย 

         1. การพัฒนาชุดการสอนเสริมจะชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหกบันักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนหรือไม 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายระหวางการเรียนการสอนใชชุดการสอนเสริมกับการสอนเสริมปกติผลจะเปนอยางไร 

 3. ขอมูลการเสนอแนะจากการสนทนากลุมยอยการใชชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะไดแนวทางอะไรบาง 

  

วิธีดําเนินการวิจัย 

          การดําเนนิวิจยัเรื่อง การพัฒนาชดุการสอนเสรมิวิชาภาษาองักฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ของนกัการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช    2544  

ผูวิจัยไดแบงการวิจัย  4 ข้ันตอนดังนี ้

 

           ตอนที่  1  การพัฒนาและออกแบบชุดการสอนเสริม 
                               ผูวิจัยแบงการดําเนนิการพัฒนาและการปรับปรุงชุดการสอนเสริม เปน

ข้ันตอนดังนี ้

                              1.1 การสํารวจบริบทและสภาพแวดลอม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ

การศึกษานอกโรงเรียนตามศูนยการเรียนตางๆของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตบางขุน

เทียน กรุงเทพมหานคร  โดยผูวิจัยเขาไปสังเกตสภาพแวดลอมการเรียนทั่วไป  และสุมสัมภาษณ

นักศึกษาการศึกษาที่เคยเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  จากศูนยการเรียนวัดนินสุขาราม ศูนยการเรียน

ฐานเทคโนโลยี และศูนยการเรียนวัดวิบูลยพัฒนกิตติ์   สุมสัมภาษณครูประจํากลุม  ครูศูนยการ

เรียนชุมชน  ผูบริหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  ศูนยรัตนโกสินทร ที่สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน  

                              1.2 ศกึษาเอกสารตางๆ ไดแก คูมือการดําเนินงานตามหลักเกณฑ และวธิีการ

จัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544  กรอบมาตรฐานการ

เรียนรูหมวดวชิาภาษาตางประเทศ  เอกสารอื่นๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

                              1.3  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ  
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                            1.4  กาํหนดแนวทางการดําเนินงานและออกแบบชุดการสอนเสรมิ โดย ทฤษฏี

การสอนผูใหญ   ทฤษฏกีารเรียนรูดวยตนเอง   ทฤษฏกีารสรางสื่อการเรียนรู และทฤษฎทีี่

เกี่ยวของในการพัฒนาการจัดการเรียนรูวชิาภาษาอังกฤษ 

                             1. 5  สรางชุดการสอนเสริมพรอมประเมินชุดการสอนโดยผูทรงคณุวุฒ ิ 5 ทาน 

 โดยผูวิจยัไดดําเนนิการประเมินชุดการสอนเสริม เปน  2  ลักษณะดังนี ้

1.5.1 การตรวจสอบคุณภาพของชุดการสอนเสริมโดยการนําไปทดลองใช 

 1.5.2 การประเมินชุดการสอนเสริมโดยผูเชี่ยวชาญ 

   1)   เลือกกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและความชาํชาญ 

 2)   สรางเครือ่งมือการประเมินชุดการสอนเสริม 

 3)   ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 

4)  วิเคราะหขอมลูและสรุปผลการประเมนิ 

                             1. 6  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน โดยการนําชุดการสอนไปทดลองใช 

(Try out) เพื่อปรับปรุงแลวนําไปสอนจริง  นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข เสร็จแลวจึงผลิตออกมาเปน

ชุดการสอนเสริม  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

             1.6.1  ทดลองกับผูเรียนแบบ 1 : 1 โดยทดลองใชกับผูเรียน 1 คน ที่มี

ระดับความสามารถออน ปานกลางหรือเกง คํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อแลวปรับปรุงใหดีข้ึน 

             1.6.2  ทดลองกับผูเรียนเปนกลุมแบบ 1 :10 ตั้งแต 10 คน ทั้งผูเรียนที่เกง

และออน คํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อแลวปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

             1.6.3  ทดลองภาคสนามแบบ 1 : 20 เปนการทดลองกับนักเรียนทัง้ชัน้ 20 

คน คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงแกไข 

                              1. 7  แกไขปรับปรุงชุดการสอนเสรมิกอนนําไปใชทดลองกับกลุมทดลอง 

จํานวน 28 คน  

 
          ตอนที่  2  การทดลองใชชุดการสอนเสริม 
                             ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลองใชของชุดการสอนเสริม เปนขั้นตอนดังนี ้

                            2.1  การเลือกประชากรและกลุมตัวอยาง   ผูวิจยัสุมกลุมตัวอยาง โดยเลือก

ศูนยการเรียนวัดวิบูลยพัฒนกิตติ ์ ซึ่งอยูภายใตการดูแลของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน 

เขตบางขุนเทยีน และนักศกึษาการศึกษานอกโรงเรียนที่ใหขอมูลจํานวน  56  คน 
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                                  2.2  ทดสอบนักศกึษา โดยใชขอสอบกลางของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

กรุงเทพมหานคร 1   และแบงนกัศึกษาเปน กลุมทดลอง และ  กลุมควบคุม ตามคะแนนกลุมสูง 

กลุมตํ่าเทาๆกนั 

                                  2.3  การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

                                        2.3.1  แบบทดสอบกอนเรียน(Pretest)และหลังเรียน(Posttest) 

                                        2.3.2  ชุดการสอนเสริม 

                                  2.4  ดําเนนิการทดลองและเก็บขอมูล 

                                  2.5  การวิเคราะหขอมูล  

        
            ตอนที่  3   ปรับปรุงและพัฒนาชุดการสอนเสริม   

                                   ผูวิจยัไดดําเนนิการดังนี ้

                                  3.1  จัดประชุมสนทนากลุมยอย( Focus Group)  

                                                3.1.1  ผูวิจัยนาํความมุงหมายการวิจัย   และผลจากการวิเคราะหขอมูล

สรุปสรางเปนกรอบคําถามและแนวทางในการวิจัย 

                                 3.1.2  นําขอมูลเสนอตอผูที่รวมการสนทนากลุมยอย ไดแก  กลุมผูบริหาร

และครูประจํากลุม จํานวน  10 คน  และนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนที่เปนกลุมทดลอง   จํานวน  10 

คน   

                                               3.1.3  นําผลจากการจัดสนทนากลุมยอย สรุป ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตอไป 

                                         3. 2   ปรับปรุงชุดการสอนเสริมฉบับสมบูรณ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาบริบทและสภาพแวดลอม การเรียนการสอนภาษาองักฤษของ 

การศึกษานอกโรงเรียน พบวา ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญและความจําเปนตอการนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ แมกระทั่งการทํางานก็ตองใชภาษาอังกฤษ ในการติดตอส่ือสาร

กับสภาพแวดลอมตางๆ สวนปญหาที่สงผลกระทบตอการเรียนการสอนเนื่องมาจากหลายสาเหตุ 

ไดแก   ผูเรียนมีเวลานอยมากในการฝกฝนและศึกษาคนควาเพิ่มเติมเพราะเนื่องมาจากตอง

ทํางาน 6 วันตอสัปดาห หยุดเฉพาะวันอาทิตย   ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนลาสมัยมีแต
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เอกสารตําราเรียน   ขาดผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษโดยตรง และขาดแหลงการ

เรียนรูในการหาความรูดวยตนเอง  นอกจากนี้ความตองการของผูเรียนเปนอันดับแรกคือ   

ตองการสื่อการเรียนรูและนวัตกรรมใหมๆมาใชสอนเสริม   รองลงมาตองการวิทยากรที่มีคุณภาพ 

มีความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษโดยตรงในการสอนเสริม   ดานความพรอมครูผูสอน คือ ขาด

การสนับสนุนใหมีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับผูสอน  การสอนเสริมสวนใหญ

ใชวิธีการบรรยายจากเอกสารตําราที่ศูนยการเรียนกําหนดให   ไมมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

ขาดทักษะกระบวนการเรียนรูตางๆ  เชน  การเรียนรูรวมกัน  การเรียนรูดวยการนําตนเอง การ

เรียนรูรวมกันเปนทีม และการเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนตน  ผลจากการสํารวจประเด็นสุดทาย  

คือ ดานบริหารและจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  พบวา  มีปญหาหลายดาน  เชน การ

ขาดบุคลากรและอัตรากําลังในการทํางาน  สถานที่ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนไมเอื้อตอ

การเรียนรู  การนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มาใชแทนหลักสูตรเกา พบวา

หลักสูตรใหมเนนเนื้อหาสาระ เวลาเรียน  เหมือนกับการเรียนการสอนในระบบมากเกินไป  จึงไม

สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไมเพียงพอตอการ

บริหารงานและจัดการตางๆที่จะเอื้อประโยชนใหกับการศึกษานอกโรงเรียน ในการที่จะนําไปซ้ือส่ือ

การเรียนรูหรือเทคโนโลยีใหมๆ  เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับนักศึกษาเกิดทักษะในศาสตรตางๆ 

            2.  ผลการประเมินคุณภาพชุดการสอนเสริมของผูเชี่ยวชาญโดยรวมทั้ง 3 ดาน มีคุณภาพ

อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 และผลการประเมินเปนรายดาน พบวา  ประเมินคุณภาพชุดการ

สอนเสริมดานการจัดและการนําเสนอเนื้อหา มีคุณภาพอยูในระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ย 4.39  และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เปนเพราะชุดการสอนเสริมมีองคประกอบที่มีเนื้อหาสาระของแตละชดุ ที่

สงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในการทํางานแบบรวมมือกัน  มีความครบถวนในการพัฒนา 4

ทักษะ ฟง พูด อาน เขียน  ตลอดจนเอื้อประโยชนตอสภาพการเรียนรูของผูเรียน และการนําไปใช

ในชีวิตประจําวัน สวนดานการผลิต มีคุณภาพอยูในระดับดีโดยมีคาเฉลี่ย 4.37 และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.49  เปนเพราะรูปแบบและโครงสรางการออกแบบชุดการสอนสอดคลองกับสภาพ

ผูเรียน โดยมีคูมือครูการใชชุดการสอน คูมือนักศึกษาการใชชุดการสอน  มีการนําเทคโนโลยีมาใช

ในการผลิตใหมีความชัดเจนและนาสนใจ   และสวนดานการนําไปใช มีคุณภาพอยูในระดับดีที่สุด 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.56  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44  อาจจะเนื่องมาจาก แนวคิดในการพัฒนา

ชุดการสอนสงเสริมผูเรียนกระบวนการคิด   กระบวนการกลุม  ไดฝกปฏิบัติจริง และสามารถคน

คิดสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง  
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            3.  ผลการหาประสทิธิภาพชุดการสอนเสริม มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนด

ไว 80/80 เพราะไดมีการพฒันาเปนระยะๆ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพของผูเรียนที่เปนผูใหญและ

ธรรมชาติของรายวิชา              

            4.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ ระหวางการใช

ชุดการสอนเสริมกับการสอนเสริมตามปกติ พบวา  ผลการสอบหลงัการทดลองของกลุมทดลอง มี

คาเฉลี่ย (Χ  )  เทากบั  16.36   สวนและกลุมควบคุม (Χ  )  เทากับ  9.57   ผลการเปรียบเทยีบ 

โดยใช  t - test ไดคาเทากบั 4.713  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 แสดงใหเหน็วานกัศึกษาที่

ไดรับการสอนเสริมโดยชุดการสอนเสริมและนักศึกษาทีไ่ดรับการสอนเสริมปกติมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ เนื่องมาจากครูผูสอนเปลี่ยนแนวการเรียนการ

สอนเสริมจากเดิม มาใชชุดการสอนเสริมแทน โดยชุดการสอนถกูออกแบบเพื่อสงเสริมการเรียนรู

ใหนักศกึษาที่เปนกลุมทดลอง ไดเรียนรูตามความสามารถ และไดฝกปฏิบัติทั้งงานกลุมและงาน

เดี่ยว สวนกลุมนักศึกษาทีเ่ปนกลุมควบคุม ครูผูสอนใชวิธกีารเรียนการสอนเสรมิตามปกตทิี่เคย

ปฏิบัติ  ผลการประเมินหลงัการเรียนจึงต่าํกวา 

            5.  ผลจากการสนทนากลุมยอย( Focus Group)เกี่ยวกับสภาพและความพรอม การ

จัดการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน มีปญหา หลายดาน ไดแก ดานบุคลากร                         

ดานวิชาการ    ดานงบประมาณ  ดานสถานที่  จากปญหาดังกลาวผูรวมการสนทนาไดให

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา นโยบายของรัฐ จะตองเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา

นอกโรงเรียนมากขึ้น   ตองรวมมือและประสานงานกันระหวางการศึกษาในระบบและการศึกษา

นอกระบบ ที่จะเอื้อประโยชนดานตางๆ   สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูการศึกษานอก

โรงเรียนมากขึ้น  ตลอดจนตองสงเสริมใหมีการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต  สวนการนําชุด

การสอนเสริมมาใช มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ คูมือครู การจัดกิจกรรม  เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 

ส่ืออิเลคโทนิกส วิทยากรสอนเสริม  จํานวนครั้ง/ชั่วโมงในการสอนเสริม  การบริการสื่อ แหลงการ

เรียนรู เอกสารตําราเรียน หองปฏิบัติการในการฝกปฏิบัติจริง ใหทั่วถึงทุกๆศูนยการเรียน 

 
การอภิปรายผล 

1. สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของการศึกษานอกโรงเรียน       

ดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของผูเรียน   พบวา ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาํคัญ 

และความจําเปนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ แมกระทั่งการทํางานก็ตอง 
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ใชภาษาอังกฤษ ในการติดตอส่ือสารกับสภาพแวดลอมตางๆ สอดคลองกับแนวคิดของ จิราภรณ  

มั่นเศรษฐวิทย (2547) ระบุวาเปาหมายหลัก ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  

2544 คือ ตองปลูกฝงและสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน  ไป

พรอมๆกัน ตลอดจนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได  การศึกษาคนควา  การแสวงหา

ขอมูล และเมื่อผูเรียนจบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพการงาน   อาจมีความจําเปนที่ตองใช

ภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารกับและชาวตางประเทศได   สวนปญหาในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ จากการวิจัยของ นพพร  สโรบล (2545)  พบวา ผูเรียนจํานวนมากประสบปญหา

หลายประการ ไดแก   การออกเสียงไมถูกตองและไมกลาพูด  ความรูเกี่ยวกับคําศัพทมีนอย   ขาด

ความรู ความเขาใจโครงสรางไวยากรณ  และขาดความคลองแคลวในการใชภาษา ไมสามารถพูด

ไดอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้ ผูเรียนตองการสื่อและแหลงการเรียนรูในการหาความรูดวยตนเอง ซึ่ง

สอดคลองแนวคิดของสุมาลี ชัยเจริญ(2546) กลาววาสิ่งจําเปนอีกอยางหนึ่งที่เนนการสรางความรู

ดวยตัวผูเรียนเอง  ดวยอาศัยประสบการณ  และความรูใหมๆจากแหลงความรูที่อยูรอบๆตัว โดย

นําเสนอผานเครือขายคอมพิวเตอร หรือจัดหาสื่อตางๆ เชน ส่ือบนเครือขาย (web based) ส่ือ

ส่ิงพิมพ และสื่อบุคคล เปนตน ใหเปนแหลงการเรียนรูที่ผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง โดยเฉพาะ

นักศึกษาผูใหญที่มีเวลานอย ไดเรียนทุกเวลา ทุกสถานที่  เปนการชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดีข้ึนไดอีกทางหนึ่ง และยังพบอีกปญหาหนึ่ง คือ ดานการกระจายของแหลงการเรียนรูการศึกษา

ตลอดชีวิต จากการวิจัยของ  สุรศักดิ์ หลาบมาลาและคณะ (2548) พบวา ปจจุบันมีจํานวนจํากัด 

ไมสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลไดอยางเต็มที่ ขาดความหลากหลายของรูปแบบ

ของแหลงการเรียนรู และยังไมมีหนวยงานใดสงเสริมใหมีการจัดตั้งแหลงการเรียนรูที่เปนเอกภาพ

เชิงนโยบาย  

                 ดานบทบาทของผูสอนในยุคปจจุบันจําเปนตองเปลี่ยนแปลงทุกๆดาน  การสอนเสริม

สวนใหญใชวิธีการบรรยายจากเอกสารตําราที่ศูนยการเรียนกําหนดให ไมมีการจัดกิจกรรมที่

หลากหลาย จากปญหาดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของบุญสิริ  อนันตเศรษฐ  ( 2544) และ 

สิริพร  ทิพยคง (2545) กลาววา บทบาทหลักของผูสอนในยุคปฎิรูปการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลง

ไปทุกๆดาน จากผูถายทอดความรูเปนผูที่ใหความชวยเหลือ และใหความสะดวกในการเรียนรู 

สงเสริมใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน มีความคิดสรางสรรค ชวยใหผูเรียนไดรูจักความสนใจของตนเอง 

วิธีการเรียนของตนเอง จุดออนและจุดแข็งของตนเอง  โดยผูสอนตองชวยสรางบรรยากาศการ

เรียนรูใหนาสนใจ วิธีการเรียนที่ยืดหยุน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ โรเจอร (Roger.1986) ได

เสนอแนะวา ผูเรียนจะเรียนรูในสิ่งที่ตนเองอยากเรียน หรือเรียนเพราะเห็นความสําคัญและสิ่งที่
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เปนประโยชนตอตนเอง  โดยผูสอนและผูเรียนตองรวมมือกันสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู   

และแนวคิดของโนลส( Knowles. 1978) กลาววา การสอนผูใหญตองคํานึงถึง ความพรอม  ความ

ตองการ  ความสนใจในการเรียน  และความแตกตางระหวางบุคคล  นอกจากนี้ผูสอนจะตองเพิ่ม

ทักษะกระบวนการเรียนรูตางๆ ใหกับผูเรียน เชน    การเรียนรูรวมกัน  การเรียนรูดวยการนําตนเอง 

การเรียนรูรวมกันเปนทีม และการเรียนรูจากการปฏิบัติ สอดคลองกับแนวคิดของบรอคเกตต

และฮัมสตรา (Brockett and Hiemstra. 1991) กลาววา การที่ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการนํา

ตนเองเกิดขึ้นไดตอเมื่อตนเปนเจาของความคิด และลงมือกระทําดวยตนเอง  ส่ิงที่เปนปญหาหลัก

เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของการศึกษานอกโรงเรียนอีกดานหนึ่ง คือ ขาดครู

ผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษโดยตรง สอดคลองกับแนวคิดของพวงหยก  สองศรี. (2542 : 

บทคัดยอ )และพยุง  ชํานาญ( 2540 : บทคัดยอ)กลาววา ครูภาษาอังกฤษรอยละ 70 ไมไดเรียน
วิชาเอกหรือวิชาโทภาษาอังกฤษและขาดครูที่มีวุฒิการศึกษาทางภาษาอังกฤษโดยตรง และ 

ผลการวิจัย ของสุมาลี ชิโนกุล (2548) พบวา กลุมครูเชี่ยวชาญทางภาษาจะแตกตางจากครูไม

เชี่ยวชาญ ในเรื่องการจัดชั้นเรียน ความชัดเจนในการอธิบาย ประสิทธิภาพในการใชคําถาม และ

ความยึดหยุนในการสอน   

ดานบริหารและจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของการศึกษานอกโรงเรียน  พบวา  

มีปญหามาโดยตลอด  เชน การขาดบุคลากรการทํางานที่เหมาะสม  การจัดสรรงบประมาณจาก

รัฐบาลไมเพียงพอตอการบริหารงานและจัดการตางๆที่จะเอื้อประโยชนใหกับการศึกษานอก

โรงเรียน ในการที่จะนําไปซื้อส่ือการเรียนรู    หรือเทคโนโลยีใหมเพื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับ

นักศึกษาเกิดทักษะในศาสตรตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์  หลาบมาลา และคณะ   

( 2548  : 110 -112) ระบุวา ปญหาดานบุคลากรที่จะทํางานยังมีจํานวนจํากัด ไมครอบคลุมทุก

พื้นที่ และขาดความรู ความเขาใจ   และขาดทักษะในการดําเนินงาน สวนปญหาการจัดสรร

งบประมาณของรัฐ พบวา ยังไมเปนธรรมเมื่อคํานึงถึงคนสวนใหญของประเทศ การจัดสรร

งบประมาณยังใชวิธีการจัดสรรจากฐานเดิม มากกวาการจัดตามลําดับความสําคัญที่มีการ

ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะ และที่ผานมาการใชงบประมาณจากภาครัฐฝายเดียว ขาดการระดม

สรรพกําลังจากทุกสวนของสังคม 

จากสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะเห็นไดวามีปญหาหลายประการ ชุดการสอน

เสริมที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูชนิดหนึ่ง ที่ครูยุคปฏิรูปการศึกษานําไปใชในการ

เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สําหรับนักศึกษาการศึกษานอก

โรงเรียน 
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           2. ผลการประเมินคุณภาพชุดการสอนเสริมของผูเชี่ยวชาญ  5 ทาน   พบวา ผูทรงคุณวุฒิ  

5 ทานประเมินคุณภาพชุดการสอนเสริมดานการจัดและการนําเสนอเนื้อหา มีคุณภาพอยูในระดับ

ดี  โดยมีคาเฉลี่ย 4.39  ดานการผลิต มีคุณภาพอยูในระดับดีโดยมีคาเฉลี่ย 4.37   สวนดานการ

นําไปใช มีคุณภาพอยูในระดับดีที่สุด มีคาเฉลี่ย4.56  แสดงวาชุดการสอนเสริมโดยรวมมีคุณภาพ

ดีและมีความเหมาะสมเพียงพอตอการนําไปใช แตเมื่อวิเคราะหตามรายขอของแตละดาน 

ผูทรงคุณวุฒิ  5 ทาน ประเมินบางรายขอระดับสูง ไดแก เนื้อหาสาระของแตละชุดการสอนเสริม

สงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในการเรียนแบบรวมมือกัน  อาจจะเนื่องมาจากขอนี้เปน

วิธีการเรียนรูที่ เหมาะสมกับสภาพและธรรมชาติของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่ง 

สอดคลองแนวคิดของหวน  พินธุพันธุ (2549) กลาววาการเรียนแบบรวมมือ เปนวิธีการเรียนที่ให

ผูเรียนทํางานดวยกันเปนกลุมเล็กๆเพื่อใหเกิดผลการเรียนรูทั้งดานความรู และทางดานจิตใจ ชวย

ใหนักเรียนเห็นคุณคาในความแตกตางระหวางบุคคลของเพื่อนๆ เคารพความคิดเห็นและ

ความสามารถของผูอ่ืน  

          สวนขอที่ผูเชี่ยวชาญประเมินในระดับสูง คือ ชุดการสอนเสริมสอดคลองหลักการและทฤษฎี

การเรียนรูของผูใหญ ซึ่ง สอดคลองกับแนวคิดของโนลส (Knowles. 1978 : 31) กลาววา ผูสอน

ตอง มีความรู  ความเขาใจ เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหม (Modern Adult 

Learning Theory) ไดแก ผูใหญจะเรียนรูไดดีตองตรงกับความตองการและสนใจในประสบการณ

ที่ผานมา เขาก็จะเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่จะเรียน  ในการเรียนรูจะไดผลดีตองใชประสบการณที่

เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ (Life Situations)หรือสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ เปนศูนยกลาง

ในการเรียนการสอน  และสําคัญทีควรคํานึงถึง คือ ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual 

Difference) การสอนนักศึกษาผูใหญจะตองจัดเตรียมการ เชน     รูปแบบการเรียน เวลาที่ทําการ

สอน สถานที่การสอน   เนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคลมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อแตละบุคคลมีอายุ

เพิ่มมากขึ้น จะเห็นไดวาทฤษฎีการเรียนรูที่โนลส (Knowles)   นับวาเปนประโยชนสําหรับผูสอน

จะตองนําไปใชในการเรียนการสอนใหตรงกับเปาหมายการสอนผูใหญ และอาจมีผลทําใหการ

เรียนการสอนจะใหมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการสูงขึ้นไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งเปาโล แฟร 

(Paulo Freire) (Srinivasan.1977 : 5)  ไดกลาวถึงลักษณะการเรียนการสอนขึ้นอยูกับครูควรไดรับ

การแกไขบทบาทของครู เสียใหม เชน ครูเปนผูสอนอยางเดียว   ครูเปนผูที่รูทุกสิ่งทุกอยาง ครูเปน

ผูที่ใชความคิด   ครูเปนผูพูด   ครูเปนผูเลือกเนื้อหาโปรแกรมการเรียนการสอน และครูเปน

ศูนยกลางของการเรียนรู  เปนตน  จากทฤษฎีการเรียนรูของ เปาโล แฟร จะทําใหทราบบทบาท

หนาที่ของครูผูสอน  ควรจะปฏิบัติอยางไร ในระหวางดําเนินการสอน เพื่อจะไดแกไขขอบกพรอง
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ตางๆ ใหสอดคลองซึ่งกันและกันระหวางผูสอนกับผูเรียน  สวนรายขอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหกับผูเรียน  ผูทรงคุณวุฒิประเมินอยูในระดับปานกลาง  แสดงวา ชุดการสอนเสริมนี้ตอง

ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น   เพราะกิจกรรมการเรียนรูเปนวิถีทางที่นํา

นักเรียนไปสูจุดประสงคของการเรียน ครูผูสอนจะตองใหความสําคัญและทราบแนวทางในการจัด

กิจกรรมตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนหลักการที่สําคัญในการจัดการเรียนรูที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   สอดคลองกับแนวคิดของวัฒนาพร  ระงับทุกข  

( 2545 : 17-18) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองใหสอดคลองกับความสนใจ และความ

ถนัดของผูเรียน   จัดกิจกรรมตองใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง    ฝกการปฏิบัติ   ใหทําได  

คิดเปน  ทําเปน รักการอานและการใฝรูอยางตอเนื่อง   ตลอดจนสามารถเผชิญสถานการณและ

ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาได  การที่ผูเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นหรือตํ่าลง

ข้ึนอยูกับกิจกรรมการเรียนรูของผูสอนเปนประการสําคัญ   

            3. การหาประสิทธิภาพชุดการสอนเสริม โดยทดลองใช  กับกลุมตัวอยาง  3 คร้ัง เพื่อหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80/80   แตมีขอบางประการที่รายละเอียดของแต

ละชุดการสอนตองปรับปรุง ไดแก เนื้อหาสาระของแตละชุดมีมากเกินไป  บางชุดมีความยาก

เกินไปกับพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน ผูเรียนมีประสบการณนอย  สอดคลองกับแนวคิดของ 

สมคิด อิสระวัฒน (2543 : 107-108) กลาววาผูใหญหลายคนอาจไมเกิดการเรียนรู และปจจัยซึ่ง

เปนอุปสรรคขัดขวางการเรียนรูของผูใหญ คือ ประสบการณเดิมในอดีต  ดังนั้นเปนหนาที่ของ

ผูสอน ตองชวยสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู ยิ่งนักศึกษาผูใหญจะเรียนรูไดดี ถา

สภาพแวดลอมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม    ในสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระ ไดเรียนในสิ่ง

ที่ตรงกับความตองการ ความสนใจเกิดความรูสึกสบายใจ ผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทไปเปน

ผูอํานวยการความสะดวก ใหคําแนะนําแกผูเรียน จัดสภาพหองเรียน กิจกรรม และสื่อที่จะชวยให

ผูเรียนรูสึกผอนคลายเปนตัวของตัวเอง ไมกังวลกับสถานการณการเรียน    โดยเฉพาะวิชา

ภาษาอังกฤษ  แคมเบล และคณะ (Campbell and others.1996) กลาววา สภาพการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ หองเรียนทุกระดับในทุกรายวิชา ตองเปนสถานที่ที่เต็มไปดวย ส่ิงแวดลอมทาง

ภาษา จะมีผลทําใหผูเรียนไดมีโอกาสพูด อภิปราย แสดงความคิดเห็นโตแยงได นอกจากนี้ปญหา

ที่เปนอุปสรรคของผูเรียน คือ ดานการเขียน เพราะไมรูความหมายเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษ  

ที่จะนํามาสรางประโยค และขาดสื่อการเรียนรูสงเสริมทักษะใหมีความรู ความชํานาญ  สอดคลอง

งานวิจัยของ แนงนอย คลายทอง (2545) พบวานักเรียนสวนใหญมีความคิดวา คําศัพท
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ภาษาอังกฤษ มีจํานวนมาก มีความยุงยากในการจํา และนาเบื่อ จึงทําใหขาดความสามารถใน

การนําคําศัพทไปใชส่ือความหมายในสถานการณตางๆได 

         4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระหวางการใชชุด

การสอนเสริมกับการสอนเสริมตามปกติ พบวา  ผลการสอบหลังการทดลองของกลุมทดลอง มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่ไดรับการสอนเสริมโดยชุดการสอนเสริม

และนักศึกษาที่ไดรับการสอนเสริมปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนักการศึกษาหลายทาน ไดแก  งานวิจัยของ  สุวัฒน ชางเหล็ก 

(2519) ไดทําวิจัยเรื่อง การสรางชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และชุดการสอนที่สรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว คะแนนเฉลี่ยผลการสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการสอน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 งานวิจัยของชวนพิศ  วงศคช (2538) ไดศึกษาผลการ

สอนเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษต่ํา ผลการศึกษาพบวา นักเรียนในกลุมทดลองที่ไดรับการสอนเสริมมีผลสัมฤทธิ์ทาง

ภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัย

ของสมหวัง  แสงสุทานนท (2540) ไดทดลองสรางชุดการสอนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษระหวางการใชชุดการสอนกับการสอนปกติ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 

80/80  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการใชชุดการสอนสูงกวาการสอนปกติ อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .01  จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน  ชุดการสอนถือวาเปนนวัตกรรมชนิดหนึ่งที่มี

ประสิทธิภาพ    สามารถนํามาใชในการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาการศึกษานอก

โรงเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได 

          5.  ผลจากการสนทนากลุมยอย  ( Focus Group) เกี่ยวกับสภาพและความพรอมการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษของการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน  มีปญหาที่สําคัญมีดังนี้                                    

               5.1  ขาดครูผูเชี่ยวชาญโดยตรงวิชาภาษาอังกฤษใหคําปรึกษาและสอนเสริมใหกับ

ผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ รุจิรา  คําแสนใส (2539)  ผลการวิจัยพบวา ครูภาษาอังกฤษ

เรียนวิชาเอกหรือวิชาโทภาษาอังกฤษรอยละ 37.50 ปญหาการสอนอยูที่ตัวครูขาดเทคนิคการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และสอดคลองกับงานวิจัยของ จรรยา กนกนิรันดร(2540) ผลการวิจัย

พบวา ครูขาดความพรอมดานทักษะภาษาอังกฤษและไมมีความชํานาญในการสอน 

              5.2  ขาดแหลงและสื่อการเรียนรู สําหรับนักศึกษาในการศึกษาคนควาดวยตนเอง เชน   

ส่ือการเรียนรูที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  ส่ือการเรียนรูประเภทเคลื่อนไหว  ส่ิงพิมพตางๆสําหรับการ

เรียนรู  ฯลฯ ทําใหขาดความรอบรูอยางกวางขวาง สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิรดี วันแกว (2538
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)ศูนยควรใหบริการในดานสื่อ วัสดุการสอนใหแก  ครูประจํากลุมใหมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัย

ของ กรรณิการ  เจริญสุพัตราชัย (2539) ผลการวิจัยพบวา  มีปญหาอยูในระดับมากเกี่ยวกับ

วิธีการสอนของครู ส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ขาดการบริการดานสื่อ และบุษบา  กาเซ็ม (2540) 

ไดศึกษาปญหาการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของนักศึกษาผูใหญ 

ระดับมัธยมศึกษาปลายผลการวิจัยสรุปไดวา ปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง  การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผูใหญ อยูในระดับมากที่สุดถึงดานการใชส่ือ จะเห็นไดวา ส่ือการเรยีนรู 

มีความสําคัญและประโยชน ชวยทั้งผูสอนและผูเรียนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

                 5.3 ดานหลักสูตรไมสอดคลองกับการนําไปใชในวิถีชีวิตหรือเพื่อการทํางาน  ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริลักษณ  ล้ิมภักดี(2542) กลาววา  การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษมักเปนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันทั่วๆ ไป หรือเปนภาษาวิชาการที่จะพบในเอกสาร

วิชาการตางๆ เทานั้น แตจะหาหนังสือ ตํารา หรือหลักสูตรเฉพาะทางที่ชวยปูพื้นฐานทางภาษาที่

ใชในการทํางานใหแกผูเรียนไดนอยมาก ทั้งๆ ที่ผูเรียนมีความตองการสูง การมพีืน้ฐานทางภาษาที่

ใชในการปฏิบัติงานเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูจบการศึกษาเกิดความคุนเคยและมั่นใจ เมื่อ

จําเปนตองใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ชวย

ใหผูเร่ิมปฏิบัติงานไมเกิดความรูสึกวาตนเองตกอยูในโลกใหมโดยสิ้นเชิง                       

 
ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
           1.1 จากการวิจัย พบวา การศึกษานอกโรงเรียนมีปญหาการขาดอัตรากําลัง ดังนั้นรัฐ

ควรสนับสนุนและสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนดานอัตรากําลัง  โดยการเพิ่มอัตรากําลัง ไดแก  

ครูประจํากลุม  ครูศูนยการเรียน และเจาหนา ใหกับศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนมากขึ้น 

เพื่อบริการตามศูนยการเรียนตางๆ  พรอมทั้งจัดสวัสดิการที่ดี เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ    

          1.2 การศึกษานอกโรงเรียนยังมีปญหาดานงบประมาณ  รัฐควรจัดสรรงบประมาณให

เพียงพอตอการดําเนินงาน เชน อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณตางๆ  เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน

ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ใหมีความเจริญกาวหนาทันกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

          1.3 จากการสนทนากลุมยอย ไดขอเสนอแนะวา รัฐจะตองกําหนดยุทธศาสตรและ

ดําเนินงานดานการศึกษานอกโรงเรียนไปสูการปฏิบัติ โดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย 
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                1.4 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนกับสถานศึกษาในระบบโรงเรียนในและ

หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ  ควรมีความรวมมือประสานงานสงเสริมการศึกษาในกับประชาชนใน

พื้นที่ ใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

                1.5 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  ควรสรางเครือขายการเรียนรู  โดย

ประชาสัมพันธ และสํารวจครูตนแบบ หรือครูภูมิปญญาที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศ

ที่มีอยูในทองถิ่นนํามาใชประโยชนกับการศึกษานอกโรงเรียนใหมากขึ้น 

   
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1  ควรทําวจิัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.2   ควรทําวจิัยการหารูปแบบกระบวนการเรียนรูวิชาภาษาองักฤษทีเ่หมาะกับ 

นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  

                2.3   ควรพัฒนาชุดการสอนเสริมวิชาภาษาองักฤษระดับมธัยมศึกษาตอนตนของ 

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอืน่ๆ 

2.4  ควรทาํวิจยัการพัฒนาชุดการสอนกลุมสาระอ่ืนของนักศึกษาการศึกษานอก 

โรงเรียน 
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แผนการดําเนินการวิจัย 
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แผนการดําเนินการวิจัย 
  

                                 ป.พ.ศ. 2548                              ป พ.ศ.2549 การ

ดําเนนิงาน ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. 

1. จัดทําและ

เสนอเคาโครง

วิจัย 

                 

2. การสรางชุด

การสอนเสริม 

     2 . 1  ศึ กษ า

ขอมูลพื้นฐาน 

     2.2 กําหนด

แ น ว ท า ง แ ล ะ

ออกแบบ 

     23.ตรวจ 

สอบโดย

ผูเช่ียวชาญ 

                 

3. ทดลองใชชุด

ก า ร ส อ น แ ล ะ

เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม

ขอมูล 

                 

4 .  วิ เ ค ร า ะ ห

ขอมูลและแปล

ผล 

                 

5 .  ส รุ ป แ ล ะ

เขียนเรียบเรียง

ผลการวิเคราะห

ขอมูล 

                 

6 .  นํ า เ ส น อ

ง า น วิ จั ย ต อ

คณะกรรมการ 

                 

7.  สงรูปเลม

รายงานฉบับ

สมบูรณ 

                 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เอกสารขอความอนุเคราะหเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
เอกสารเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

ศูนยวิบูลยพัฒนกิตติ์  
(กลุมทดลองและกลุมควบคุม) 
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                        รายชื่อนักศกึษาการศึกษานอกโรงเรียนกลุมทดลอง 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 

1. นายอนุชา  ศาลางาม 

2. นางสาวสุนิษา  รวมรัตน 

3. นายมานพ  พุมน้ําเต็ม 

4. นายปยพันธ  บญุเพ็ง 

5. นายประสาน  สังขแกว 

6. นายสิทธิชัย  ชาพิภักดิ์ 

7. นางสาวศศิประภา  สารีพันธ 

8. นางสาวสุกรานตดา  โสบุญมา 

9. นายอดิศักดิ์  หลาสุด 

10. นางสาวสุภาภรณ  พรหมกรณ 

11. นายอัคพล  บญุชวย 

12. นางสาวพัชรินทร  เถียนกระโทก 

13. นางสาวพัชรี  คําม ี

14. นางสาวแววตา  ทวีอินทร 

15. นางสาวดวงกมล  ทับเลี้ยง 

16. นางสาวสงกรานต  เลิงฮัง 

17. นางสาวภาวิณ ี พุทธมีผล 

18. นางสาวรุงละพา  บุญเติม 

19. นางสาวสุธารัตน  แกนประคํารอย 

20. นายสุพจน  สองอุนใจ 

21. นางสาวรัตนาภรณ  ทวงเวียง 

22. นายนริศ  การประเสริฐ 

23. นางสาวไพรินทร  วรรณเกตุ 

24. นายสุชนัย  กลิน่สุวรรณ 

25. นายจรูญ  โควไล 

26. นายลําพูน  วายุ 

   27. นายวัชรินทร  จันทรเขียว 

28. นางสาวคํามี  เพ็ชรเลิศ 
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                         รายชื่อนักศกึษาการศึกษานอกโรงเรียนกลุมควบคุม 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 

1. นายบุญม ี แกวแดง 

2. นายจํานงค  แมนจํารัส 

3. นายเชิดวงศ  มะโนชาต ิ

4. นายชาญชัย  ไชยตนเทือก 

5. นายพงษทวี  วงศโดย 

6. นางสาวสังวาลย  ฝายระสาร 

7. นางสาวอุทัยวรรณ  มีเอี่ยม 

8. นายอดิศักดิ์  อวยบางมด 

9. นางสาวอําไพ  แสงหลงดี 

10. นางสาวนิรัตนดา  แสนสุข 

11. นางสาวเพชรรัตน  ศรีหาวงศ 

12. นางสาวเพญพิชา  ล้ิมรส 

13. นายหนึ่ง  อดทน 

14. นางสาวทัศนีย  มาลัยขวัญ 

15. นางสาวนฤมล  โคตรุชัย 

16. นางสาวราตรี  โหนกลาง 

17. นายประวิทย  ศรวิชัย 

18. นายจิตราช  หนิสุข 

19. นางสาวนงคคาร  วิเศษศรี 

20. นางสาวสุรีรัตน  สีหาวัฒน 

21. นายเฮอ  แซสง 

22. นายเอกพจน  มีสุด 

23. นายศรเพชร  อนิทรชวย 

24. นายแผง  จันทะดวง 

25. นางนกเล็ก  ประเสริฐกิจกุล 

26. สญาณ  โกศลสุรศักดิ์กุล 

27. นายสุรเดช  แซเตียว 

28. นายภัทธากร  แกมรัมย 
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ภาคผนวก จ 
แบบทดสอบกอนเรียน (pretest) และหลังการเรียน(posttest) 

วิชาภาษาอังกฤษ 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 
                ตอนปลายสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
คําชี้แจง     1.   ขอสอบมีทั้งหมด   30  ขอ 

2. จงกากบาท  หนาขอทีถู่กตองที่สุด 
อานบทสนทนา และเลือกขอความ ขอ 1-3 เติมในบทสนทนา 
     Montra     :    Good morning, Nopadon. 
     Nopadon   :    _____1_____,  Montra. ______2________? 
     Montra      :   Very well, Thank you. And how are you? 
     Nopadon   :    Very well, Thank you. 
     Montra      :    ________3_______. 
     Nopadon   :    Good bye. 
1.  a.  Good afternoon                          b.  Good  evening 
     c.  Good morning                           d.   Good night 
2.  a.  How are  you today ?                  b.   How  do you do? 
     c.  How old are you ?                      d.   How  tall are you ? 
3.  a.   What’s the matter?                     b.  Good bye 
     c.   How are you ?                          c.   And you ? 
อานบทสนทนาเพื่อตอบคําถามขอ 4 
     Joe    :  Hello, Jim. How are you ? 
     Jim    :  Hello, Joe. I’ m fine, thanks. And you ? 
     Joe    :  I’ m fine, thanks. Where are you going, Jim ? 
     Jim    :  I’ m going to school.  
     Joe    :  See you later. 
4.   Where is Jim going? 
      a.  at  home                                  b.  to school 
      b.  to the bank                               c   to zoo 
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อานบทสนทนา และเลือกขอความ ขอ 5-6 เติมในบทสนทนา 
5.    Bob  : Hi! How are you doing? 
       Joe   : __________. I have a headache. 
       Bob   : That’s too bad. You should go to see a doctor. 
         a. So so                   c. I’m just so so 
         b. Not very well         d.  I’m sorry to hear that 
6.     I ……….. a  nurse  but  he ………… a  policeman. 
         a.   am ,  is              c.  are  ,  am 
         b.  is ,  am               d.  are  ,   is 
จากบทสนทนาตอบคําถาม ขอ 7-9 

Jerry : Jack, I’d like you to meet Siree. Siree, this is Jack. 

Jack : _____7_____  

Siree : How do you do? 

Jerry : Siree is our new student from Japan. She is also a  doctor.  

Jack : _____8_____ Anyway, I have to go now to see my professor. Siree, _____9_____ 

Siree : Nice to meet you too. 

7.   a. How are you?               c. I’d like to introduce myself. 

      b. How do you do?          d. I’d like to introduce you two. 

8.   a. Oh dear! I’m exaggerating. 

      b. Is that so? I’m exaggerating. 

      c. Oh bother! I’d love to see it sometime. 

      d. Oh really? I’d love to see it sometime. 

9.   a. Goodbye.                      c. We’ll meet again. 

      b. I’ll see you again.         d. I’m pleased to meet you. 

ขอ10-15 จงเลือก คําหรือขอความที่ถูกตองเติมในชองวาง 

10. Suda……………..tennis  every Saturday. 

      a. plays                            c.  play 

      b. is play                          d.  played 
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11.  My mother  would  like to …………..some beef everyday. 

       a. cooks                             c. cooking 

       b. cooked                          d.  cook 

12.  They do not …………..English books . 

       a. to read                           c. read 

       b. to write                           d.  to writing 

13.  Non  :  I am not fine today  but I  need to go outside. 

       Nut   :   ___________   

       Non  :   Thank you. 

       a.Take care of yourself.     c. It’s nice to see you. 

       b. Goodbye.                      d.  Good luck. 

14.  If you  want your friend to write you a letter, you might say……………………. 

       a. It’s been a real pleasure.       c. Take care of yourself.  

       b. It’s nice to see you.                d. Don’t  forget to write. 

15. If your friend says, “ I must be leaving now . “ You say :………………. 

       a. Good luck                           c. Can’t you stay a little longer ? 

       b. Go ahead.                          d.  It’s nice to see you. 

ขอ 16-20 จงเติมคําในเนื้อเร่ืองเพื่อใหไดความสมบูรณ 

      Last week two students ____16____in front of the school. One student____17______ 

 know _____18____the zoo  was. The  other student  __19___  it __20____ next to the park . 

16.  a. stand                b.   stood                    c.  stands               d. standing 

17.  a. do                     b.   don’t                     c.   did                   d.  didn’t 

18.  a. why                   b.   what                     c.    where              d.  when 

19   a.  say                   b.  says                      c.   said                  d.  to say 

20.  a. was                   b.   were                     c.   did                    d.  is 

จากบทสนทนาตอบคําถามขอ 21-22 

Ken : Hello. 

Toom : Hello. ______21_______ 
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Ken :_____22____ , please. 

Toom : Thanks. 

21.  a.  Can I speak to Nid, please?                   c. Wait a moment. 

       b.   Do you have something?                      d.  I suggest order. 

22.  a.  One moment                                          c. Wait a moment 

       b.   Have a good time                                 d.  Goodbye 

 ขอ23-28 จงเลือก คําหรือขอความที่ถูกตองเพื่อเติมในชองวาง 

23. Situation : You are a receptionist in a hotel. The phone rings. You pick it up and say,  

            “Reception __________” 

      a. Yes, please.                                             c. What is it, please? 

      b. May I help you?                                       d. Please, what do you want? 

24. Ann : Hello. Is Cat there? 

      Cat  : __________. 

      Ann : Oh, I didn’t recognize your voice. Would you like to go to the party tonight? 

       a. This is I.                                          c. This is she speaking. 

       b. Cat is my name.                             d. Yes, I am here. 

25. He___________at the park now. 

       a. is  walking                                      c. is   walk  

       b. walks                                              d. walked 

26. What are you doing ? 

       a.  I  cook  some food.                       c.   I  am cook some food.                     

       b.  I am cooking some food.              d.   I  cooked some food.   

27. A :  Can  I help you ? 

      B :  _____________  . 

       a.   I want to buy a new shirt.               c.   Yes, I’ d like to   buy a new shirt.   

       b.   Yes, I do.                                        d.   Yes, I am.    

28.  _____ I help you , sir ? 

       a. May                b.  Must            c.   Do              d.  Does 
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ขอ 29 - 30จงเลือกคําศัพทเติมในชองวางใหสมบูรณ 

Noi and her mother  ____29_______ bread and butter. They ________them at the market.                                      

29. a. like           b.   likes        c.  would             d. could  like 

30  a. can buy    b.    could  buy     c.  buys       d.  bought  

                              
                                       ----------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินชุดการสอนเสริม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 182 

แบบประเมิน 

ชุดการสอนเสริมวิชาภาษาองักฤษระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 

 
คําชี้แจง 
               แบบประเมินนี ้ เปนเครื่องมือการทําวิจัย เร่ือง การพัฒนาชดุการสอนเสรมิวิชาภาษาองักฤษ

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสําหรับนักศกึษาการศึกษานอกโรงเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ซึ่งแบบประเมินจะเปนกรอบแนวทางในการสรางชดุการสอนเสรมิ โดย

แบบประเมนิแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานการจัดและการนําเสนอเนือ้หา  ดานการผลิต และดานการ

นําไปใช  และผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพชุดการสอนเสริมไวดังนี ้

 

                             5    หมายถึง  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีมากที่สุด 

4 หมายถึง  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีมาก 

3  หมายถึง  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีปานกลาง 

2    หมายถึง  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีนอย 

1    หมายถึง  คุณภาพชุดการสอนเสริมอยูในระดับดีนอยที่สุด 

 

             ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญ ไดใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่มี

คุณคา และเปนประโยชนทําใหวิจัยมีความชัดเจนและความสมบูรณยิ่งขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงขอรบกวน

เวลาอันมีคาของทาน  และขอกราบขอบพระคุณอยางสูงที่ทานไดใหความอนุเคราะห ในครั้งนี้ 

 

 

 

                                                                                            นางวาสนา  เพิ่มพูล 

                                                                                                      ผูวิจัย 
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การประเมินคุณภาพชุดการสอนเสริมดานการจัดและการนําเสนอเนื้อหา 

 

           เกณฑการประเมิน                  

                     รายการประเมิน   5    4   3    2    1 

1.การนาํเสนอเนื้อหาสอดคลองกับมาตรฐาน ของหลกัสูตร 

   การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 

     

2. สาระการเรยีนรูของแตละชุดการสอนเสริม      

3. องคประกอบของชุดการสอนเสริม      

4. การจัดลําดับเนื้อหา มีการเรียงลําดับจากงายไปหายาก      

5. เนื้อหากับสภาพการเรียนรูของผูเรียน      

6. ความชัดเจนและความตอเนื่องของเนือ้หา      

7. ความยาวของเนื้อหาของแตละชุดการสอนเหมาะกับเวลา      

8. ความเขาใจเนื้อหาโดยรวมของผูเรียน      

9. การนําเขาสูเนื้อหาวิชา      

10.เนื้อหามีความครบถวนในการพัฒนา 4ทักษะ ฟง พดู อาน   

     เขียน 

     

11.เนื้อหาสาระของแตละชุดการสอนเสริมสงเสริมให 

     ผูเรียนไดใชภาษาองักฤษในการทํางานแบบรวมมือกัน 

     

12. การสรุปเนื้อหาหรือประเด็นสําคัญ      

13. ผูเรียนสามารถทาํตามขัน้ตอนในแตละชุดการสอนได      

14.ผูเรียนมีอิสระในการเขาถึงเนื้อหาในแตละชุดการสอนเสริม      

15. เนื้อหาการเรียนรูผูเรียนศึกษาไดดวยตนเอง      

16. เนื้อหามีประโยชนตอการนําไปใชในชวีิตประจําวนั      

 

ขอเสนอแนะอืน่

ๆ...........................................................

........................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 
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การประเมนิคณุภาพชุดการสอนเสริมดานการผลิต 

 

           เกณฑการประเมิน                  

                     รายการประเมิน   5    4   3    2    1 

1. คูมือครูการใชชุดการสอน      

2. คูมือนักศึกษาการใชชุดการสอน      

3. คําชี้แจงการใชชุดการสอนเสริม      

4. ใบแบบฝกหัด      

5.  ใบความรู      

6.  แบบทดสอบกอนและหลังเรียน      

7.    แบบประเมินการทาํงานกลุม      

8.    แผนผังการจัดการเรียนรูประจําชุด      

9.    แนวทางการจัดการเรียนรู      

10.  แบบทดสอบกอนและหลังเรียน      

11.  การออกแบบชุดการสอนสอดคลองกับสภาพผูเรียนและ  

       วิชา 

     

12.  มกีารนาํเทคโนโลยีมาใชในการผลิต      

13.  รูปแบบและโครงสรางของชุด      

14.  ความชัดเจนและนาสนใจของชุด      

 

ขอเสนอแนะอืน่

ๆ...........................................................

........................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

. 
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การประเมินคุณภาพชุดการสอนเสริมดานการนําไปใช 

 

           เกณฑการประเมิน                  

                     รายการประเมิน   5    4   3    2    1 

1. แนวคิดในการพัฒนาชุดการสอน      

2.กิจกรรมการเรียนรูกับผูเรียน      

3.ผูเรียนไดใชความคิดความสามารถของตนคนพบสิง่ตาง ๆ  

   ดวยตนเอง 

     

4.วิธีการเลือกตัวอยางเหมาะสมกับบทเรียนของแตละชดุ      

5.ชุดการสอนสอดคลองหลกัการและทฤษฎีการเรียนของ 

    ผูใหญ 
     

6.ชุดการสอนสงเสริมกระบวนการคิด      

7.ชุดการสอนสงเสริมกระบวนการกลุม      

8.ชุดการสอนสงเสริมผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง      

9.ชุดการสอนพัฒนาใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

   ในชีวิตประจําวนั 

     

10ชุดการสอนชวยเพิ่มสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาอังกฤษ      

 

ขอเสนอแนะอืน่

ๆ...........................................................

........................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
แบบสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณ (Interview) 
(ผูบริหาร) 

 
 การสัมภาษณคร้ังนี้ เปนการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเพื่อทาํวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดการสอน

เสริมวิชาภาษาอังกฤษระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับนักศกึษาการศึกษานอกโรงเรียน ตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช  2544 โดยแบบสัมภาษณแบงออก   3 สวน ดังนี ้

 

สวนที่ 1 เปนสวนขอมูลที่เกีย่วของกับผูใหสัมภาษณ 

คําชี้แจง  ใหขีดเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

1. เพศ   ชาย   หญิง 

2. อายุ    20-35 ป  36-49 ป  มากกวา 50 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

  ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท 

   สูงกวาปริญญาโท 

4. ประสบการณการทํางาน  

   10-20 ป  21-30 ป  31 ปข้ึนไป 

5. สถานภาพการสมรส 

   โสด   สมรส  มาย/อยาราง 
 
สวนที่ 2  ความคิดเห็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
 

1. ทานมีคิดวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2544 ใชแทนหลักสูตรเดิมมีความเหมาะสมกบันักศึกษา

การศึกษานอกโรงเรียนหรือไม 

                      เหมาะสม เพราะ..............................................................................  

         ไมเหมาะสม เพราะ.............................................................................. 

2. ทานมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544หรือไม 

                    มี           

                    ไมมี   
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3. ผูบริหารและครูประจํากลุมมีการรวมกันวางแผนและกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษอยางไร 

    .................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 

4.ทานคิดวากลุมสาระภาษาตางประเทศมีความจําเปนกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนหรือไม 

         มีจําเปนเพราะ.............................  

                    ไมจําเปนเพราะ............................ 

5. ปญหาและอุปสรรคอะไรบางเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

            1............................................................................................ 

            2............................................................................................ 

            3........................................................................................ 

            4.......................................................................................... 

6. ทานสงเสริมสนับสนุนใหครูประจํากลุมหรือผูเกี่ยวของภาษาอังกฤษไดพัฒนาตนเองอยางไร 

............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

7.ทานสนับสนุนและจัดแหลงการเรียนรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชุมชนใหกับนักศึกษาการศึกษานอก

โรงเรียนไดศึกษาคนควาอยางไร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

8. ทานไดรับงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนรูไดแกอะไรบาง 

   …………………………………………………………………………………. 

            …………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………….. 

9. ทานคิดวาที่ผานมานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนมีปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดาน

ใดบาง....................................................................................................................................... 

   

10. ผลสัมฤทธิ์การประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนที่ผานมาเปนอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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11. ทานคิดวานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนมีทัศนคติตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

12. ส่ือการเรียนรูที่ใชในปจจุบันมีความหลากหลายและนาสนใจกับผูเรียนมากนอยเพียงใด 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

13. ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ใชเปนอยางไร 

.......................................................................................................................................... 

14. ทานคิดวาควรจัดใหมีการสอนเสริมในรายวิชาที่ยากหรือไม 

   ควร  เพราะ …………………………………………………………………… 

   ไมควร เพราะ ………………………………………………………………… 

15. ทานเคยใชชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม 

   เคย  เมื่อใด …………………………………………………………………… 

   ไมเคย   

16. ทานคิดวาชุดการสอนมคีวามสาํคัญตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือไม 

   มี เพราะเหตุใด ……………………………………………………………….. 

   ไมมี เพราะเหตุใด …………………………………………………………….. 

 

17. ทานคิดวาชุดการสอนถอืวาเปนนวัตกรรมที่ควรนํามาใชสอนเสริมในวิชาภาษาอังกฤษหรือไม 

   ควร เพราะอะไร ………………………………………………………………. 

   ไมควร เพราะอะไร ……………………………………………………………. 

18. ทานคิดวาชุดการสอนเสริมจะมีสวนชวยสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศกึษาการศึกษา 

     นอกเรียนหรือไม 

   มีสวน เพราะอะไร ……………………………………………………………. 

   ไมมีสวน เพราะอะไร …………………………………………………………. 

 

ขอบพระคุณผูใหสัมภาษณทุกทานที่ใหขอมูล 
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แบบสัมภาษณ (Interview) 
(ครูผูสอน/ครูประจํากลุม) 

 
 การสัมภาษณคร้ังนี้  เปนการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเพื่อทําวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดการสอน

เสริมวิชาภาษาอังกฤษระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับนักศกึษาการศึกษานอกโรงเรียน ตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 โดยแบบสัมภาษณแบงออก   3 สวน ดังนี ้

 
สวนที่ 1 เปนสวนขอมูลที่เกี่ยวของกับผูใหสัมภาษณ 
 
คําชี้แจง  ใหขีดเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับตัวทาน 

1. ตําแหนง   ครูประจํากลุม  ครูศูนยการเรียนชมุชน 

2. เพศ   ชาย      หญิง 

3. อายุ    20-35 ป     36-49 ป  มากกวา 50 ปข้ึนไป 

4. ระดับการศึกษา 

   อนุปริญญา/ปวส. 

   ปริญญาตรี 

   สูงกวาปริญญาตรี 

5. ประสบการณการทาํงาน  

   นอยกวา 10 ป   10-20 ป  21-30 ป    31 ปข้ึนไป 

6. สถานภาพการสมรส 

   โสด   สมรส  มาย/อยาราง 

 
สวนที่ 2  ความคิดเห็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
พ.ศ. 2544 
 

1. ทานมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544หรือไม 

 .................................................................................................................................................. 

2. ทานมีสวนเกี่ยวของกับจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ของกลุมสาระภาษาตางประเทศ  

     บางหรือไม 
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 …………………………………………………………………………………………………………… 

3. ทานคิดวากลุมสาระภาษาตางประเทศมีความจาํเปนและมีความสําคัญตอทุกสถานศกึษาหรอืไม 

   มีจําเปนเพราะ.............................  ไมจําเปนเพราะ......................... 

4. ทานมีความเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาองักฤษมากนอยเพยีงใด 

 ……………………………………………………………..……………………………………………. 

6. ทานมีสวนรวมในการกําหนดแนวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือไม 

……………………………………………………………………………………………………………  

7. ทานใชอะไรเปนสื่อในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน(ตอบได

มากกวา 1ขอ) 

   หนงัสือ    รูปภาพ 

   แผนใสประกอบคําบรรยาย  PowerPoint 

   ชุดการสอน    อ่ืนๆ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. ทานไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบอยครั้งหรือไม 

................................................................................................................................................... 

9. ทานใชส่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ทนัสมัยไดแกอะไรบาง 

    
…………………………………………………………………………………………………………… 

   
…………………………………………………………………………………………………………… 

   
…………………………………………………………………………………………………………… 

10. ผูบริหารใหการสนับสนนุดานสื่อการเรียนรูหรือไม 

   สนับสนนุ    ไมสนับสนุน 

11. ทานสาํเรจ็การศึกษาดานภาษาอังกฤษโดยตรงหรือไม 

   โดยตรง    ไมโดยตรง วฒุิ ……………………………….. 

12. ทานจัดกจิกรรมอยางไรในการเรียนการสอนภาษอังกฤษของนักศกึษาการศึกษานอกโรงเรียน 

 …………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………….. 
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13. ทานคิดวานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนมีปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดานใดบาง 

…………………………………………………………………………………………………………… 

14. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนที่ผานมาเปนอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 15. ส่ิงใดที่เปนอุปสรรคสําคัญตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………… 

16. พืน้ความรูสวนใหญเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของนักศกึษาการศึกษานอกโรงเรียนเปนอยางไร 

................................................................................................................................................... 

17. ทานคิดวาควรจัดใหมีการสอนเสริมในรายวิชาทีย่าก(ภาษาอังกฤษ)หรือไม 

   ควร  เพราะ ……………………………………………………………………….. 

   ไมควร เพราะ ……………………………………………………………………… 

18. ทานเคยใชชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม 

   เคย  เมื่อใด ……………………………………………………………………….. 

   ไมเคย   

19. ทานคิดวาชุดการสอนมคีวามสาํคัญตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือไม 

   มี เพราะเหตุใด ……………………………………………………………………. 

   ไมมี เพราะเหตุใด …………………………………………………………………. 

20. ทานมีความรู/ความเขาใจเกี่ยวกับชุดการสอนหรือไม 

…………………………………….……………………………………………………………………… 

21. ทานคิดวาชุดการสอนถอืวาเปนนวัตกรรมที่ควรนํามาใชสอนเสริมในวิชาภาษาอังกฤษหรือไม 

   ควร เพราะอะไร …………………………………………………………………… 

   ไมควร เพราะอะไร ………………………………………………………………… 

22. ทานคิดวาชุดการสอนจะมีสวนชวยสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษา 

     นอกเรียนหรือไม 

   มีสวน เพราะอะไร ………………………………………………………………… 

   ไมมีสวน เพราะอะไร ……………………………………………………………… 

 

 

ขอบพระคุณผูใหสัมภาษณทุกทานที่ใหขอมูล 
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แบบสัมภาษณ 
(นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎธนบุรี  ศูนยรัตนโกสนิทรสมโภชน บางขุนเทยีน) 

 
 แบบสัมภาษณนี้  เปนการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเพื่อทาํวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดการสอนเสริม

วิชาภาษาองักฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับนกัศึกษาการศกึษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 โดยแบบสัมภาษณแบงออก   3 สวน ดังนี ้

 
สวนที่ 1 เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
คําชี้แจง  ใหขีดเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

1. เพศ   ชาย   หญิง 

2. อายุ    20-35 ป  36-49 ป  มากกวา 50 ปข้ึนไป 

3. ประสบการณการทํางาน  

   10-20 ป  21-30 ป  31 ปข้ึนไป 

5. สถานภาพการสมรส 

   โสด   สมรส  มาย/อยาราง 

 
สวนที่ 2 เปนสวนขอมูลที่เกี่ยวของกับผูใหขอมูล 
คําชี้แจง  ใหขีดเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

1. สถานภาพ      ผูบริหารระดับทองถิ่น   เจาของกิจการสวนตัว 

                         ลูกจางประจํา              ลูกจางชั่วคราว  อ่ืนๆ....................................... 

2. เพศ   ชาย        หญิง 

3. อายุ    20-30 ป  31-40 ป  มากกวา 41 ปข้ึนไป 

4. อาชีพ  

   ประกอบอาชีพสวนตัว 

   พนักงานบริษัท 

   รับจาง 

                         วางงาน 

   อ่ืนๆ ……………………………………………….. 
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5. รายได  

                   ต่ํากวา 2,000 – 3,000บาท  3,001-4,000 บาท 

                   มากกวา4,000 บาทขึ้นไป 

6. ประสบการณการทํางาน  

   นอยกวา 1 ป      1-10 ป  11-20 ป  21 ปข้ึนไป 

7. สถานภาพการสมรส 

   โสด   สมรส  มาย/อยาราง 

 
สวนที่ 3  ความคิดเห็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการศึกษานอกโรงเรียน 
1. ทานเคยเรยีนภาษาอังกฤษจากที่ไหนบางกอนมาเรยีนระดับอุดมศึกษา(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

    โรงเรียนในระบบ   โรงเรียนนอกระบบ(กศน.)  อ่ืนๆ................. 

2. ทานมีความพื้นฐานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพียงใด 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ทานคิดวาภาษาอังกฤษมีความจําเปนหรือไม 

   มีจําเปนเพราะ.............................................................................................  

                         ไมจําเปนเพราะ........................................................................................... 

4. ทานมีทัศนคติตอวิชาภาษาอังกฤษอยางไร 

…………………………………………………………………............................................................. 

5. ทานคิดวาเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษในสวนใดทีย่ากที่สุด 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. ทานคิดวาเนื้อหาดานใดที่มีประโยชนมากที่สุดตอการนําไปใช 

  การสนทนา   คําศัพท   ไวยากรณ   

  โครงสรางประโยคตางๆ 

7. ทานประสบปญหาการใชภาษาองักฤษดานใดมากที่สุด 

................................................................................................................................................... 

8. ที่ผานมาทานคิดวาหลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมหรือไม 

  เหมาะสม เพราะ …………………………………………………………………………… 

  ไมเหมาะสม เพราะ ………………………………………………………………………… 
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9. ปญหาดานใดที่ทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของทานไมประสบความสาํเร็จ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

10. การมาพบกลุมในวันอาทิตยทานทาํกจิกรรมอะไรมากที่สุด 

  เขาชั้นเรียนกับครูประจํากลุม   เรียนรูดวยตนเอง   

   เขาชั้นเรียนกับครูประจํากลุม              แลกเปลี่ยนความรู 

             อ่ืนๆ............................................... 

11. ที่ผานมาครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………… 

12. ทานมเีวลาในการทาํกิจกรรม/ศึกษาดวยตนเองหรือไม 

................................................................................................................................................... 

13. ทานตองการไดรับการบริการอันดับแรกการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอยางไร       

            จัดหาสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย 

            จัดหาผูสอนที่มีคุณภาพ 

            จัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู 

            จัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

14.  ในชวงที่มาพบกลุมทุกวันอาทิตยทานตองการใหศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนดําเนินการ 

       การเรียนการสอนภาษาอังกฤษดานใดมากที่สุด  

             จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน 

             จัดหาครูประจํากลุมสอนบรรยายเนื้อหา  

             จัดวิทยากรที่มีความรูสอนบรรยายเนื้อหา  

             สนทนากับครูประจํากลุม  

             อ่ืนๆ......................... 

15. ทานคิดวาบุคคลที่จะมาสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษควรเปนอยางไร 

............................................................................................................................................... 

16. ทานชอบใหวิทยากรมาสอนเสริมจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางไร 

            บรรยายใหความรูอยางเดียว       แบงกลุมทํากิจกรรม 

            บรรยายผสมกับทํากิจกรรม         แลกเปลี่ยนความรู 
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17. ส่ือการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ทานใชสวนใหญเปนอะไร  

               เอกสารตําราของกศน.      ใบงาน       ใบความรู 

               ซีดี ฝกทักษะภาษอังกฤษ   แผนภาพ   อ่ืนๆ.............................. 

18. การเขามาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทานใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนหรือไม 

              ใช เพื่อ...................................................................................................................... 

    ไมใช 

19. ทานเคยเห็นนวัตกรรมที่เปนชุดการสอนและถูกนํามาใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

      หรือไม 

…………………………………………………………………………………………………………………                  

20. จากประสบการณของทานที่ผานมาทานคิดวาทิศทางในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรเปนอยางไร 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

  

  

 
ขอบคุณทุกทานที่ใหขอมูล 
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แบบสัมภาษณ (Interview) 
(นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน) 

 
 การสัมภาษณคร้ังนี้  เปนการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเพื่อทําวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดการสอน

เสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยแบบสัมภาษณแบงออก   3 สวน ดังนี้ 

 
สวนที่ 1 เปนสวนขอมูลที่เกี่ยวของกับผูใหสัมภาษณ 
คําชี้แจง  ใหขีดเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับตัวทาน 

1. สถานภาพ     นักศึกษา   เจาของกิจการสวนตัว  ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว 

2. เพศ   ชาย         หญิง 

3. อายุ    15-20 ป  21-30 ป  มากกวา 31 ปข้ึนไป 

4. ระดับการศึกษา 

   มัธยมศึกษาตอนตนจากการศึกษานอกโรงเรียน 

   มัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนในระบบ 

   อ่ืนๆ ระบุ..................................................... 

5. อาชีพ  

   ประกอบอาชีพสวนตวั 

   พนักงานบริษัท 

   รับจาง 

                         วางงาน 

   อ่ืนๆ ……………………………………………….. 

6. รายได  

                  ต่ํากวา 2,000 บาท  2,001-3,000 บาท  มากกวา3,000 บาทขึ้นไป 

6. ประสบการณการทาํงาน  

   1-10 ป  11-20 ป  21 ปข้ึนไป 

7. สถานภาพการสมรส 

   โสด   สมรส  มาย/อยาราง 

8. ที่อยูปจจุบนั   กรุงเทพฯ  ปริมณฑล  ตางจังหวดั ระบุ ……………………………… 
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สวนที่ 2  ความคิดเห็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
             พ.ศ. 2544 
1. ทานมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544หรือไม 

   มีความรู    ไมมีความรู 

2. ทานคิดวากลุมสาระภาษาตางประเทศมีความจาํเปนและมีความสําคัญตอชีวิตประจําวนัหรือไม 

   มีจําเปนเพราะ.............................  ไมจําเปนเพราะ......................... 

3. ทานมีเคยเรียนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนประเภทใด 

    โรงเรียนในระบบ   โรงเรียนนอกระบบ(กศน.)  อ่ืนๆ................. 

4. ทานมีทัศนคติตอวิชาภาษาอังกฤษอยางไร 

…............................................................................................................................................... 

5. ทานมีความตองการที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือไม 

                     ตองการ เพราะ....................................................................................................                   

                     ไมตองการ เพราะ................................................................................................ 

6. ทานมีปญหาทักษะดานใดมากที่สุด 

................................................................................................................................................... 

7. ทานมีความประสงคจะฝกทักษะดานใดมากที่สุด (ตอบไดมากกวา 2 ขอ) 

                     การฟง        การอาน         การพูด   การเขียน   ทุกดาน 

8.การประเมนิผลวิชาภาษาอังกฤษที่ผานมาเปนอยางไร 

                     นอยมาก      ปานกลาง      ดี           ดีมาก 

9. ทานมีเวลาในการฝกฝนภาษาองักฤษดวยตนเองในระดับใด 

10. ทานคิดวาปญหาที่สงผลกระทบตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของทานคือดานใด 

     (ตอบไดมากกวา 2 ขอ) 

                           ดานตวัผูเรียน                     ดานครูผูสอน 

 ดานสื่อ/อุปกรณการสอน     ดานอาคารสถานที ่

 ดานแหลงการเรียนรู            อ่ืนๆ.................................................. 
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11. ทานตองการไดรับการบริการอันดับแรกการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอยางไร 

      (ตอบไดมากกวา 2 ขอ) 

                       จัดหาสื่อการเรียนรูที่ทนัสมัย 

                       จัดหาผูสอนที่มีคุณภาพ 

                       จัดบรรยากาศที่สงเสรมิการเรียนรู 

                       จัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

12.  ในชวงทีท่านมาพบกลุมทุกวันอาทิตยทานตองการใหหนวยงานการศึกษานอกโรงเรียนดําเนนิการ 

       อยางไร  

.................................................................................................................................................... 

12. ทานคิดวาบุคคลที่จะมาสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษควรเปนอยางไร 

  ................................................................................................................................................. 

13. ทานชอบใหวทิยากรมาสอนเสริมจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางไร 

.................................................................................................................................................... 

14. ส่ือการเรยีนวชิาภาษาอังกฤษทีท่านใชสวนใหญเปนอะไร  

                             เอกสารตําราของกศน.     ใบงาน       ใบความรู 

   ซีดี ฝกทกัษะภาษองักฤษ   แผนภาพ   อ่ืนๆ.............................. 

15. ทานเคยเห็นนวัตกรรมที่เปนชุดการสอนและถูกนํามาใชในการเรยีนการสอนวิชาภาษาองักฤษ 

      หรือไม 

                             เคย                            ไมเคย 

16. ทานคิดวาชุดการสอนและถูกนํามาใชในการสอนเสริมวิชาภาษาองักฤษจะมีประโยชนตอทาน 

      หรือไม 

                            มี เพราะ................................................... .................................................                           

                            ไมม ีเพราะ..................................................................................................     

17. ถาชุดการสอนเสริมชวยใหทานเกงและทําใหทานมคีะแนนสงูวิชาภาษาอังกฤษทานตองการหรือไม 

                       ตองการเพราะ................................................... ...............................................                         

                       ไมตองการ เพราะ.............................................................................................. 

  

 
ขอบคุณทุกทานที่ใหขอมูล 
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ภาคผนวก ซ 
ประเด็นหัวขอการอภิปรายสนทนากลุมยอย 

( focus group ) 
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ประเด็นหัวขอสําหรับการสนทนากลุมยอย 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาชดุการสอนเสริมจากการสนทนากลุมยอย(Focus group)  

1. คุณภาพชุดการสอนเสริม(การจัดและการนําเสนอเนื้อหา   การผลิต  การนําไปใช) 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2. ความสอดคลองกับหลักสูตร 
..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

3. องคประกอบของชุดการสอน 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

4. รูปแบบการเรียนรู 
..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

5 การมีสวนรวมของผูเรียน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

       6. การวางแผนการเรียนรู 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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     7. เทคนิคและวิธีการสอนเสริม 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

8. ความเหมาะสมกับสภาพและธรรมชาติผูเรียน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

9. การพัฒนาทักษะ 4 ดาน ฟง พูด  อาน เขียน ใหกับผูเรียน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

10. การจัดสภาพแวดลอมสงเสริมการเรียนรู 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

11. ส่ือการเรยีนรู/ การสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

12. ประโยชนของชุดการสอนเสริมตอผูสอน/ผูเรียน/การศึกษานอกโรงเรียน 

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

13. ชุดการสอนเสริมชวยเพิม่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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      14. ขอเสนอแนะอืน่ๆ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 



ภาคผนวก ฌ
ชดุการสอนเสริม



วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย
การศกึษานอกโรงเรยีน

คูมอืชดุการสอนเสริม



คํานํา     

ชุดการสอนเปนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีชนิดหนึ่ง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา เพื่อทดลอง
ใชเปนสื่อการเรียน การสอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหกับนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน  โดยมีจุดประสงคเพื่อ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหสูงขึ้น และมีทักษะการนําภาษาองักฤษไปใช
ในการพัฒนาตนเอง สังคมและชุมชน จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยพบวา การเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษของการศึกษานอกโรงเรียน มีปญหาหลายดาน เชน ดานครูผูสอน ดาน
ผูเรียน ดานงบประมาณ เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้เกิดขึ้นมาเปนเวลายาวนาน จึงทําใหผูวิจัยคิด
สรางชุดการสอนเสริมมาเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง เพราะชุดการสอนเสริมประกอบดวยคูมือครู 
คูมือนักเรียน แบบฝกหัด ใบกิจกรรม ใบความรู แผนการเรียน ฯลฯ องคประกอบเหลานี้ จะถูก
บรรจุไวในกลองหรือในซอง ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูสอนและสงเสริมการเรียนรูดวย
ตนเองใหกับผูเรียนอีกดวย ดังนั้นผูวิจัยคาดหวังวาหลังจากการนําชุดการสอนเสริมไปใชแลว 
นาจะสงผลใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นและนําความรูที่ไดไป
ปรับใชใหเกิดประโยชนตอไป



องคประกอบชุดการสอนเสริม



คูมอืครู

ชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษานอกโรงเรียน



ชดุการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กอน
นําชดุการสอนเสริมไปใชกบันักศึกษา สิ่งที่ผูสอนควรปฏิบัติ 
คือการศึกษาเอกสารประกอบชุดเพื่อจะไดดําเนนิการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมีดังนี้

1. คูมือครู
2. คูมือนักศกึษา
3. เอกสารสาระการเรียนรู
4. เอกสารแบบฝกหัด
5. เอกสารแบบทดสอบ
6. เอกสารหลักสูตร
7. เอกสารแผนการเรียนรู

คําช้ีแจงสําหรับครู



คําช้ีแจงสําหรับครูในการใชชุดการสอน

กอนดําเนนิกจิกรรม ครูจะตองชี้แจงขั้นตอนการเรียน
การสอนใหนักศึกษาเขาใจ
 การสอนแบง  5 ขั้นตอน

1. ประเมนิผลกอนเรียน
2. ขัน้นําเขาสูบทเรียน
3. ขัน้ดําเนนิกิจกรรม 
4. ขัน้สรุปผลการเรียน
5. ขัน้ประเมินผลหลังเรียน

 สิ่งทีค่รูตองเตรียม
1. ศึกษาการใชชุดการสอนเสริม
2. ศึกษาระบบการสอน
3. ศึกษาองคประกอบของชุดการสอน
4. ฝกการใชสื่อตางๆ



บทบาทของผูสอนและผูเรียน

ผูสอนควรจะตองชี้แจงบทบาทของผูเรียนควรปฏิบัติ
อยางไรในเวลาเรียนกอนการใชชุดการสอนทกุครั้ง เชน

บทบาทผูสอน 
• ผูชี้แนะแนวทาง
• ผูกํากับบทบาท
• ผูใหความรู
• ผูตรวจสอบ
• ผูประเมินผล
• ผูวางแผนรวมกับนักศึกษา

บทบาทผูเรียน
• ผูรวมกิจกรรม
• ผูอภิปรายกลุมใหญ/ยอย
• ผูแสดงบทบาท
• ผูแสดงความคิดเหน็
• ผูศึกษาคนควา



วิสัยทัศนการเรียนรูภาษาตางประเทศ

การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังวา  เมื่อผู เ รียนเรียน
ภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องตั้งแตชั้นประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา  ผู เ รียนจะมี เจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ  
สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตางๆ  
แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลก สามารถถายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค



คุณภาพของผูเรยีนภาษาตางประเทศ
สาระพืน้ฐานภาษาอังกฤษ

ชวงชั้นที่ 4 (จบชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6)
1.เขาใจและใชภาษาตางประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสาร สรางความสมัพันธระหวางบุคคล แสดงความรูสึกนึกคิด แสดง
ความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชพี ชมุชนและสังคม
โลก ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ

2.มทีักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน 
ในหัวขอเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร 
เครื่องดื่ม ความสัมพนัธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ การซื้อขาย 
ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ 
3,600-3,750 คํา (คําศัพททีม่ีระดับการใชแตกตางกัน)

3.ใชประโยคผสม (Compound Sentence) และประโยค
ซับซอน (Complex Sentence) สื่อความหมายตามบริบทตางๆ ในการ
สนทนาทัง้ที่เปนทางการและไมเปนทางการ

4.อาน เขียนขอความที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียง ทั้ง
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ ที่มตีัวเชื่อมขอความ (Discourse 
Markers)

5.มคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิต
ความเปนอยูของเจาของภาษา ตามบริบทของขอความที่พบในแตละ
ระดับชั้นและสามารถนําไปใชไดเหมาะสมกับกาลเทศะ



6.มคีวามรูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ สืบคนขอมลู
ความรูในสาระการเรียนรูอื่นๆ ที่เรียน ตามความสนใจและระดับชัน้ 
จากสื่อที่หลากหลาย
7.ฝกฝนการใชภาษาตางประเทศทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อการ
แสวงหาความรูเพิ่มเตมิอยางตอเนื่อง หาความเพลิดเพลินและเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ



มาตรฐานการเรียนรู

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 : เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟง     

และอาน จากสื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมี
วิจารณญาณ

มาตรฐาน ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร 
แสดง ความรูสึกและความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีและการจัดการ 
ที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

มาตรฐาน ต 1.3 : เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล ความคิดรวบ  
ยอดและความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ไดอยางสรางสรรค ม ี
ประสิทธภิาพและมีสนุทรียภาพ

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 : เขาใจความสมัพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา

และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกบักาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 :  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม

ของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนํามาใชอยางมี
วิจารณญาณ

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1 : ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู

อ่ืนและเปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 : สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ ทั้งใน

สถานศึกษาชุมชนและสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 :  สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู การศึกษา

ตอการประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันใน
สังคม



กําหนดการสอนเสริม

ครั้งที ่/ ชวงเวลา เนื้อหา/สาระการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรู
ครั้งที่ 1 : 20พ.ย. 2548

12.30 -15.30 

•ทดสอบกอนเรียน(Pretest)

•ปฐมนิเทศ/ช้ีแจงการเรียน

การสอน 

• การบรรยาย

คร้ังที่ 2 : 27 พ.ย. 2548

12.30 -15.30

•Greeting( การทักทาย)

•Verb to be 

• การเรียนรูแบบปฏิสมัพันธ

ครั้งที่  3 :11 ธ.ค. 2548

12.30 -15.30 

•Introduction( การแนะนํา)

•Present Tense   

• การเรียนรูแบบ
กระบวนการกลุม

คร้ังที่ 4 : 18 ธ.ค. 2548

12.30 -15.30

•Parting(การอําลาจากกัน)

•Past Tense

• การเรียนรูแบบรวมมอื

คร้ังที่  5 : 8 ม.ค. 2549

12.30 -15.30

• On The Telephone( การ
พูดโทรศัพท )

• present continuous

• การเรียนรูดวยตนเอง

คร้ังที่ 6 :15 ม.ค. 2549

12.30 -15.30
•Shopping( การซื้อของ)
• can  could

• การเรียนรูแบบศูนยการ
เรียน

คร้ังที่ 7 : 29 ม.ค 2549

12.30 -15.30
•ทดสอบหลังเรียน         

• ( Posttest)



สาระการเรียนรู/เนื้อหา

Unit  1   Greeting ( การทักทาย)

Unit  2   Introduction (การแนะนํา)

Unit  3   Parting ( การอําลาจากกัน)

Unit  4   On the Telephone (การพูดโทรศัพท)

Unit  5   Shopping(การซื้อของ )



แผนผังการจัดการเรียนรูประจําชุด

Greeting
การทักทาย

English For Everyday    
Use

Shopping
การซื้อของ

Introduction
การแนะนํา

On the Telephone
การพูดโทรศพัท

Parting
การอําลาจากกัน



ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

•ใชภาษาและทาทางตามมารยาททางสังคม เพื่อสรางความสัมพันธ  

ระหวางบุคคล และดําเนินการสื่อสารไดอยางตอเนื่องและเหมาะสม

•มทีักษะการใชภาษาตางประเทศในการฟง พูด อาน เขียนตามหวัขอ

ตางๆไดอยางถูกตอง

•เขาใจน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด และสามารถใชภาษาโตตอบกับ  

บุคคลในโรงเรียน  ชมุชน และสังคมได

จุดประสงคการเรียนรู

•บอกความหมายคาํ วลี ประโยคบทสนทนาสถานการณตางๆได
•ฟง พูด อาน เขียน บทสนทนาสถานการณตางๆได
•สื่อสาร บทสนทนาสถานการณตางๆ กับบุคคลในโรงเรียนและชมุชน 
ได

•สังเคราะห บทสนทนาสถานการณตางๆ ไปประยุกตใชได



รูปแบบการจัดการเรียนรู

รูปแบบที่ 1 การจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน 
รูปแบบที่ 2 การจัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม
รูปแบบที่ 3 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
รูปแบบที่ 4 การจัดการเรียนรูดวยตนเอง
รูปแบบที่ 5 การจัดการเรียนรูแบบปฏิสมัพันธ



การจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน              
( Learning Center)

ข้ันตอนในการสอนแบบศูนยการเรียน
1. ข้ันเตรียม

1.1 เตรียมตัวผูสอน ผูสอนจะตองอานคูมือ บันทึกการ
สอนและเนื้อหาวิชาใหเขาใจอยางละเอียด

1.2 เตรียมเครื่องมอืที่ใชในการทดสอบผูเรียนทั้งกอน
และหลังเรียน รวมทั้งกจิกรรมอืน่ ๆ ถามี

1.3 เตรียมวัสดุ อุปกรณ ที่ใชใสไวในชุดการสอนใหพรอม
เสมอ

1.4 เตรียมสถานที ่จะตองใหไดตามกลุมกิจกรรมที่
กําหนดไวในชุดการสอนรวมทั้งกจิกรรมสํารองดวย

2. ข้ันเขาสูกจิกรรม
2.1 ผูสอนจะตองชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงกระบวนการ

เรียนแบบศูนยการเรียนโดยศึกษาจากคูมือ
2.2 ทําการทดสอบกอนเรียน
2.3 นําเขาสูบทเรียน โดยบอกเนื้อหาคราว ๆ และอาจใช

สื่อประกอบการนําเขาสูบทเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดความคิดรวบ
ยอดเบื้องตนของสิ่งทีจ่ะเรียน

2.4 แบงกลุมผูเรียนออกตามจํานวนศูนยกจิกรรม โดย
คํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้ คือ

2.4.1 สัมฤทธิผลและความสามารถในการเรียนของ
สมาชิกแตละคน

2.4.2 ความสามารถในการพูดของแตละคน



2.4.3 วุฒิภาวะทางอารมณและสังคม

2.4.4 ความตั้งใจในการเรียน
2.4.5 จุดมุงหมายในการเรียนของแตละคน
2.4.6 ความสามารถในการอาน
2.4.7 เพศ
2.4.8 วัย

2.5 ใหผูเรียนลงมือศึกษาตามศนูยกิจกรรมทีก่ําหนดไว

3. ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผล

3.1 เมือ่ผูเรียนทุกกลุมประกอบกิจกรรมครบทุกศูนยแลว 
ผูสอนจะตองสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง การสรุปนี้อาจใชการ
บรรยายประกอบกับสื่อการสอนหรือใหผูเรียนประกอบกิจกรรมก็
ได

3.2 หลังจากสรุปบทเรียนแลว ผูสอนจะใหผูเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนขอทดสอบขนาดสั้น ผลที่ไดจากการ
ทดสอบนีจ้ะถูกนําไปเปรียบเทียบกับผลคร้ังแรก เพื่อใชในการ
ประเมินผลความกาวหนาของผูเรียน สวนกจิกรรมหรืองานที่
ผูเรียนทําในแตละศูนยนัน้ ผูสอนจะตองนํามาพิจารณาประกอบ
กับการประเมินผลดวย



ขั้นตอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม

ข้ันเตรียมการ
1. เตรียมผูสอน : กอนสอนผูสอนจะตองศึกษารายละเอียดในคูมือ
การสอนดังนี้
1.1 จุดประสงคการเรียนรู
1.2 การนําเขาสูบทเรียน
1.3 การแบงกลุมผูเรียน  8-10 คน
1.4 เนื้อหาวิชา
1.5 วิธีการใชสื่อตางๆ
1.6 วิธีการวัดประเมินผล
1.7 การสรุปบทเรียน

2. เตรียมวัสดุอุปกรณ
2.1 ใบงาน ใบความรู บัตรกิจกรรม แบบประเมิน

3. เตรียมสถานที่ : จดัโตะเปนกลุมๆ

ข้ันเขาสูกิจกรรม

1.สรางกติกาการเรียนรูรวมกัน

1.1 การรักษาเวลาในการเรียนรู

1.2 การทํางานเปนทมี

1.3 ความรับผิดชอบในการทํากิจกรรม



2.ทดสอบกอนเรียน
2.1 บอกผลการสอบใหทุกคนทราบพื้นฐาน

3.นําเขาสูบทเรียน
3.1 ผูสอนใชกิจกรรมที่สอดคลองกับเนื้อหาและเหมาะสมกับ 

ผูเรียน
4.แบงกลุมผูเรียน

4.1 แบบคละกันตามความสามารถ ความสนใจ เพศ วัย เพื่อ
เรียนรูรวมกนั

5.ดําเนนิกจิกรรม
5.1 ใหผูเรียนทํากิจกรรมตางๆ ครบทุกฐาน

 ข้ันสรุปบทเรียน
1. ผูสอนตั้งคําถาม
2. ผูเรียนสะทอนความรูสึกและบทเรียนที่ไดรับ
3. ผูสอนสรุปบทเรียนทั้งหมด

 ข้ันประเมินผล
1. ทดสอบหลังเรียน
2. แจงใหผูเรียนทราบพัฒนาการของตนเอง



การจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียน

1.กระดานดํา   2. โตะครู   3. หนาตาง  4. มุมวิชาการ    5. ศูนยกิจกรรม   
6. ช้ันวางหนังสือ   7. ช้ันวางชุดการสอน  

8. ประตู    9. ปายนิเทศ 
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4 47

3 3

1 1

1

1 1
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•  ใบความรู
•  แบบฝกหัด
•  แบบทดสอบทายบท
•  แผนผังการเรียนรู
•  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
•  แบบสํารวจขอมูลเพื่อพัฒนาผูเรียน
•  แบบสัมภาษณผูเรียน
•  แบบวิเคราะหความตองการผูเรียน
•  แบบบันทึกหลังการเรยีนรู

สื่อ/แหลงการเรียนรู



การจัดการเรยีนรูโดยกระบวนการกลุม
(Group Process)

การจัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม เปนกระบวนการเรียนรูที่
ผูเรียนไดรับความรูจากการลงมือรวมกนัปฏบัิติเปนกลุม กลุมจะมี
อิทธิพลตอการเรียนรูของสมาชิกแตละคน และสมาชกิแตละคนในกลุมก็
มีอทิธิพลและปฏิสัมพนัธตอกันและกัน
วัตถุประสงค

1.เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมกลุมและมบีทบาท
ในการเรียนจะชวยใหผูเรียนมคีวามพรอม มคีวามกระตือรือรน และมี
ความสุขในการเรียน

2.เพื่อพัฒนาผูเรียนทางดานวิชาการและทักษะทางสังคม เชน 
ทักษะมนษุยสัมพันธ ทักษะกระบวนการกลุม เปนตน

3.เพื่อเตรียมผูเรียนใหสามารถดํารงชีวิตในสงัคม
ประชาธิปไตยไดอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบสําคัญ

การจัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุมมีองคประกอบสําคัญ 
ดังนี้

1. เนื้อหาหรือประสบการณ
2. กิจกรรมทีใ่ชในกระบวนการกลุม
3. ผลการเรียนรูจากกลุม



หลักการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม   มดีังนี้
1.เปนวิธีการที่ฝกผูเรียนเปนศนูยกลางทางการเรียนรู โดย

ใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมมากที่สุด

2.ใหผูเรียนไดเรียนรูจากกลุมมากทีสุ่ด
3.ใหผูเรียนคนพบและสรางสรรคความรูดวยตนเอง
4.ใหความสําคัญของกระบวนการเรียนรู ผูสอนจะตองให

ความสําคัญของกระบวนการตางๆ ในการแสวงหาคําตอบ
ข้ันตอนการจัดการเรียนรู

1.ข้ันตั้งจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู กอนทีจ่ะจัด
กิจกรรมการเรียนรู ผูสอนจะตองตัง้จุดมุงหมายของการเรียนรู

2.ข้ันการจัดประสบการณการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียน
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวย
ตนเองและทํางานเปนกลุม ซึ่งมีขัน้ตอนดังนี้

2.1 ข้ันนํา เปนการสรางบรรยากาศและสมาธิของ
ผูเรียนใหมีความพรอมในการเรียน การสอน การจัดสถานที ่การแบง
ผูเรียนออกเปนกลุมยอย แนะนําวิธดีําเนนิการสอน กติกาหรือ
กฎเกณฑการทํางาน ระยะเวลาในการทํางาน



2.2 ขั้นสอน เปนขั้นทีผู่สอนลงมือสอน ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมเปนกลุมๆ เพื่อใหเกิดประสบการณตรง โดยที่กิจกรรมตางๆ 
จะตองคดัเลือกใหเหมาะสมกับเนื้อเร่ืองในบทเรียน เชน กจิกรรมเกมและ
เพลง บทบาทสมมตุิ สถานการณจําลอง การอภิปรายกลุม เปนตน

2.3 ข้ันวิเคราะห เมื่อดําเนนิการจัดประสบการณการเรียนรูแลว 
จะใหผูเรียนวิเคราะหและแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ 
ความสัมพันธในกลุม

2.4 ข้ันสรุปและนําหลักการไปประยุกตใช ผูเรียนสรุปรวบรวม
ความคิดใหเปนหมวดหมู โดยผูสอนกระตุนใหแนวทางและหาขอสรุป 
จากนัน้นาํขอสรุปที่คนพบจากเนื้อหาวิชาที่เรียนไปประยุกตใชใหเขากับ
ตนเองและนําหลักการที่ไดไปใชเพื่อปรับปรุงตนเอง

3.ขั้นประเมินผล
เปนการประเมนิผลวา ผูเรียนบรรลุผลตามจุดมุงหมายมากนอย

เพียงใด โดยจะประเมนิทั้งดานเนื้อหาวิชาและดานกลุมสัมพนัธ การ
จัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม 
กิจกรรมการเรียนรูโดยที่ใชกระบวนการกลุม

การอภิปรายกลุม เปนการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเหน็
หัวขอที่กลุมสนใจรวมกัน การอภิปรายกลุมแตละกลุมอาจมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน โดยมีผูนาํกลุมคนหนึ่งมหีนาที่เปนผูดําเนนิการ
อภิปราย สมาชิกในกลุมมีสวนรวมอยางเปนอิสระและเปนธรรมชาติใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ตลอดจนสมาชิกในกลุมมคีวามเขาใจใน
จุดมุงหมายของกลุมรวมกัน สรุปปญหาของกลุมไดตรงประเด็น การ
อภิปรายมหีลายชนิด ซึ่งผูสอนตองเลือกตามความเหมาะสม



บทบาทของผูสอน
1.มคีวามเปนกันเอง มีความเหน็อกเหน็ใจผูเรียน สราง

บรรยากาศทีด่ีตอการเรียน สนใจใหกําลังใจ สนทนา ไถถาม
2.ผูสอนพูดนอยและจะเปนเพียงผูประสานงานแนะนํา

ชวยเหลือเมื่อผูเรียนตองการเทานัน้
3.ผูสอนไมชีน้ําหรือโนมนาวความคิดของผูเรียน
4.สนับสนนุ ใหกาํลังใจ กระตุนใหผูเรียนเกิดความ

กระตือรือรนในการทํางาน แสดงออกอยางอิสระและแสดงออกซึ่ง
ความสามารถของผูเรียนแตละคน

5.สนับสนนุใหผูเรียนสามารถวิเคราะห สรุปผลการเรียนรู
และประเมนิผลการทํางานใหเปนไปตามจุดมุงหมายทีว่างไว
บทบาทของผูเรียน

1.เปนผูลงมือทํากิจกรรม พยายามคนหาและแสวงหาความรู
ที่เรียนดวยตนเอง

2.ใหความชวยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกนัและกัน
ในหมูผูเรียน

3.แสดงความรูสึก ความคิดเหน็อยางอิสระ
4.มคีวามรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองในกลุม เชน 

สรางความสมัพันธอันดีกับคนอืน่ในกลุม การแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสม พยายามปรับปรุงบุคลิกภาพเสมอ สรางบรรยากาศที่ด ี
ควบคุมการทํางานของกลุม

5.ทําความเขาใจงานที่ไดรับมอบหมายและทํางานรวมกับ
กลุมไดดี



การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ 
(Cooperative Learning)

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่จดั
ใหผูเรียนไดรวมมอืและชวยเหลือกันในการเรียนรูโดยแบงกลุมผูเรียนทีม่ี
ความสามารถตางกันออกเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งเปนลักษณะการรวมกลุม
อยางมีโครงสรางที่ชัดเจน มกีารทํางานรวมกนั มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเหน็ มกีารชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบ
รวมกันทัง้ในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุม
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายทีก่ําหนดไว
วัตถุประสงค

1. เปนวิธีการที่พัฒนาผูเรียนในดานวิชาการและทักษะทาง
สังคม

2. เปนการเตรียมผูเรียนใหสามารถดํารงชีวิตในสังคม
ประชาธิปไตยไดอยางมีประสิทธิภาพและมคีวามสุข
องคประกอบสําคัญ

1.การมีความสัมพันธเกี่ยวของกันในทางบวก (Positive
Interdependence) หมายถึง การที่สมาชิกในกลุมมีการทํางานอยางมี
เปาหมายรวมกัน มีการแขงขัน มีการใชวัสดุอุปกรณและขอมูลตางๆ 
รวมกัน มบีทบาทหนาที่และประสบความสําเร็จรวมกัน รวมทั้งไดรับ
ผลประโยชนหรือรางวัลโดยเทาเทียมกนั



2. การปฏิบัติสัมพันธกันอยางใกลชิดระหวางการทํางาน
กลุม (Face to Face Promotion Interaction) เปนการเปดโอกาสใหสมาชกิ
ในกลุมแลกเปลีย่นความคดิเห็นซึ่งกันและกัน อธิบายความรูใหแกเพือ่น
สมาชกิในกลุมฟง และมีการใหขอมูลยอนกลับซ่ึงกันและกนั

3.การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน 
(Individual Accountability) เปนกิจกรรมที่ตรวจเช็คหรือทดสอบใหม่ันใจวา
สมาชกิมคีวามรับผดิชอบตองานกลุมหรือไม เพยีงใด โดยสามารถที่จะ
ทดสอบเปนรายบุคคล เชน การสังเกต การทํางาน การสุมถามปากเปลา เปน
ตน

4.การใชทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุม
ยอย (Interdependence and Small Group Skills) ในการเรียนรูแบบ
รวมมือน้ีเพือ่ใหงานกลุมประสบความสําเร็จ ผูเรียนควรจะไดรับการฝกฝน
ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุม เชนทักษะการสือ่สาร ทักษะ
การเปนผูนํา ทักษะการตัดสินใจ การแกปญหา และทักษะกระบวนการกลุม 
เปนตน

5.กระบวนการกลุม (Group Process) เปนกระบวนการ
ทํางานที่มีขั้นตอน ซ่ึงสมาชกิแตละคนจะตองทําความเขาใจในเปาหมายการ
ทํางาน มีการวางแผน ดําเนินงานตามแผน ประเมินผลงานและปรับปรุงงาน
รวมกัน

องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือท้ัง 5 องคประกอบนี้ จะ
เปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหงานกลุมประสบความสําเร็จอยางมปีระสิทธิภาพ 
ซ่ึงสมาชกิทุกคนจะตองมคีวามมุงมั่น มีความสมัพันธและพึง่พาอาศยัซึ่งกัน
อยางจริงจังในการดําเนินกิจกรรม จึงจะทําใหงานบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ได



แบบการเรียนรูดวยตนเอง

หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ

ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริม
ใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   จัด
กระบวนการเรียนการสอนในแตละเนื้อหาจะจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียน
ฝกคิดและปฏิบัติดวยตนเองตามศักยภาพของแตละคน

แนวทางการพัฒนารูปแบบการสอน “แบบการเรียนรูดวย
ตนเอง”

1.แจงแนวทางในการเรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผลตาม
เนื้อหาของแตละบท ตลอดภาคเรียนเพื่อใหผูเรียนเขาใจในกติกาอยาง
ชัดเจน

2.จัดกิจกรรม โดยใหผูเรียน ไดปฏิบัติอยางมีความสุข และ
สอดคลองกับเนื้อหาของแตละบท

3.จัดกิจกรรมโดยใชสื่อประกอบการเรียนการสอน ที่เอื้อตอ
ความสามารถของผูเรียนแตละคน ซ่ึงประกอบดวยสื่อตางๆ ดังนี้

3.1 สรางแบบฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเองสําหรับผูเรียน
ทั้งหอง 

3.2 สรางบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับกลุมผูเรียนที่เรียนรูไดชา
3.3 จัดทําเอกสาร สําหรับผูเรียนที่สอบไมผานราย

จุดประสงคการเรียนรู หรือที่ตองเรียนซอมเสริม
4.เปดโอกาสใหผูเรียนเขียนบรรยายความรูสึกกับครูเพื่อนํา

ความคิดเห็นของผูเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนในบทเรียนตอๆ ไป



การจัดการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ
(Interactive  Learning)

การเรียนรูแบบปฏิสมัพันธ  หมายถงึ สภาพการเรียนการสอนที่ผูเรียนไดใช
ความสามารถในการแสดงออกมากที่สดุ ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ครู และสือ่
การเรียนการสอน โดยใชทักษะการสือ่สารทั้งกิจกรรมเดี่ยว คู และเปนกลุม
เล็กๆ

การจัดกจิกรรมที่เอือ้อํานวยใหเกิดการมีปฏสิมัพันธ  คอื การจดักิจกรรมให
ผูเรียนไดกระทําสิง่ตางๆ หรือการกระทําบางสิ่งบางอยาง ดังตอไปน้ี

1. ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตางๆ ไดแก การพูดอภิปรายกับเพื่อน  
กับครู หรือผูเกี่ยวของกับการทํางาน ผูที่สามารถใหขอมูลบางอยางที่
ผูเรียนตองการได

2. ใหผูเรียนไดมีปฏสิัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
3. ใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางดานสื่อโสตทัศน วัสดุ และ
เทคโนโลยีตางๆ เชน ใหผูเรียนไปหาขอมูลจากคอมพิวเตอร หรือใหอานใบ
ความรู ใบงาน หรือใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในการเรียนกิจกรรมการ
เรียนรูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว ซ่ึง
เปรียบเสมือนแหลงความรูที่มีคุณคา เนื่องจากการเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้น
จากการรับรูขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ ดังนั้น การเรียนรูจึงขึ้นกับสิ่งที่รับเขา
มา หากมีขอมูลมากหลากหลาย การเรียนรูก็ยอมมีโอกาสที่จะเกิดมากขึ้น  
หากครูเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับ สิ่งแวดลอมรอบตัว การ
ปฏิสัมพันธจะชวยใหผูเรียนรับขอมูลเขามามาก การเรียนรูของ ผูเรียน
ยอมจะขยายขอบเขตออกไปอยางกวางขวาง มากกวาการไดปฏิสัมพันธกับ
ครูเพียงแหลงเดียว แหลงความรูที่อยูรอบตัวเราที่สามารถนํามาใชประโยชน
แกผูเรียนมีหลายแหลง



แนวการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

1. เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การสอนทีใ่หผูเรียนไดเรียนตามความ
สนใจของตนหรือใหผูเรียนไดทํากิจกรรมหลากหลาย เปนตน 

2. เนนกจิกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย เปดโอกาสให
ผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณตางๆ 

3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อตางๆ
ที่เปนภาษาอังกฤษ

4. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาอังกฤษใน
การทํางานรวมกัน เพื่อพัฒนาการรับและการใชภาษาอังกฤษ
อยางสรางสรรค



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
คําชี้แจง  บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
โดยการเขียน เครื่องหมาย  ลงในตาราง
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แบบสัมภาษณนักศึกษา
ช่ือ .......................................นามสกุล ................................... เลขที่ .....................
โรงเรียน ......................................................................... ช้ัน .......................................
ขอมูล : วันที่ ......... เดือน ...................................... พ.ศ. ...............

คําชี้แจง  การสัมภาษณแตละคร้ัง ควรจัดบรรยากาศใหเปนกันเอง เพื่อใหนักเรียนเกิด
ความคุนเคย และกลาพูดหรือตอบคําถาม

คําถามคําถาม ขอมูลจากการถามขอมูลจากการถาม

1. 1. มีความสามารถในการเรียนมีความสามารถในการเรียน

วิชากลุมสาระการเรียนรูใดวิชากลุมสาระการเรียนรูใด

มากที่สุดและมีผลการเรียนมากที่สุดและมีผลการเรียน

อยางไรอยางไร

2.2.  ชอบเรียนวิชาชอบเรียนวิชา//กลุมสาระการเรียนรูใดกลุมสาระการเรียนรูใด
มากที่สุดเพราะเหตุใดมากที่สุดเพราะเหตุใด  

3.3.  ชอบการเรียนแบบใดบางชอบการเรียนแบบใดบาง  เพราะเหตุใดเพราะเหตุใด

4.4.  ขาดความสามารถดานใดบางขาดความสามารถดานใดบาง

และตองการพัฒนาใหดีขึ้นอยางไรและตองการพัฒนาใหดีขึ้นอยางไร

5.5.  ไมชอบทํากิจกรรมอะไรบางไมชอบทํากิจกรรมอะไรบาง  เพราะเหตุเพราะเหตุ
ใดใด



แบบวิเคราะหความตองการของนักศึกษา
ช่ือ .........................................นามสกุล ........................................ เลขที่ ......................
ขอมูล : วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. .................

คําชี้แจง  ขอใหนักเรียนเขียนตอบใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด
1. วิชาหรือกลุมสาระการเรียนรูที่ทานชอบมากที่สุด คือ 
..........................................................................
2. ถานักศึกษาเลือกเรียนไดจะเลือกเรียนกลุมสาระการเรียนรูอันดับแรก คือ 
........................................... และอันดับสุดทาย คือ ......................................................
3. รูปแบบการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาตางประเทศควรมี
ลักษณะ....................................................
4. ครูที่สอนกลุมสาระภาษาตางประเทศที่นักศึกษาชอบมากที่สุด 
................................................
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศควรมีลักษณะ 
...................................................
6. นักศึกษาตองการในการฝกหัดภาษาอังกฤษเวลาชวงใดมากที่สุด 
........................................................
7. เพื่อนที่นักศึกษามารวมกลุม/ทีมชอบมากที่สุดมีลักษณะ 
.....................................................................
8. คุณลักษณะที่เปนจุดเดนหรือขอดีของนักศึกษามากที่สุดคือ 
................................................................
9. กิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษที่ชอบทําที่บานมากที่สุดคือ 
..........................................................................
10. สิ่งที่คิดวาตนควรปรบัปรุงดานการเรียนรูภาษาอังกฤษมากที่สุดคือ 
...................................................



แบบวิเคราะหความตองการของนักศึกษา
ช่ือ .........................................นามสกุล ........................................ เลขที่ ......................
ขอมูล : วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. .................

คําช้ีแจง  ขอใหนักเรียนเขยีนตัวเลขแสดงการจัดลําดับความตองการใหครู
จัดการเรียนรูวิธีใดมากที่สดุ

......................การลงมือปฏบิัติจริง                    ....................... การแสดงละคร

......................การศึกษานอกสถานที่                 ....................... การใชคําถาม

...................... การใชกรณีศึกษา                       ....................... การใชเกม

......................การทํางานเปนกลุม                      ...................... การใชนิทาน

......................การอภิปราย ....................... การจัดทําโครงงาน

......................การเรียนที่แหลงเรียนรูในชุมชน

.......................การระดมสมอง                           ...................... การทดลอง

.......................การใชแผนผังสรุปความคิด

...................... การบูรณาการ                                  ....................... การสาธิต

......................การแสดงบทบาทสมมติ                ....................... สัมพันธกนัหลายวิชา



การรายงานผลการจัดการเรียนรู

1. นําขอมูลที่ไดจากการบันทกึผลหลังจัดการเรียนรูของแตละ
เร่ืองประจําหนวยการเรียนรูมาจัดทาํเปนรายงานผล
ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1.1 ความสําคัญในการจัดการเรียนรู
1.2 วัตถุประสงคการจัดการเรียนรู
1.3 การดําเนนิการจัดการเรียนรู

1) รูปแบบและวิธีการ
2) เครื่องมือ
3) กลุมตัวอยาง
4) ระยะเวลา

1.4 ผลการจัดการเรียนรู 



สาระชุดการเรียนรู



ชุดการเรียนรูที่  1
Greeting( การทักทาย)



หนวยการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู   ภาษาตางประเทศ                      ช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย
หนวยการเรียนรู        การทักทาย (Greeting) เวลาเรียน  3 ช่ัวโมง

Greeting
( การทกัทาย)

คําทักทายเปนทางการ
( Formal Greeting)

การตอบรับคําทักทาย
( Response )

คําทักทายการถามทุกขสุข

คําทักทายเปนกันเอง
( Informal Greeting)

Verb to be

ผงัมโนทัศนประจําชดุการเรียนรู



แผนการจัดการเรยีนรู

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                               ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชุดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง  การทักทาย(Greeting) เวลา 3 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน  ต 1.2-1 ใชภาษาตามมารยาททางสังคมเพือ่สรางความสัมพนัธระหวาง

บุคคลและสามารถดาํเนินการสื่อสารอยางตอเนือ่งโดยใชส่ือ   
เทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศกึษา

มาตรฐาน  ต 2.1-1 ใชภาษาและทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคลและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา

มาตรฐาน  ต 4.1-1 ใชภาษาองักฤษตามสถานการณตางๆ  ภายในสถานศกึษา  และ
ชุมชนดวยวิธกีารและรูปแบบทีห่ลากหลาย

มาตรฐาน  ต 4.1-2 ใชภาษาองักฤษสือ่สารในรูปแบบตางๆ  กับบุคคลภายในสถานศึกษา
และชุมชน

สาระสําคัญ
การทักทายกันเปนการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  ซึ่งการกลาวการทักทายในภาษาองักฤษ

นั้นมีหลายสาํนวน  ดังนั้นเราจึงควรเรียนรูเพื่อสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. บอกความหมายสาํนวนตางๆ  เพื่อทกัทายกันเปนภาษาอังกฤษ ได
2. ออกเสียง  สํานวนตางๆ  เพือ่ทกัทายกนัเปนภาษาองักฤษไดอยางถกูตอง
3. ใชสํานวนตางๆ  ที่ใชในการทักทายกันไดอยางถกูตอง  และเหมาะสมกับกาลเทศะ
4. รวมกันอภิปรายถึงการถามสารทุกขสุกดิบกนัในภาษาองักฤษวามคีวามสําคัญอยางไร  และ

ประโยคทีน่ักเรียนจะไดรับจากการเรียนรูเกี่ยวกบัการถามสารทุกขสุกดิบกันเปนภาษาองักฤษ
5. บอกหลักการใช Verb to be ได
6. มีทักษะในการทาํงานและมีการปฏิสัมพันธรวมกัน
7. มีความรับผิดตอตนเองและผูอ่ืน

สาระการเรียนรู
สํานวนตางๆ  ที่ใชในการทักทายกันคาํศพัทและสํานวน
สํานวนตางๆ ที่ใชในการทักทายกัน เชน  Hello,  Good morning,  Good afternoon,  Good 

evening
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปฏิสมัพันธ
กิจกรรมการเรียนการสอน

ข้ันนาํเสนอ
1. ครูสรางสถานการณโยงเขาสูเนือ้หากบัประสบการณเดิมของผูเรียนเกีย่วกับการทักทายแตละ



ขั้นฝกปฏิบัติ
4. แบงนกัศกึษาออกเปนกลุม  กลุมละ 4-5 คนทาํตามใบงาน
5. ใหนักศึกษาแตละกลุมศึกษาใบความรูและ ฝกสํานวนตางๆ  ที่ใชเพื่อทกัทาย และการถามทุกสุขกนั

เปนภาษาองักฤษ 
6. ใหนักศึกษาแตละกลุมสงตวัแทนออกมาสรุปสถานการณที่ครูกาํหนดให และเขียนแถบประโยคสาํนวน

ตางๆ  ที่ใชเพื่อทกัทายกนั
7. ใหนักศึกษาฝกออกเสียงสาํนวนตางๆ  ที่แตละกลุมนําเสนอบทเรียน
8. รวมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็เกีย่วกับการนาํสาํนวนที่ใชในการทักทายกันไปใชใน

ชีวติประจําวนั
9. ฝกใหนักศกึษานาํ verb to be มาเติมในประโยค 

ขั้นนําไปใช
10. ใหนักศึกษาจับคูกับเพือ่น  เพื่อแสดงบทบาทสมมุติโดยการใชสํานวนตางๆ  ในการทกัทายกัน
11. ใหนักศึกษาแตละคูออกมาแสดงบทบาทสมมุติหนาชั้นเรียน   และประเมนิผลการออกมาแสดง  

บทบาทสมมุติของแตละคู
12. นักศึกษาทดสอบความรู ความเขาใจจากบอรดคําศพัทไฟฟา

 สื่อการเรียนการสอน
1.แถบประโยค
2.ใบความรู    ใบแบบฝกหดั
3.เอกสารประกอบการศึกษาคนควา
4.บอรดคาํศพัทไฟฟา
5.แบบทดสอบ

การวดัและประเมินผลการเรียนรู
1.สังเกตการรวมกิจกรรม  ความสนใจ  และความรวมมือในการทํางาน
2.สังเกตการออกเสียง  การใชสํานวนตางๆ  ในการทักทายกนั
3.ตรวจผลงานนกัเรียน  ไดแก  ผลการศึกษาคนควา  สมุดงาน

บันทกึหลังการสอน
1. นักศกึษาบางรายไมเขากลุมและไมใหความรวมมือ 
2. การแสดงออกหนาชั้นทาํไดไมเตม็ที่

ชวงเวลา  เชนในชวงเชา  ทักทายวา Good morning.  How are you?  หรือในชวงตอนบายทกัทายวา  Good 
afternoon.  How are you?

2. ครูและผูเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกบัความสําคัญของการกลาวทกัทายกัน  และประโยชนที่จะไดรับ
จากการเรียนรูเกี่ยวกบัการฝกทกัทายกนัเปนภาษาองักฤษ

3. รวมกันอภิปรายถึงการถามสารทุกขสุกดิบกนัในภาษาองักฤษวามคีวามสําคัญอยางไร  และประโยคที่
นักเรียนจะไดรับ



1. Alice : _________, Mali, how are you today?
Mali : Very well, thanks.

a. Well b. Fine
c. Hello d. Welcome

2. Anne : Hello. How are you today?
Betty : Pretty well, thanks.
Anne : I’m fine, thanks.

a. Hello ! b. And you?
c. How do you do.            d. How do you do?

3. Pim : Hi! How are you doing?
Nat : __________. I have a headache.
Pim : That’s too bad. You should go to see a doctor.

a. So so b. I’m just so so
c. Not very well d. I’m sorry to hear that

4. A : How do you do? Nice to meet you.
B : __________ Nice to meet you, too.

a. How do you do? b. How are things?
c. How are you doing? d. How have you been?

5. Lily : Happy Birthday, Linda.
Linda : __________.

a. Very well b. I’m very well
c. Thank you d. Fine, thank you

6. Noppadol : Happy New Year.
Kyoko : __________

a. Hi. b. And you!
c. Very well d. Thank you

แบบทดสอบทายบทชุด 1



7. Bird : __________, Ball. Did you enjoy the party last night?
Ball : Yes, thanks.

a. Fine, thanks. And you? b. How are you today?
c. Nothing much, really. d. I feel awful.

8. Situation : Mike calls to invite Preeda out.
Mike : Can I talk to Preeda, please?

Preeda : Speaking
Mike : Hi, Preeda. This is Mike. __________

Preeda : Pretty good, thanks. And you?
Mike : Oh, not too bad. I’m a bit fed up with my work, though 
a. Hello ! b. How are you doing?
c. Afternoon. d. Good afternoon.

9. At the airport
A : __________ from England. How was the weather there?
B : Very cold.
C : Too bad ! It’s been very warm here.

a. How about b. Do you speak
c. Welcome to d. Welcome back

10. You are meeting a friend at Don Muang Airport. The first thing you say is 
“__________”
a. Good afternoon. Did you fly? b. Let’s find a way to go to town.
c. I’ve waited a long time to meet you. d. Hi! Did you have a good flight?



ใบเฉลย

1. c
2. b
3. c
4. a
5. c
6. d
7. b
8. b
9. d
10. d



กลุมสาระการเรียนรู.....................ชั้น..........................
หนวยการเรียนรูที่...........ชื่อ..........เวลา........ชั่วโมง
ผูสอน.....................ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน.................
____________________________________
บันทึกผลการจัดการเรียนรู

1. การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการเรียนรู
................................................................
2. ผลการประเมินภาพรวม

2.1 ดานความรู   
2.2 ดานทักษะ 
2.3 ดานคณุลักษณะ

3. ผลการเรียนรูทีส่งเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพสูง
จํานวน.............คน

4. ผลการเรียนรูของผูเรียนที่ควรมีการแกไข
จํานวน............คน

5.การจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนรู    
............................................................

6.ผลสําเร็จทีไ่ดจากการเรียนรูของครูผูสอน
...................................................................

แบบบันทึกผลหลังจัดการเรียนรู



ชุดการเรียนรูที่  2
Introduction( การแนะนํา)



หนวยการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู   ภาษาตางประเทศ                      ช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย
หนวยการเรียนรู        การแนะนํา (Introduction)           เวลาเรียน  3 ช่ัวโมง

ผงัมโนทัศนประจําชดุการเรียนรู

Introduction
(การแนะนํา)

การแนะนําตนเอง

การแนะนําผูอื่น

มารยาทในการแนะนํา

ใหรูจักกัน

การแนะนําแบบ
เปนกันเอง

การแนะนําอยาง
เปนทางการ

Present Tense



กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                           ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชุดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง  การแนะนาํ (Introduction) เวลา 3 ชัว่โมง

แผนการจัดการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน  ต 1.2-3 ใชภาษาเพือ่ขอ และใหขอมูล อธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ เร่ืองราวตางๆใน   

ชีวติประจําวนัตามมารยาททางสังคมเพือ่สรางความสัมพันธระหวาง
บุคคลและสามารถดาํเนินการสื่อสารอยางตอเนือ่งโดยใชส่ือ   
เทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศกึษา

มาตรฐาน  ต 2.1-1 ใชภาษาและทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคลและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา

มาตรฐาน  ต 4.1-1 ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆ  ภายในสถานศกึษา  และ
ชุมชนดวยวิธกีารและรูปแบบทีห่ลากหลาย

มาตรฐาน  ต 4.1-2 ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆ  กับบุคคลภายในสถานศึกษา
และชุมชน

สาระสําคัญ
การพดูแนะนาํตนเองเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองอยางใดอยางหนึง่  ซึ่งใชสํานวนตางๆไดหลาย

สํานวน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. ใชสํานวนการแนะนาํตนเองและผูอ่ืนไดถกูตอง
2. บอกความหมายของคาํศพัทของสํานวนตางๆการแนะนาํตนเองและผูอ่ืนได
3. เลือกสาํนวนตางๆเกี่ยวกบัการแนะนาํตนเองและผูอ่ืนไปใชในชีวิตประจําวนัได
4. บอกหลกัการใชpresent tense ได
5. มีความรับผิดชอบในการทาํงานกลุม

สาระการเรียนรู
การแนะนาํตนเองและผูอ่ืน เชน  I would like to introduce…… . My name is……..

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม
กิจกรรมการเรียนการสอน

ข้ันนาํเสนอ
1. ครูพูดทักทายนกัเรียน  พรอมทั้งกลาวคาํแนะนาํชือ่ตนเอง  เชน Hello.  My name is 

Suwat.  How are you? 
2. ใหนักเรยีนชวยกันบอกความหมายของประโยคทีค่รูพดูวาหมายถึงอะไร  และใชในกรณีใด
3. ทบทวน  และรวมกันอภิปรายเกีย่วกบัสํานวนตางๆ  ที่ใชในการแนะนาํตนอง  ดังที่

นักเรียนเคยไดเรียนรูมาแลววามีสํานวนใดบาง  แตสํานวนมีความหมายวาอยางไร  และนําไปใชใน
สถานการณใด



4. ครูอธิบายหลักการใช present tense
ข้ันฝกปฏบิัติ

5. แบงนักศึกษาออกเปนกลุม  กลุมละ 4-5 คน  แลวใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาคนควา  เพื่อรวบรวม
วาสาํนวนตางๆ  ที่ใชในการแนะนาํตนเองนั้นมีสํานวนใดบาง

6. ใหนักศกึษาแตละกลุมเขียนสาํนวนที่ใชในการแนะนาํตนเองนั้นลงในแถบประโยค
7. ตัวแทนแตละกลุมออกมานาํเสนอผลการศึกษาคนควาของกลุม
8. ใหนักเรียนฝกออกเสียงสาํนวนตางๆ  ที่ใชในการแนะนาํตนเองตามที่แตละกลุมนาํเสนอพรอมทั้ง

รวมกันบอกความหมาย  และการนําสาํนวนดงักลาวไปใชใหถูกตอง  และเหมาะสมกับกาลเทศะ
9. ฝกใหนกัศกึษาเลากิจวตัรประจําวนั และเขียนเปนภาษาองักฤษ

ข้ันนาํไปใช
10. ใหนักศึกษาออกมาหยิบบัตรแขงกนัจับคูกบัเพือ่นใหไดความหมายตรงกนั  พรอมทั้งฝกการอาน
11. ใหตวัแทนนกัเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมุติหนาชั้นเรียน  แลวใหเพื่อนๆ  และใหขอเสนอแนะ
12. ใหนักศึกษาเขียนสรุปสํานวนตางๆ และกิจวตัรประจําวนั ลงในแบบฝก

สื่อการเรียนการสอน
1. แถบประโยค
2. บัตรคําศพัท
4. ใบงาน
5. ใบความรู
6. ใบแบบฝกหดั
7. แบบทดสอบ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. สังเกตการรวมกิจกรรม  ความสนใจ  และความรวมมือในการทํางาน
2. สังเกตการออกเสียง  การใชสํานวนตางๆ  ในการแนะนาํ
3. ตรวจผลงานนกัเรียน  ไดแก ใบแบบฝกหดั ใบงาน

บันทกึหลังจัดการเรียนการสอน
1. นักศกึษาจาํประโยคยาวๆไมคอยไดในการสนทนา
2. การใหความรูจะตองชาๆเนือ่งจากประสบการณเดิมมีนอย



แบบทดสอบทายบทชุด 2

Choose the best alternatives to complete these dialogues. Situation : At a 
birthday party
Michael : Excuse me. _____1_____ My name is Michael Wilson.
Guest   : _____2_____ I’m Helen Benson.
Michael : I’m glad to meet you.
Guest  : _____3_____
1. a. Hi! b. Goodnight.

c. Nice to meet you, too. d. I don’t think we’ve met.
2. a. How are you? b. How are you doing?

c. How do you do? d. How have you been?
3. a. Cheers! b. Cheerio.

c. See you soon. d. Glad to meet you, too.
4. Henry : Mr Jones, I’d like to introduce Mr Suebchai.

Mr Jones : __________, Mr Suebchai.
Mr Suebchai : Nice to meet you, too.
a. Oh dear! b. How are things?
c. How are you? It’s nice to meet you.

5. Situation : Manee is a Thai student in M.4, staying with her aunt. Judy has 
just rented a house nearby.

Judy : Good morning. I’m new here. My name is Judy.
Manee : Hello. __________ Is there anything I can do  

for you?
Judy : Yes, please. Do you have a hammer? I can’t find mine.
a. I’m Manee. b. I’m quite well.
c. Let me introduce myself. d. I’d like to introduce myself.



Situation 1: Students meet in an amusement park.
Frank : Hi, Fushiko.
Fushiko : Hello, Frank. _____6_____ my friend, Sanshiro.
Frank : I’m pleased to meet you, Sanshiro.
Sanshiro : _____7_____.
6. a. Nice to meet b. It’s nice to meet

c. I’d like you to meet d. I ask you to know
7. a. You’re welcome b. You’re most welcome

c. That’s all right. d. Pleased to meet you, too
8. Donald : Martin, have you met my professor,

Dr Thomas Young? Dr Young, this is
Mr. Martin Denver from the Bangkok Post.
Martin : __________
a. Hello. b. How are you?
c. How do you do? d. How are you doing?

Situation 2
Helen : Hey, that’s Agnes Green over there. You haven’t met Agnes, have you?
Mr Ford : No, I’ve never met her.
Helen   : Let’s go over and I’ll introduce you.
Helen : Agnes! _____9_____
Mr. Ford : I’d like to introduce you both. Mr Ford, this is Miss Agnes Green, Agnes, I’d
like you to meet Mr Richard Ford.
Mr Ford : _____10_____, Miss …… I’m sorry, I didn’t quite catch your name.
9. a. How do you do? b. Are you all right?

c. What are you doing? d. How are you doing?
10. a. I’m fine, thank you                     b. It’s so nice to meet  you.

c. Fine, thanks. And you? d. I’m just so and so.



เฉลย

1. a
2. c
3. d
4. a
5. d
6. d
7. d
8. b
9. c
10. b



กลุมสาระการเรียนรู.....................ชั้น..........................
หนวยการเรียนรูที่...........ชื่อ..........เวลา........ชั่วโมง
ผูสอน.....................ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน.................
____________________________________
บันทึกผลการจัดการเรียนรู

1. การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการเรียนรู
................................................................
2. ผลการประเมินภาพรวม

2.1 ดานความรู   
2.2 ดานทักษะ 
2.3 ดานคณุลักษณะ

3. ผลการเรียนรูทีส่งเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพสูง
จํานวน.............คน

4. ผลการเรียนรูของผูเรียนที่ควรมีการแกไข
จํานวน............คน

5.การจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนรู    
............................................................

6.ผลสําเร็จทีไ่ดจากการเรียนรูของครูผูสอน
...................................................................

แบบบันทึกผลหลังจัดการเรียนรู



ชุดการเรียนรูที่  3
Parting( การอําลาจากกัน)



หนวยการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู   ภาษาตางประเทศ                      ช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย
หนวยการเรียนรู        การอําลาจากกัน(Parting)            เวลาเรียน  3 ช่ัวโมง

ผงัมโนทัศนประจําชดุการเรียนรู

คํากลาวอําลาที่นิยมใชกันมาก

คําอําลาในโอกาสกาํลังจะไปเที่ยว

พักผอนในวันหยุดชายทะเล

การอําลาจากกัน
(Parting)

ถาเพ่ือนหรือคูสนทนาไมสบาย

Past  Tense

คูสนทนาที่ไมไดเจอกัน

มานานและพึ่งมาพบกันอีก

คูสนทนาที่ไมไดเจอกันมานาน
และพึ่งมาพบกนัอีก



แผนการจัดการเรยีนรู

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                               ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชุดการเรียนรูที่ 3 เร่ือง  การกลาวลา(Parting) เวลา 3 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน  ต 1.2-1 ใชภาษาตามมารยาททางสงัคมเพือ่สรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

และสามารถดาํเนินการสื่อสารอยางตอเนื่องโดยใชส่ือ   
เทคโนโลยทีีม่ีอยูในแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศกึษา

มาตรฐาน  ต 2.1-1 ใชภาษาและทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคลและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา

มาตรฐาน  ต 4.1-1 ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆ  ภายในสถานศึกษา  และ 
ชุมชนดวยวธิีการและรูปแบบที่หลากหลาย

มาตรฐาน  ต 4.1-2 ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆ  กับบุคคลภายในสถานศกึษา
และชุมชน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. รวบรวมสาํนวนตางๆ  ที่ใชในการกลาวลา  พรอมทั้งบอกความหมายสาํนวนนัน้ๆ ได
2. ออกเสียงสาํนวนตางๆ  ที่ใชในการกลาวลาไดอยางถกูตอง
3. ใชสํานวนตางๆ  ที่ใชในการกลาวลาไดอยางถกูตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ
4. แลกเปลี่ยนความคดิเห็นในสถานการณตางๆโดยใช past tense ได
5. มีน้ําใจตอเพือ่นรวมงาน
6. มีความรับผิดชอบตองานที่มอบหมาย

สาระการเรียนรู
สํานวนทีใ่ชในการกลาวลาคาํศพัทและ สํานวนที่ใชในการกลาวลา  เชน Bye.  Good bye.  See you 

again.  See you later.  Have a good time.  Have a good day.
รูปแบบการจัดการเรียนรู

การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบรวมมือ
กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนําเสนอเนื้อหา
1. ครูสอนเนือ้หาใหมเกีย่วกับคาํกลาวลาโดยโยงความรูกับประสบการณเดิม  พรอมทั้งแสดง

ทาทางประกอบ 2-3 คร้ัง  แลวใหนกัเรียนชวยกันบอกความหมายของประโยคทีค่รูกลาวนั้นวาหมายถึงอะไร
2.   ยกตวัอยางสาํนวนตางๆ ที่ใชในการกลาวลา  พรอมทัง้แสดงแถบประโยค  แลวใหนักเรียนฝก
ออกเสยีง  และบอกความหมายของสาํนวนนั้นๆ 



ขั้นฝกปฏิบัติ
4. แบงนกัศกึษาออกเปนกลุม  กลุมละ 4-5 คน และชี้แจงการทํางานภายในสมาชิกของกลุม
5. ใหนักศึกษาแบงภาระหนาที่ใหแตละกลุมศึกษาเนื้อหาเกีย่วกบัสํานวนตางๆ  ที่ใชในการกลาวลากัน  พรอม

ทั้งบอกความหมายสํานวนนั้นๆ
6. ใหนักเรียนแตละกลุมสงตวัแทนออกรายงานสาํนวนตางๆที่ใชในการกลาวลา  และเขียนสํานวนนั้นๆ  ลงใน

แถบประโยค
7. ใหนักเรียนฝกออกเสียงสาํนวนตางๆ  ที่ใชในการกลาวลากันตามครู  หรือเทปประกอบบทเรียน
8. ฝกการเลาประสบการณตางๆหรือเหตกุารณที่ผานมาในอดตี

ขั้นนําไปใช
8. ใหนักเรียนจับคูกบัเพือ่น  เพื่อแสดงบทบาทสมมุติโดยการใชสํานวนตางๆ ในการที่ใชในการกลาวลากนัเปน

ภาษาอังกฤษ
9. ใหนักเรียนแตละคูออกมาแสดงบทบาทสมมุติหนาชั้นเรียน  แลวชวยกันวิจารณ  และประเมินผลความรู 

ความเขาเนือ้หาของสมาชิกกลุม
10. ใหนักเรียนแตละคนกาํหนดสถานการณที่ใชในกลาวลากันเปนภาษาอังกฤษ  แลวเขียนพรอมทั้งบทสนทนานั้น  

ลงในใบงาน
11. การทดสอบยอยวดัความรูเปนรายบคุคล

สื่อการเรียนการสอน
1. แถบประโยค
2. บัตรคําศพัท
3. เอกสารประกอบการศึกษาคนควา
4. ใบงาน
5. ใบความรู
6. ใบแบบฝกหดั
7. แบบทดสอบ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. สังเกตการรวมกิจกรรม  ความสนใจ  และความรวมมือในการทํางาน
2. สังเกตการออกเสียง  การใชสํานวนตางๆ  ในการกลาวลา
3. ตรวจผลงานนกัเรียน  ไดแก ใบแบบฝกหดั 

บันทกึหลังจัดการเรียนการสอน
1. นักศึกษาไมคอยแสดงออก กลัววาจะพดูผิดและอายเพือ่น
2. การใหความรูจะตองชาๆเนือ่งจากประสบการณเดิมมีนอย



แบบทดสอบทายบทชุด 3
จง  ทับขอที่ถูกตองที่สุด
1.คําอําลาจากกันตอนกลางคืน ใชภาษาอังกฤษ วาอยางไร

a. Good morning            b. Good afternoon
c. Good night                 d. Goodbye

2.คําอําลาในโอกาสที่เพื่อนกําลังจะไปพักผอนวันหยุดจะพูดวาอยางไร
a. Have a good time.     b. Goodbye
c. How do you do ?        d. Thank you

3. คําอําลาใชในโอกาสที่คนกําลังจะเดินทางไกลไปตางประเทศจะพูดวาอยางไร
a. Bon voyage                 b. Enjoy yourself
c. Have a nice.               d. Goodbye

4. ถาเพื่อนกําลังจะไปสอบกอนจากกันจะพูดวาอยางไร
a. Goodbye                     b. Good luck
c. Good night                  d. Good morning

5. ถาเพื่อนกําลังไมสบายกอนจากกันจะพูดวาอยางไร
a. Take care of yourself. b. Have a good time.
c. Have fun.                    d. Bon voyage 

จากขอ6-10 เลือกคําในบทสนทนาใหถูกตอง
hello to, forget to, Have, I will , take care, let me,  

6.John  :  Well, goodbye, Jim. Have a nice vacation. And if  you see Pat, say……
………her for me.

7.Jim    :  Thanks…………
8.John  :  Don’t……………………………… write.
9.Jim     :  I’ll ……………………… a card as soon as I get there. I’d better be going   

now, or  I’ll miss the train.
10.John  :  Well, don’t  drop you keep  you, goodbye again. ………a nice time.

Jim     :  Goodbye …………………………… of    yourself.



ใบเฉลย 

1.         c
2.         a
3.         a
4. b
5. a
6. hello  to
7. I will
8. forget to
9. drop you
10. Have, Take care



กลุมสาระการเรียนรู.....................ชั้น..........................
หนวยการเรียนรูที่...........ชื่อ..........เวลา........ชั่วโมง
ผูสอน.....................ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน.................
____________________________________
บันทึกผลการจัดการเรียนรู

1. การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการเรียนรู
................................................................
2. ผลการประเมินภาพรวม

2.1 ดานความรู   
2.2 ดานทักษะ 
2.3 ดานคณุลักษณะ

3. ผลการเรียนรูทีส่งเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพสูง
จํานวน.............คน

4. ผลการเรียนรูของผูเรียนที่ควรมีการแกไข
จํานวน............คน

5.การจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนรู    
............................................................

6.ผลสําเร็จทีไ่ดจากการเรียนรูของครูผูสอน
...................................................................

แบบบันทึกผลหลังจัดการเรียนรู



ชุดการเรยีนรูที่  4
On the Telephone
( การพูดโทรศพัท)



หนวยการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู   ภาษาตางประเทศ                      ช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย
หนวยการเรียนรู        การพูดโทรศัพท(On the Telephone)  เวลาเรียน  3 ช่ัวโมง

ผงัมโนทัศนประจําชดุการเรียนรู

การพูดโทรศัพท
On the Telephone

สํานวนที่ใชในการโทรศัพท

Present  continuous

กรณีผูที่เราตองการพูดไมอยู

กรณีการตอเครื่องพวง

กรณีการโอนสาย



แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                           ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชุดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง  การพดูโทรศัพท                         เวลา 3 ชัว่โมง

มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน  ต 1.2-3 ใชภาษาเพือ่ขอ และใหขอมูล อธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ เร่ืองราวตางๆใน        

ชีวติประจําวนัตามมารยาททางสังคมเพือ่สรางความสัมพันธระหวาง
บุคคลและสามารถดาํเนินการสื่อสารอยางตอเนือ่งโดยใชส่ือ   
เทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศกึษา

มาตรฐาน  ต 2.1-1 ใชภาษาและทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคลและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา

มาตรฐาน  ต 4.1-1 ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆ  ภายในสถานศกึษา  และ
ชุมชนดวยวิธกีารและรูปแบบทีห่ลากหลาย

มาตรฐาน  ต 4.1-2 ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบตางๆ  กับบุคคลภายในสถานศึกษา
และชุมชน

สาระสําคัญ
การพดูสนทนาโตตอบทางโทรศัพท เชน Hello .Can I speak to Noi, please? Wait a moment, 

please. Thanks.
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. ใชสํานวนการสนทนาทางโทรศัพทกับผูอ่ืนไดถูกตอง
2. บอกความหมายของคาํศพัทของบทสนทนาได
3. เลือกสาํนวนตางๆเกี่ยวกบัการสนทนาทางโทรศัพทไปใชในชีวิตประจาํวนัได
4. บอกหลกัการใช present continuous ได
4. มีความรับผิดชอบในการทาํงานกลุม

สาระการเรียนรู
การพดูโทรศพัทในสถานการณตางๆ

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบดวยตนเอง
กิจกรรมการเรียนการสอน

ข้ันนาํเสนอ
1. ครูนําเสนอบทสนทนาในการพดูโทรศพัทรูปแบบตางๆ
2. ใหนักศกึษาชวยกันบอกความหมายของประโยคทีค่รูพดูวาหมายถึงอะไร  และใชในกรณีใดและ

นาํไปใชในสถานการณใด
3. ครูอธิบายรูปแบบการใช present continuous 

ข้ันฝกปฏบิัติ
4. แบงนกัศึกษาออกเปนกลุม  กลุมละ 4-5 คน  แลวใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาคนควา  เพื่อ

รวบรวมวาสาํนวนตางๆ  ที่ใชในการพดูโทรศัพทใดบาง



5. ใหนักศกึษาแตละกลุมเขียนสาํนวนทีใ่ชในพูดโทรศัพทลงในแถบประโยค
6. ตัวแทนแตละกลุมออกมาจับฉลากและพูดตามสถานการณที่จับได
7.ใหนักเรียนฝกออกเสียงสาํนวนตางๆ  รวมกนับอกความหมาย  และการนาํสาํนวนดงักลาวไปใชให
ถูกตอง  และเหมาะสมกับสถานการณ
8. ครูอธิบายการใช present continuous และใหนกัศกึษาออกมาทาํทาทางตางๆ เชน ทาวิง่  ทาเดนิ  
เขียนเปนภาษาองักฤษ และสรุปความรูเพิ่มเติมรวนกนั
ขั้นนําไปใช
9. ใหนักเรียนจับคูกับเพือ่น  เพื่อแสดงบทบาทสมมุติการพูดสถานการณตางๆ
10. ครูใหตัวแทนนกัเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมุติหนาชั้นเรียนและชวยการสรุปและใหขอเสนอแนะ
สื่อการเรียนการสอน

1. แถบประโยค
2. บัตรคําศพัท
3. บัตรภาพ
4. ใบงาน
5. ใบความรู
6. ใบแบบฝกหดั
7. แบบทดสอบ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. สังเกตการรวมกิจกรรม  ความสนใจ  และความรวมมือในการทํางาน
2. สังเกตการออกเสียง  การใชสํานวนตางๆ  ในการพดูโทรศัพท
3. ตรวจผลงานนกัเรียน  ไดแก ใบแบบฝกหดั ใบงาน

บันทกึหลังจัดการเรียนการสอน
1. นักศกึษาตองสงเสริมใหรูจักการศกึษาคนควาดวยตนเอง 
2. นักศกึษาชอบใหครูบอกตลอดเวลา ไมมีความคดิสรางสรรค



แบบทดสอบทายบทชดุ 4
Choose the most appropriate answer.
1. You ask to speak to your boss on the phone. You say, “__________”

1. I’d like Mr Baxter to speak to me. 2. I intend to talk to Mr Baxter.
3. Can you direct me to Mr Baxter? 4. Could you put me through to Mr Baxter?

2. Someone calls your office and asks to speak to your boss. You say, “__________”
1. Who are you? 2. Would you please call me again?
3. What do you want? 4. Could I have your name, please?

3. Situation : You call your friend, who is not at home. Ask her sister to take a message.
1. Could you take my note? 2. Could I leave her a message?
3. Could I give you a note? 4. Could I take a message?

4. Situation : You are a receptionist in a hotel. The phone rings. You pick it up and say,
“Reception __________”

1. Yes, please. 2. What is it, please?
3. May I help you? 4. Please, what do you want?

5. On the telephone
A : Hello. Is Kay there?
K : __________.
A : Oh, I didn’t recognize your voice. Would you like to go to the movie tonight?
1. This is I 2. This is she speaking
3. Kay is my name 4. Yes, I am here

6. Situation : Sara is answering a phone call.
Voice : “May I speak to Sara, please?”
Sara : “__________”
1. It’s me. 2. This is she.
3. Sara speaking 4. I am speaking now.



7. Situation : Helen is talking to her friend on the phone.
Voice : “I’m going to get married next month.”
Helen : “__________”
1. How lucky the two of you are! 2. Who is going to be your husband?
3. Congratulations, I’m happy for you. 4. Why are you doing that?

8. Mr Johnson : Could I speak to Mr Brown, please?
Secretary : __________
Mr Johnson : My name is Peter Johnson.
1. Who is calling, please?
2. Why didn’t you tell me your name?
3. Don’t forget to tell me your name, please.
4. I’m sorry but I don’t know you.

9. Porn : 24-1333.
Jinda : My name is Jinda. Could I talk to Linda, please?
Porn : Sorry, but she’s out.
Jinda : __________
Porn : With pleasure.
1. Thanks a lot for calling.
2. Please tell her my name’s Jinda.
3. Can you tell her to ring me when she gets back?
4. Could you please let me talk to her now?

10. Mrs Gips : Department of Foreign Languages.
Somsri : __________
Mrs Gips : Speaking.
Somsri : Good morning. This is Somsri speaking.
1. Please tell me if you’re speaking to me, Mrs Gips.
2. What are you doing, Mrs Gips?
3. Can I speak to Mrs Gips, please?
4. What class will you teach today, Mrs Gips?



กลุมสาระการเรียนรู.....................ชั้น..........................
หนวยการเรียนรูที่...........ชื่อ..........เวลา........ชั่วโมง
ผูสอน.....................ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน.................
____________________________________
บันทึกผลการจัดการเรียนรู

1. การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการเรียนรู
................................................................
2. ผลการประเมินภาพรวม

2.1 ดานความรู   
2.2 ดานทักษะ 
2.3 ดานคณุลักษณะ

3. ผลการเรียนรูทีส่งเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพสูง
จํานวน.............คน

4. ผลการเรียนรูของผูเรียนที่ควรมีการแกไข
จํานวน............คน

5.การจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนรู    
............................................................

6.ผลสําเร็จทีไ่ดจากการเรียนรูของครูผูสอน
...................................................................

แบบบันทึกผลหลังจัดการเรียนรู



ชุดการเรยีนรูที่ 5
Shopping ( การซื้อของ)



หนวยการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู   ภาษาตางประเทศ                      ช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย
หนวยการเรียนรู       การซื้อของ (Shopping)             เวลาเรียน  3 ช่ัวโมง

ผงัมโนทัศนประจําชดุการเรียนรู

การซ้ือของ
(Shopping)

Can / Could
Will / Would
May / Might

สํานวนในการซื้อขาย  การทักทายลูกคา

การพูดขณะเดินชมสินคา



แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                           ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชุดการเรียนรูที่ 5 เร่ือง  การซื้อของ(shopping) เวลา 3 ชัว่โมง

มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน  ต 1.2-3 ใชภาษาเพือ่ขอ และใหขอมูล อธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ เร่ืองราวตางๆใน        

ชีวติประจําวนัตามมารยาททางสังคมเพือ่สรางความสัมพันธระหวาง
บุคคลและสามารถดาํเนินการสื่อสารอยางตอเนือ่งโดยใชส่ือ   
เทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศกึษา

มาตรฐาน  ต 4.1-1 ใชภาษาองักฤษตามสถานการณตางๆ  ภายในสถานศกึษา  และ
ชุมชนดวยวิธกีารและรูปแบบทีห่ลากหลาย

มาตรฐาน  ต 4.1-2 ใชภาษาองักฤษสือ่สารในรูปแบบตางๆ  กับบุคคลภายในสถานศึกษา
และชุมชน

สาระสําคัญ
การสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายในสถานการณตางๆทาํใหมีความรู ความเขาในภาษา จนสามารถ

นาํไปใชในชีวติประจําวนัได 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. ใชสํานวนการสนทนาการซื้อขายกับผูอ่ืนไดถกูตอง
2. บอกความหมายของคาํศพัทของบทสนทนาได
3. เลือกสาํนวนตางๆเกี่ยวกบัการสนทนาซือ้ขายไปใชในชีวติประจําวนัได
4. ใช can could will would ได
5. มีความรับผิดชอบในการทาํงานกลุม

สาระการเรียนรู
การพดูสนทนาเกีย่วกับการซื้อของ เชน Can I help you?  What would you like……? I’d like 

to………. I’m looking for………….. Do you have ……………?
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนาํเสนอ
1. ครูชี้แจงใหนักศกึษาเกี่ยวกบักระบวนการเรียนแบบศนูยการเรียน
2. ทดสอบกอนเรียน
3. ครูนําเสนอเนือ้หาบทสนทนาเกี่ยวกบัการซื้อขายในรูปแบบตางๆเพือ่ใหเกิดความคดิรวบยอด

เบื้องตน
4. ครูยกตวัอยางบทสนทนา พรอมอธิบายรูปประโยคการใช can could will would 
ขั้นฝกปฏบิัติ
5. แบงนกัศึกษาออกเปนกลุมตามศูนยการเรียน  กลุมละ 4-5 คน 
6. ใหนกัเรียนแตละกลุมศึกษาคนควา  เพื่อรวบรวมสํานวนตางๆ  ตามศูนยการเรียนตางๆ



7. ครูใหจัดสถานการณจําลองเปนตลาดและฝกพดูโดยนาํความรูจากการศึกษาศนูยการเรียนนํามาใชใน
การซื้อของตามสถานการณ

ขั้นนําไปใช
8. ครูสรุปบทเรียนโดยตัง้คาํถามเพือ่สะทอนความรูสึกและบทเรียนที่ไดรับ
9. ครูสรุปบทเรียนทั้งหมด
10. ทดสอบหลังการเรียนและแจงใหผูเรียนทราบพฒันาการของตน

สื่อการเรียนการสอน
1. ใบเฉลย
2. ใบความรู
3. ใบแบบฝกหดั
4. แบบทดสอบ
5. แผนผังการเรียนรู
6. เอกสารสําหรับศึกษาคนควา
7. Bingo Games
8.   CD ฝกทกัษะการฟง การอาน
9. บอรดคาํศพัทไฟฟา

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. สังเกตการรวมกิจกรรม  ความสนใจ  และความรวมมือในการทํางาน
2. สังเกตการออกเสียง  การใชสํานวนตางๆ  ในการตอรองราคา
3. ตรวจผลงานนกัเรียน  ไดแก ใบแบบฝกหดั 

บันทกึหลังจัดการเรียนการสอน
1. นักศึกษามีความสนใจในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
2. นักศึกษามีความกระตอืรือรนในศึกษาจากศูนยการเรียน
3. นักศึกษาสนใจในบทเรียนมากขึ้น



แบบทดสอบกอนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน

คําชี้แจง     1. ขอสอบมีทั้งหมด   30 ขอ
จงกากบาท  หนาขอที่ถกูตองที่สุด
อานบทสนทนาและเลือกขอความ  ขอ1-3 เติมในบทสนทนา

Montra :    Good morning, Nopadon.
Nopadon :    _____1_____ ,  Montra. ______2________?
Montra :   Very well, Thank you. And how are you?
Nopadon :    Very well, Thank you.
Montra :    ________3_______.
Nopadon :    Good bye.

1.  a.  Good afternoon                          b.  Good  evening
c.  Good morning                           d.   Good night

2.  a.  How are  you today ?                  b.   How  do you do?
c.  How old are you ?                      d.   How  tall are you ?

3.  a.   What’s the matter?                     b.  Good bye
c.   How are you ?                          c.   And you ?

อานบทสนทนาเพื่อตอบคําถามขอ 4
Joe    :  Hello, Jim. How are you ?
Jim    :  Hello, Joe. I’ m fine, thanks. And you ?
Joe    :  I’ m fine, thanks. Where are you going, Jim ?
Jim    :  I’m going to school. 
Joe    :  See you later.

4.   Where is Jim going?
a.  at  home                                  b.  to school
b.  to the bank                               c   to the zoo

 จงเลือกคําหรือขอความเติมในชองวาง
5.    Bob : Hi! How are you doing?

Joe  : __________. I have a headache.
Bob  : That’s too bad. You should go to see a doctor.

a. So so c. I’m just so so
b. Not very well d.  I’m sorry to hear that

6.     I ……….. a  nurse  but  he ………… a  policeman.
a.   am ,  is                               c.  are  , am
b.  is ,  am                                d.  are  , is



จากบทสนทนาตอบคาํถาม ขอ 7-9
Jerry : Jack, I’d like you to meet Siree. Siree, this is Jack.
Jack : _____7_____
Siree : How do you do?
Jerry : Siree is our new student from Japan. She is also a  doctor. 
Jack : _____8_____ Anyway, I have to go now to see my professor. Siree, _____9_____
Siree : Nice to meet you too.
7.   a. How are you? c. I’d like to introduce myself.

b. How do you do? d. I’d like to introduce you two.
8. a. Oh dear! I’m exaggerating.

b. Is that so? I’m exaggerating.
c. Oh bother! I’d love to see it sometime.
d. Oh really? I’d love to see it sometime.

9. a. Goodbye. c. We’ll meet again.
b. I’ll see you again. d. I’m pleased to meet you.

จงเลือกขอทีถ่กูตองที่สุด
10. Suda……………..tennis  every Saturday.

a. plays                             c.  play
b. is play                           d.  played

11.  My mother  would  like to …………..some beef everyday.
a. cooks                             c. cooking
b. cooked                          d.  cook

12.  They do not …………..English books .
a. to read                           c. read
b. to write                           d.  to writing

13.  Non  :  I am not fine today  but I  need to go outside.
Nut   :   ___________  
Non  :   Thank you.
a. Take care of yourself.      c. It’s nice to see you.
b. Good bye.                       d.  Good luck.

14.  If you  want your friend to write you a letter, you might say…………………….
a. It’s been a real pleasure.       c. Take care of yourself. 
b. It’s nice to see you.                d. Don’t  forget to write.

15. If your friend says, “ I must be leaving now . “ You say :……………….
a. Good luck.                           c. Can’t you stay a little longer ?
b. Go ahead.                          d.  It’s nice to see you.



ขอ 16-20 จงเติมคําในเนื้อเร่ืองเพือ่ใหไดความสมบูรณ
Last week two students ____16____in front of the school. One student____17______

know _____18____the zoo  was. The  other  student _____ it __20____ next to the park .
16.  a. stand                b.   stood                    c.  stands               d. standing
17.  a. do                     b.   don’t                     c.   did                   d.  didn’t
18.  a. why                   b.   what                     c.  where              d.  when
19.  a. say                   b.    says                     c. said                 d.  to say 
20   a. was                   b.   were                     c.  did                    d.  is
จากบทสนทนาตอบคาํถามขอ 21-24
Ken : Hello.
Toom : Hello. ______21_______
Ken :_____22____ , please.
Toom : Thanks.
21.  a.  Can I speak to Nid, please?                 c. Wait a moment

b.   Do you have something?                    d.  I suggest order
22.  a.  One moment                                        c. Wait a moment

b.   Have a good time                               d. Have fun 
23. Situation : You are a receptionist in a hotel. The phone rings. You pick it up and say, 

“Reception __________”
a. Yes, please.                                          c. What is it, please?
b. May I help you? d. Please, what do you want?

24. Ann : Hello. Is Cat there?
Cat : __________.
Ann : Oh, I didn’t recognize your voice. Would you like to go to the party tonight?
a. This is I. c. This is she speaking.
b. Cat is my name. d. Yes, I am here.

จงเลือกขอทีถ่กูตองที่สุด
25. He…………………at the park now.

a. is  walking                                      c. is walk 
b. walks                                              d. walked

26. What are you doing ?
a.  I  cook  some food.                       c.   I  am cook some food.                    
b.  I am cooking some food.              d.   I  cooked some food.  

27. A :  Can  I help you ?
B :  _____________  .
a.   I want to buy a new shirt.               c.   Yes, I’ d like to   buy a new shirt.  
b.   Yes, I do.                                        d. Yes, I am.   



28.  _____ I help you , sir ?
a. May                b.  Must         c.   Do           d.  Does

ขอ 29 - 30จงเลือกคําศัพทเติมในชองวางใหสมบูรณ
Noi and her mother  ____29_______bread, and butter. They ________them at the 
market.                                                         
29. a. like           b.   likes                 c.  would      d. could  like
30  a. can buy    b.    would  buy     c.  buys               d. bought

___________________



ใบเฉลยแบบทดสอบ

1. c 2.   a 3.   b
4.   b 5.   b 6.   a
7.   b 8.   d 9.   b
10. a 11. d 12. c
13. a 14. d 15. c
16. b 17. d 18. c
19. c 20. a 21. a
22. c 23. d 24. d
25. a 26. b 27. c
28. a 29. d 30. b



สื่อและวิธีการการเรียนรู



สื่อการเรยีนรู : สงเสรมิการทํางานกลุม

สื่อการเรยีน : Jigsaw การตอประโยค



สื่อการเรยีนรู : Edutainment  สําหรบันักศึกษาคนหาคําศัพท

สื่อการเรยีนรู : วีดิทัศน



สื่อการเรยีนรู : บอรดคําศัพทไฟฟา

สื่อการเรยีนรู : CAI ใชฝกการฟง การพูด



สื่อการเรยีนรู : การแตงประโยคจากรูปภาพ

สื่อการเรยีนรู : แผนภาพ



สื่อการเรยีนรู : ภาพประกอบคําศัพท

สื่อการเรยีนรู : สงเสรมิทักษะการเขียนบรรยายภาพ



สื่อการเรยีนรู ; สงเสรมิการทํางานแบบรวมมือกัน

สื่อการเรยีนรู : สงเสรมิการทํางานแบบระดมความคิด



สื่อการเรยีนรู : สงเสรมิการอาน

การทํากิจกรรมจับคูฝกการสนทนาการ



สื่อ  CAI
สําหรับนักศึกษาศึกษาดวยตนเอง











คูมือชุดการสอนเสริม
สําหรับนักศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย

การศึกษานอกโรงเรียน



องคประกอบของคูมือชุดการสอนเสริม
สําหรับนักศึกษา

• คําช้ีแจงการใชชุดการสอนเสริม  
• ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนเสริม
• แผนการจัดการเรียนรู
• เนื้อหา
• คําช้ีแจงการใชแบบฝกหัด
• แบบฝกหัดทายบท
• คําเฉลย



คําชี้แจงการใชชดุการสอนเสริมสําหรับนักศึกษา

ชุดการสอนเสริมที่ผูวิจัยสรางขึน้มา เพือ่ทดลองใชเปนสื่อการเรียน การสอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหกับนักศกึษาการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยการศกึษานอกโรงเรียน    เขต
บางขนุเทยีนโดยมีจุดประสงคเพือ่ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษใหสูงขึ้น และมี
ทักษะการนาํภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวนัได ซึ่งชุดการสอนเสริมประกอบดวยเอกสารดังนี้

1. คําชี้แจงการใชชุดการสอนเสริม  
2. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนเสริม
3. แผนการจัดการเรียนรู
4. เนื้อหา
5. คําชี้แจงการใชแบบฝกหัด
6. แบบฝกหัดทายบท
7. คําเฉลย
เอกสารดังกลาวนักศึกษาจะตองศึกษารายระเอียด กอนดําเนินกิจกรรม และคําชีแ้จงของ

ผูสอนเกี่ยวกับ:
1. ศึกษาการใชชุดการสอนเสริม
2. ศึกษาระบบการสอน/ ขั้นตอนการเรียนการสอน 
3. ศึกษาองคประกอบของชุดการสอน
4. การใชสื่อตางๆ

ใหเขาใจเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสดุตอไป



ตารางการสอนเสริม
ครั้งที่ / ชวงเวลา เนื้อหา/สาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรยีนรู

คร้ังที่ 1 : 20พ.ย. 2548

12.30 -15.30 

•ทดสอบกอนเรียน(Pretest)

•ปฐมนิเทศ 
•ทาํแบบทดสอบกอนเรียน 

•การบรรยายชีแ้จงการเรียนการ
สอน

คร้ังที่ 2 : 27 พ.ย. 2548

12.30 -15.30

•Greeting( การทักทาย)

•Verb to be 

• ศึกษาเนือ้หาของชดุการสอน
เสริม

•ทาํกิจกรรมการเรียนรูตามใบงาน

•ทาํแบบฝกหดัทายบท

•ตรวจแนวตอบจากใบเฉลย

•ศึกษาความรูเพิ่มเติม

คร้ังที่  3 :11 ธ.ค. 2548

12.30 -15.30 

•Introduction( การแนะนาํ)

•Present Tense   

•ศึกษาเนือ้หาของชดุการสอนเสริม

•ทาํกิจกรรมการเรียนรูตามใบงาน

•ทาํแบบฝกหดัทายบท

•ตรวจแนวตอบจากใบเฉลย

•ศึกษาความรูเพิ่มเติม

คร้ังที่ 4 : 18 ธ.ค. 2548

12.30 -15.30

•Parting(การอาํลาจากกัน)

•Past Perfect Tense 

•ศึกษาเนือ้หาของชดุการสอนเสริม

•ทาํกิจกรรมการเรียนรูตามใบงาน

•ทาํแบบฝกหดัทายบท

•ตรวจแนวตอบจากใบเฉลย

•ศึกษาความรูเพิ่มเติม



ครั้งที่ / ชวงเวลา เนื้อหา/สาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรยีนรู

คร้ังที่  5 : 8 ม.ค. 2549

12.30 -15.30

• On The Telephone( การพดู
โทรศัพท )

• present continuous

•ศึกษาเนือ้หาของชดุการสอน
เสริม

•ทาํกิจกรรมการเรียนรูตามใบ
งาน

•ทาํแบบฝกหดัทายบท

•ตรวจแนวตอบจากใบเฉลย

•ศึกษาความรูเพิ่มเติม

คร้ังที่ 6 :15 ม.ค. 2549

12.30 -15.30

•Shopping( การซื้อของ)

• can  could

•ศึกษาเนือ้หาของชดุการสอน
เสริม

•ทาํกิจกรรมการเรียนรูตามใบ
งาน

•ทาํแบบฝกหดัทายบท

•ตรวจแนวตอบจากใบเฉลย

•ศึกษาความรูเพิ่มเติม

คร้ังที่ 7 : 29 ม.ค 2549

12.30 -15.30

•ทดสอบหลังเรียน         

( Posttest)

• ทาํประเมินผลตนเองหลงั
เรียน



เนื้อหาการสอนเสริม

ชุดที่  1  Greeting ( การทักทาย)
ชุดที่  2  Introduction (การแนะนํา)
ชุดที่  3  Parting ( การอาํลาจากกัน)
ชุดที่  4  On The Telephone

(การพดูโทรศพัท)
ชุดที่  5  Shopping(การซือ้ของ )



ชุดการเรียนรูที่  1
Greeting (การทักทาย)



เนื้อหาการสอนเสริม
ชุดท่ี  1  Greeting (การทักทาย)



Greeting ( คําทักทาย )
• คําทักทายเปนทางการ( Formal Greeting)

1. คําทกัทายตอนเชา Good morning  สวัสดี  
( ใชเฉพาะตอนเชาจนถึงตอนเที่ยง )

2. คําทักทายในตอนกลางวัน Good afternoon สวัสดี  ( ใชได
เร่ือยไปจนถึงตะวนัตกดนิ )

3. คําทักทายในตอนเยน็ – ค่ํา Good evening สวัสดี (ใชไดตั้งแต
ตะวันตกดินไปจนถึงตอนค่าํ)

• คําทักทายเปนกันเอง( Informal Greeting)
คําทกัทายทั่วไปไมจํากัดเวลา: ใชสนทนากับคนที่อยูในวัยเดียว/
เพื่อนสนทิ แตไมเหมาะสําหรับจะใชกับแขกตางประเทศหรือ
ผูสูงอายุ ไดแก

a. Hi ( สวัสดี)
b. Hello : มคีวามหมายอยางเดียวกับ Hi
c. Morning, Pat. ( สวัสดี แพ็ท)
d. Afternoon, Tom( สวัสดี  ทอม )
e. Evening, Cat. ( สวัสดี แค็ท )

ใบความรู 1



คําทักทายการถามทุกขสุข

 ใบความรู 2

คําทักทาย( Greeting) การใช

How are you ?

ใชพูดหลงัจากการทักทายแลว

 ใชกับคนคุนเคย

How do you do ? ใชเวลาเพิ่งรูจักกันครั้งแรก

How have you been? ใชในกรณีไมไดพบกันมานาน

How do you feel? ใชถามความรูสึกเปนอยางไร

How are thing ?

How ‘s everything

with you ?

ใชถามทกุขสุข



• การตอบรับคําทักทาย( Responds)
1.การตอบสบายดีตอบไดหลายอยาง เทาทีน่ิยมมีดงันี้

I’m fine.
Very well.
Quite well. 
O.K.

2. ผูตอบอาจเพิ่มขอความแสดงการขอบคุณ และถามตอบผูทักทาย
I’m fine, thank you and you?

(Thank you and how are you?)
(Thank you and how have you been?)
(ผมสบายดี ขอบคุณครับ แลวคุณละเปนอยางไรบาง)
Fine, thank you and you?

• ในบางครั้งผูตอบอาจไมสบาย ก็ควรตอบดวยขอความตอไปนี้
ไมคอยสบาย    Not so well.  / Not very well.

• ผูตอบอาจบอกเหตุผลหรืออาการเจ็บปวยเพิ่มเตมิ เชน
Not so well. I have a cold.
(ไมคอยสบาย เปนหวัด)

• เมื่ออีกฝายหนึ่งทราบวาผูที่เราคุนเคยดวยไมสบาย ควรแสดงน้ําใจดวย
การพูดใหกําลังใจดังนี้
I hope you are better soon.

( ฉันหวังวาคุณจะสบายขึ้นในเร็ว ๆ นี)้
I’m sorry to hear that. ( ผมเสียใจดวยทีท่ราบเชนนัน้)

ใบความรู 3



ตัวอยางที่  1

A  :  Good morning.

B  :  Good morning. How are you?

A  :  Fine, thanks and you?

B  :  Very well, thank you.

ตัวอยางที่  2

A  : Hello, B.

B  : Hi,  A . How are you?

A  : Not so well. I have a  headache.

B  : I hope you feel better soon.

A  : Thank you.

ใบความรู 4



โครงสรางไวยากรณที่ควรรู

Verb to be
Subject + Verb to be + Subject complement
(ประธาน) + (is, am, are) + (สวนขยายประธาน)

Verb to be ไดแก is, am, are หมายถึง เปน, อยู, คือ

ใช is กับประธานที่เปนเอกพจนบุรุษที่ 3 คือ He, She หรือ It 
ใช am กับประธานที่เปนเอกพจนบุรุษที่ 1 ซ่ึงไดแกคําวา I

ใช are กับ They หรือ We 
ถาเปนชื่อคน คนเดียว หรือสิ่งของสิ่งเดียว ใช is 
ถาเปนชื่อคน หลายคน หรือ สิ่งของหลายสิ่ง ใช are 

การใช verb to be ในลักษณะอื่นๆ คือ     
1. ชวยสราง progressive tenses ( V-ing) เชน 

I      am 
He    is         working.
You are

2. ชวยสราง passive voice ( v-3)  เชน   Deer are hunted  by them.
3. แสดงแผนการ ขอตกลง

v. be +infinitive เชน  I am to see him tomorrow.



• แบงกลุม 8-10 คนเลอืกตัวแทนทําหนาที่ประธานและเลขา
กลุม

• ศึกษาการเรียนรูดวยตวัเองจากสื่อการเรียนรู
• บันทึกผลจากการเรียนรูจากสื่อตางๆ
• ฟงการบรรยายเสริมความรูจากวิทยากร
• จับคูฝกสนทนารูปแบบตางๆ
• เลือกตัวแทนกลุม 1 คนทําหนาที่เสนอผลการวิเคราะหความ

ตองการของกลุม
• ทําแบบฝกหัดทายบท

ใบงาน



คําช้ีแจงการใชแบบฝกหดั
• แบบฝกหัดมี 2 ชุด
• ทําแบบฝกหัดหลังจากจบหนวยการเรยีนรู
• ใหตรวจคําตอบจากใบเฉลย



 ใบแบบฝกหัด 1

Exercise 1 Choose the best alternatives to complete each dialogue.
1. Ann : _________, Tom, how are you today?

Tom : Very well, thanks.
a. Well c. Fine
b. Hello d. Welcome

2. Dona : Hello. How are you today?
Noi : Pretty well, thanks.
Dona : I’m fine, thanks.________
a. Hello ! c. And you?
b. How do you do. d. How do you do?

3. Pim : Hi! How are you doing?
Nat : __________. I have a headache.
Pim : That’s too bad. You should go to see a doctor.
a. So so c. I’m just so so
b. Not very well d. I’m sorry to hear that

4.   A : How do you do? Nice to meet you.
B : __________ Nice to meet you, too.
a. How do you do? c. How are things?
b. How are you doing? d. How have you been?

5. Nit   : Happy Birthday, Bom.
Bom : __________.
a. Very well c. I’m very well
b. Thank you d. Fine, thank you



1. Good morning. I ..... in Thailand.
a. is
b. am
c. are

2.My house .......... very far from here.
a. is
b. am
c. are

3.Somsak and I ...... tall.
a. is
b. am
c. are

4.We ..... at home on weekends.
a. is
b. am
c. are

5.Narumon and Pongsatorn.......together.
a. is
b. am
c. are

6.Peter ..... an American.
a. is
b. am
c. are

แบบฝกหัด 2



ใบเฉลย

แบบฝกหัด 1
1. b
2. c
3. b
4. a
5. b
แบบฝกหัด 2
1. b
2. a
3. c
4. c
5. c
6. a



ชุดการเรียนรูที่  2
Introduction (การแนะนํา)



เนื้อหาการสอนเสริม
ชุดท่ี  2  Introduction ( การแนะนํา)



ใบความรู  1

• การแนะนําตนเอง
หากเปนบุคคลที่ไมเคยรูจักกันมากอน ควรทําการแนะนํา
ตนเองใหรูจักซึ่งกันและกนัเพื่อเปนการเริ่มความเปนมติร
กอนดังนี ้

My name is……………………….. .
I’m………………………………... .
May I introduce myself? My name is…………
ผมขอแนะนําตนเอง ผมชื่อ…………………………
สําหรับอีกฝายหนึง่ควรตอบดวยขอความ “สวัสดี”
และบอกชื่อของตนเองเชนกัน
How do you do? My name is………………….. 



ใบความรู  2

•การแนะนําผูอื่น
ในกรณีที่มีบุคคลทีส่าม ซึ่งยงัไมรูจักกับบุคคลที่เรากําลัง
พูดดวย โดยมารยาทแลวควรแนะนาํบุคคลทีส่องและสาม
ใหรูจักกัน โดยใชขอความตอไปนี้
This is………………….. .
May I introduce you to….?  This is……
I’d like you to meet…… . This is……….
Let me introduce………………… .
May I present………………….… .
บุคคลที่ไดรับการแนะนําตวัควรกลาว 
How do you do? และอีกบุคคลหนึ่งก็ควรตอบ
How do you do? เชนกนั

I’m glad to meet you. (ฉันดีใจที่ไดพบคุณ)
Glad to know you.  (ฉันดใีจที่ไดรูจกัคุณ)



ใบความรู  3

1. มารยาทในการแนะนําใหรูจักกัน
1.1 แนะนําผูชายกับผูหญิงใหเอยชื่อผูหญิงกอน

- Mrs. Jane, this is Mr. Edwin Needman.

1.2 แนะนําผูใหญกับเด็กใหเอยชื่อผูใหญกอนเสมอ

- Mr. Pattison, this is my friend, Martin.

1.3 ถาทั้งคูเปนเพื่อนสนิทของเราอาจจะเลือกใชแบบกันเองก็ได เชน
- Jane, this is John Jones, this is  Jane Smith.

1.4 บุคคลที่ไดรับการแนะนําใหรูจักกนัตางคนตางปราศรัยดวยประโยคที่วา   
“How do you do”แลวตามดวยประโยคที่แปลวา “มีความยินดีที่ไดรูจัก”ดังนี้

- I’m very glad to meet you.

- Glad to know you.

- It’ a great pleasure.

- I have been looking forward to meeting you for some  

time.



ใบความรู  4

ตัวอยาง
John :  May I introduce myself?

My name is John.
Jack  :  How do you do? I’m Jack.
John  : How do you do?”
ตัวอยาง  
Jane : I’d like you to meet Judy.

Judy, this is Joy.
Joy   : How do you do?
Judy : “How do you do?



ใบความรู  5

ตัวอยาง
Jack : Nat, I’d like you to meet Nancy.

( นทัผมอยากใหคณุรูจักกับแนนซี)่
Nancy, this is my friend, Nat.

(แนนซี่ นี ่เพื่อนผมชื่อนทั)
Nat  :  How do you do? Pleased to meet you.

( สวัสดีคะ ยินดทีี่รูจกักับคุณ)
Nancy : Pleased to meet you, too.

(ยินดีเชนเดียวกันคะ)



ใบความรู  6
Miss Mali:  I would like to introduce you to my colleague,  

Linda. 
(ฉันขอแนะนําเพื่อนรวมงานของฉัน คุณลินดาคะ):

Linda, this is my friend John.  (ลินดา, นี่คือ จอหน เพื่อนของ
ฉันคะ)

Mr. John     :Hello, I'm glad to see you, Linda.  (สวัสดีครับ, ผมยินดีที่ได
พบคุณลินดาครับ)

Miss Linda  :Hello, I'm glad to see you too, John.
(สวัสดีคะ, ดิฉันยินดีที่ไดพบคุณจอหน เชนกันคะ)

Miss Mali   :John is a tourist in Thailand, and would like  
to see the ja-tu-jag weekend market with us.    

(จอหน เปนนักทองเที่ยวในเมืองไทย และตองการจะไปเที่ยวตลาดนัด
จตุจักรกับเราคะ)

Mr. John     : I must apologize for disturbing you. (ผมตองรบกวนคุณ 
แลว นะครบั)

Miss.Linda :  Not at all. I should be delighted.  (ไมเปนไรคะ    ดิฉันยินดี 
มาก)

Mr. John     : Thank you very much.  (ขอบคุณมากครับ)
Miss. Mali   : That would be nice. Are you ready to go?   

(ดีคะ พวกคุณพรอมจะไปกันได หรือยังคะ?)
Miss.Linda :  Yes, I'm ready to go. (คะ, ฉันพรอมจะไปแลวคะ)
Mr. John     :  Me too. (ผมก็เชนกัน ครับ)
Miss. Mali   :  Let's go now.                      

(พวกเราไปกันไดเลย คะ)



โครงสรางไวยากรณที่ควรรู
Simple Present Tense 

โครงสราง
Subject + auxiliary verb ( do ) + main verb ( base )
ประธาน + กริยาชวย ( do) + กริยาหลักชอง 1
การใช  ใช Simple Present tense เมื่อ
•เปนการกระทํา/เหตุการณที่เปนจริงโดยทั่วไป เชน
The Moon goes round the Earth.
Birds fly.
Sugar is sweet. 
•เปนการบรรยายการกระทํา/เหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะที่พูด 
John waits patiently while Bridget books the tickets.
He needs help right now.
I'm here now.
The car is clean
• เปนกระทําที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เปนกิจวัตร ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต  เชน 
He gets up early every day.
I play football every Sunday.
•เปนการกระทําที่กําหนดแนนอนวา จะกระทําในอนาคต
 โดยใช รวมกับ adverb หรือ adverbial phrase เชน
The doors open in 10 minutes.
John arrives on Tuesday.



ใบงาน/คําสั่ง

• แบงกลุม 8-10 คนเลือกตัวแทนทําหนาที่ประธานและเลขากลุม

• ฟงการบรรยายเสริมความรูจากวิทยากร

• จับคูฝกสนทนารูปแบบตางๆ

• ศึกษาการเรียนรูดวยตัวเองจากศูนยการเรียนรู

• บันทึกผลจากการเรียนรูจากสื่อตางๆ

• เลือกตัวแทนกลุม 1 คนทําหนาที่เสนอผลการวิเคราะหความ
ตองการของกลุม

• ทําแบบฝกหัดทายบท



คําช้ีแจงการใชแบบฝกหัด
• แบบฝกหัดมี 2 ชุด
• ทําแบบฝกหัดหลังจากจบหนวยการเรียนรู
• ใหตรวจคําตอบจากใบเฉลย



ใบแบบฝกหัด1

1.In introducing a man to a woman of the same age, what would you say?
a. Tom, this is Mary. b. Be friends, Mary and Tom.
c. Mary, this is Tom.          d . Know each other, Tom and Mary.

2. Charles : Tom, I’d like you to meet Richard Wilson.
Mr Wilson : __________
Tom : It’s a pleasure, Mr Wilson.
Mr Wilson : Oh, call me Richard. Charles has told me so much about you.
a. Nice to meet you, Tom. b. Is it a pleasure, Tom?
c. How are you, Tom? d. What do you do, Tom?

3. Mary : John, I’d like you to meet Christie. Christie, this is  John.
John : _____3_____
Christie : How do you do?
Mary : Christie is our new student from France. She is also an amateur artist..  

Her latest painting is excellent.
John : _____4_____ Anyway, I have to go now to see my  

professor. Christie, _____5_____.
Christie : Nice to meet you too.

3. a. How are you? b. I’d like to introduce myself.
c. How do you do?  d. I’d like to introduce you two.

4. a. Oh dear! I’m exaggerating.
b. Is that so? I’m exaggerating.
c. Oh bother! I’d love to see it sometime.
d. Oh really? I’d love to see it sometime.

5. a. Goodbye              b. We’ll meet again
c. I’ll see you again d. I’m pleased to meet you



ใบแบบฝกหัด2

Sara : Excuse me. _____1_____ My name is Sara Jones.
Hostess : _____2_____ I’m Linda Smith.
Sara : Glad to meet you.
1. a. I don’t think we’ve met.

b. I would like to introduce myself.
c. I’m very pleased to make your acquaintance.
d. I’ve been looking forward to meeting you for sometime.

2. a. I think so, too. c. Here’s my card.
b. How do you do? d. I’ve heard about you from my parents.

3. Andy : Mark, may I introduce my teacher, Mr Winai?
Mark : __________
a. Pleased to meet you, Mr Winai.
b. Please to meet you again.
c. I’d like to meet you, Mr Winai.
d. Certainly, I’m sure you may.



ใบเฉลย

ใบแบบฝกหดั 1
1.a
2.c
3.c
4.d
5.d

ใบแบบฝกหดั 2
1.b
2.a
3.a



ชุดการเรียนรูที่  3
Parting (การอําลาจากัน)



เนื้อหาการสอนเสริม
ชุดที ่ 3  Parting ( การอําลาจากกัน)



ใบความรู 1

คํากลาวอําลาที่นิยมใชกันมาก
คํากลาวอําลา                      วิธีการไปใช
Good-bye     - เปนคําอําลาที่ใชกนัโดยทั่วไปเมื่อไรก็ได
Bye             - นยิมใชในกลุมเพื่อนฝูงดวยกันมากกวาใชกับผู  

อาวุโส
Good night - ใชเฉพาะการลาจากกันในเฉพาะตอนกลางคืน
So long -เปนคํา Slangใชในกลุมเพื่อนฝูงที่สนทิกนัมาก    

ใชตามหลังGood-bye หรือ แทนGood-bye
เลย   ก็ได

See you later - ใชแทนGood-bye และใชบอยในกรณีที่เราจะ     
เจอกันอีกครั้งในวนันัน้หรือ ใชตามหลัง 
Good-byeก็ได

คําวา See you นยิมใชแทน Good-bye หรือตามหลังGood - bye ก็
ไดหรือตามดวยเวลาหรือสถานที่กํากับก็ได
คํากลาวอําลาเวลา              หรือ สถานที่
See you                        At   six/soon/tomorrow/Friday(Friday)/

at the party tonight/at school tomorrow



ใบความรู 2

4. ถาเพื่อนหรือคูสนทนาไมสบายกอนจากกันควรพูดวา
•คํากลาวอําลา                       
Take care of yourself 
Take care of yourself       
•คําตอบ
I will./ I sure will. Thank you
5. สําหรับคูสนทนาที่ไมไดเจอกันมานานและพึ่งมาพบกันอีก
กอนจากกันควรพูดวา

•คํากลาวอําลา                      
I’m glad to have seen you again.
It’s nice to have seen you again.
•คําตอบ
อาจตอบดวยคําพูดเดียวกันก็ไดหรือกลาวแตเพียงคําวา Thank you
6. ถาเพิ่งพบกันเปนครั้งแรกหรือมีผูเพิ่งจะแนะนําในครั้งนัน้ กอนจากกัน
ควรพูดวา
•คํากลาวอําลา
I’m glad to have seen you again. It’s nice to have seen you 
again.
•คําตอบ
Thank you. I’m glad to have met you, too.



ใบความรู  3

คําขอยตุิการสนทนาอยาสุภาพ
1.I’d better be on my way. 

2.I really must be going
3. I’ve got to run now.
4. I’m afraid I’ve got to go.
5. It’s time to say goodbye.

6. I must be leaving now.

คําตอบ
1. Don’t let me keep you.    
(อยาใหฉันกักตัวคุณไวเลย)
2. Go ahead.  (เชิญเลย)
3. Oh, really?
4. Oh, so soon.
5. Don’t hurry off.(อยาเพิ่งรีบ
ไป)
6. Can’t you stay a little 
longer?(อยูตออีกหนอยไดไหม)



โครงสรางไวยากรณที่ควรรู

Past Perfect tense 
โครงสราง S+ had+V3

•ใชแสดงความสัมพันธของสองเหตุการณที่เกิดขึ้นเรียบรอยแลวไปแลวในขณะที่กําลังพูด ซึ่ง
เหตุการณที่เกิดขึ้นกอนเราใช
Past Perfect tense สวนเหตุการณที่เกิดขึ้นทีหลังเราใชเปน past simple tense
When Paul arrived, Mary had just left.
It rained after we had finished playing football.

Note: การใช after และ when เชื่อมระหวางสองประโยค
after ตามดวย past perfect แลวตามดวย past simple 
(after + past perfect,past simple)
when ตามดวย past simple แลวตามดวย past perfect
(when+ past simple,past perfect)



คําช้ีแจงการใชแบบฝกหัด
• แบบฝกหัดมี 3 ชุด
• ทําแบบฝกหัดหลังจากจบหนวยการเรียนรู
• ใหตรวจคําตอบจากใบเฉลย



ใบแบบฝกหดั 1

I’d better be on my way.

I really must be going

I’ve got to run now.

I’m afraid I’ve got to go.

It’s time to say goodbye.

I must be leaving now.

Don’t let me keep you.

Go ahead.

Oh, really?

Oh, so soon.

Don’t hurry off.

Can’t you stay a little 
longer?

จงโยงเสนจับคูขอความใหถูกตองตรงกัน



ใบเฉลยแบบฝกหดั 1

I’d better be on my way.

I really must be going

I’ve got to run now.

I’m afraid I’ve got to go.

It’s time to say goodbye.

I must be leaving now.

Don’t let me keep you.

Go ahead.

Oh, really?

Oh, so soon.

Don’t hurry off.

Can’t you stay a little 
longer?

จงโยงเสนจบัคูขอความใหถูกตองตรงกัน



ใบแบบฝกหัด 2

Exercise 2 :  เติมประโยคตอไปนี้ใหสมบูรณ
1.Jill is in hospital. She has been in hospital since  

Monday.
2. I know Sara. I have known her for a long time.
3. Linda and Frank are married. They have been married 

since …………………………… 1989.
4. Brian is ill. He ………………………………………………

ill for the last few days.
5. We live in Scott Road. We ………………………………

there for ten years.
6. Catherine works in the band. She ………………………

in a bank for five years.
7. Alan has a headache. He …………………… a 

headache since he got up this morning.
8. I’m learning English. I ……………………………English 

for six month.



ใบเฉลย 2

1. has been
2. have known
3. Have been
4. has been
5. have lived
6. has worked
7. has had
8. have been   

learning



ใบแบบฝกหัด 3

นักศึกษาเติมอักษรใหเปนคาํศัพทที่ไดความหมายตรงกนั

a i n1.

g a

n c
o o b e

n k o u

a k c a
g d n g t

o n o y g

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

e j y

อีกครั้งหนึง่

สนุกสนาน

เดินทางโดยสวัสดิภาพ

ดีงาม เหมาะสม

ลากอน

ที่พอใจ ที่ดีใจ ทียิ่นดี

ขอบคุณ

ดูแลรักษา

สวสัดี



ใบเฉลยแบบฝกหัด3
นักศึกษาเติมอักษรใหเปนคาํศัพทที่ไดความหมายตรงกนั

a g a i n1.

g l a d

n i c e
g o o d b y e

T h a n k y o u

t a k e c a r e
g o o d n i g h t

b o n v o y a g e

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

E n j o y

อีกครั้งหนึง่

สนุกสนาน

เดินทางโดย
สวสัดิภาพ

ดีงาม เหมาะสม

ลากอน

 ทีพ่อใจ ที่ดีใจ ทียิ่นดี

ขอบคณุ

ดูแลรักษา

สวสัดี



ชุดการเรียนรูที่  4
On the Telephone (การพูดโทรศัพท)



เนื้อหาการสอนเสริม
ชุดที ่ 4  On the phone ( การโทรศพัท)



ใบความรู

สํานวนที่ใชในการโทรศัพท
This is …………… นี้คือ……………………………
Is that……………? นั้นคือ…………………ใชไหม
I’d like to speak to…… อยากจะขอพูดกับ……………
May/Can/Could I speak to……?   ขอพูดกับ………………ไดไหม
Is……………………there? ………………อยูไหม

that?
Who is speaking? นั้นใคร / ใครกําลังพูด

Calling?
\
Who shall I say is calling? จะใหบอกวาใครโทรมา
This is ………………speaking. นี้………… กําลังพูดอยู
It’s ……………………speaking.

is out.
I’m sorry he/she is not in. ขอโทษเขาออกไปขางนอก/เขาไมอยู

is not present.
Just a moment. รอสักครู
Hold on, please. กรุณาอยาเพิ่งวางหู
Will you leave a message? คุณจะฝากขาวไวไหม
Can I take a message? ฉันจะฝากขาวไวไดไหม
May I leave a message?
Will you call back later? กรุณาโทรมาใหมไดไหม
I’ll call back later. ฉันจะโทรมาใหม



ใบความรู

ผูรับโทรศัพท
a. เปนฝายพูดกอนวา
Hello. Nipa speaking
This is Nipa Navarat.
This is Nipa Navarat speaking
b. ถาเปนองคกร บริษัท รานคา สถานที่ราชการ
ผูรับสายไมควรบอกชื่อตนเอง ควรพูดวา
1.Department of Teachers’ Education.
2. Bangkok Bank
3. Mr. Smith’s office. Etc.
c. เมื่อผูโทรมาบอกวาจะขอพดูกับใครเราควรตอบรับดังนี้

- With pleasure, - Yes, of course,
- Certainly. - I’d be glad to

d. ถาบุคคลที่ถูกถามหาไมอยู พูดวา
1. I’m sorry he isn’t in right now. 

May I take the message?
2. I’m sorry he is out for lunch. Shall I have him call you back when he 
comes back?
3. I’m sorry he just left. Is there any 
message?



ใบความรู

a. เปนฝายตอบรับดังนี้
Hello. This is May Clark. May I speak t ………(John Smith)
Hello. May I speak to John Smith?
This is Mary Clark. Is John there?

b. ถาใหตอเครื่องพวง ควรพูดวา
1. Extension (บอกเบอรพวง เชน 435)…please.
2. Please, extension 435.
3. Mr. Smith’s office. (ไมทราบเบอรพวง)
4. Please give me the front desk. 
5. Room…………please. (ตามโรงแรม)

c. เมื่อตองการใหผูรับโทรศัพทโอนสายหรือ
ตอสายไปยังที่ที่เราตองการพูดวา…………
- Would you put me through to the line

d. ในกรณีที่ผูที่เราตองการพูดดวยไมอยูควรพูดวา 
1. May I leave a message for him?
2. Would you ask him to call me when

he comes in? My number is………………
3. Would you tell her I called/rang?
4. Could you take a message?
5. Would you ask her to call back?
6. I will call him back in ten minutes. 



Present Continuous Tense

โครงสราง S+ is,am,are +Ving
•ใชกับเหตุการณที่กําลังเกดิขึ้นในขณะที่พูดหรือการกระทํานั้นๆยังไมสิ้นสดุลง
I'm going to the market now.
They are watching their favorite television program.

•รูปกริยาใน Present Continuous Tense ประกอบดวย กริยา BE (ใน present tense เชน is, am, are)
 และกริยาที่เติม -ing
 ประธานกริยา BE กรยิาเติม -ing
I am singing . You are singing.  He is singing. It is singing. We are singing. They are singing.
 วิธีการเติม -ingโดยทั่วไปเราสามารถเติม -ing ตอทายกริยาไดทันที
•แตในบางกรณีเราอาจตองเปลี่ยนแปลงกริยาตั้งตนกอนที่จะเติม -ing ลงไปได เชน
 กริยาลงทายดวย...วิธีการเติม -ing ตัวอยางหนาพยัญชนะทายมีสระ 1 ตัว 
ใสพยัญชนะทายเพิ่มไปอีกหนึ่งตัว แลวเติม -ing
swim - swimming
hit - hitting
get - getting หนาพยัญชนะทายมีสระหนึ่งตัวและลงทายตัว E ตัด E ออกแลวเติม -ing come - coming
lose - losing
live - living คําอื่นๆเติม -ing say - saying
go - going
walk – walking
•เมื่อตองการทําเปนประโยคคาํถามใหนําเอาV to be มาวางไวหนาประโยคไดเลย 
Am Iplaying with a ball?
Is he, she, itcoming home?
Are you, we, theyreading a book?

•เมื่อตองการทําเปนประโยคปฎิเสธก็เติม not หลงั V to be ไดเลย
I am notplaying with a ball.
He, She, It is not(isn't) is coming home.
You, We,They are not(aren't)are reading a book.

โครงสรางไวยากรณที่ควรรู



คําช้ีแจงการใชแบบฝกหัด
• แบบฝกหัดมี 3 ชุด
• ทําแบบฝกหัดหลังจากจบหนวยการเรียนรู
• ใหตรวจคําตอบจากใบเฉลย



ใบแบบฝกหัด  1

Exercise  : เลือกอักษร a b c… เติมบทสนทนา ตอไปนี้สมบูรณโดยใช วลี หรือ
ประโยคที่กําหนดให
Dialogue 1

A Hello.1)…………………………………
B :  2)………………………………,  Please?
A :  Speaking.3)…………………………………?
B :  Hello, Suwit. 4)………………How are you?
A :  Fine, thanks. I’m very glad to hear from 
you again, John. 5)………………………?
B :  Nothing. Just call to talk with you.

Dialogue 2
A :  Hello, this is the ABC Company. 
6)………………………………
B :  Could I speak to the Manager, please?
A :  Yes. 7)………………………………………
B :  I’m Paul Roberts from Australia.
A :  8)………………………………, Mr. Roberts.
B :  Thank you.

a.  I’m John Smith = ผมจอหน สมิท
b.  Who shall I say is calling? = จะใหบอกวาใครโทรมา
c.  this is the P.S. Shop = รานพี เอส ครับ
d.  What can I do for you? = มีอะไรจะชวยครับ
e.  Can I help you? = มีอะไรหรือคะ
f.  Just a moment. = กรุณารอสักครูนะคะ
g.  Can I speak to Mr. Suwith? = ขอพูดกับคุณสุวิทยครับ
h.  Who’s that? = ใครครับ



ใบแบบฝกหัด2

Exercise  : เลือกคําตอบที่ถูกที่สุด
Direction : Choose the best alternatives to complete each blank.
Dialogue 1
Tom Richardson called a friend at home on Saturday afternoon. A small 
child answered the phone.
Tom :  Hello. I am Tom Richardson. (1)…………………………?
Child :  Sorry. He’s out playing golf.
Tom :  Well, (2)……………………………………………………?
Child :  She’s gone out shopping.
Tom :  Well, (3)………………when he comes home?
Child :  Sure.
Tom :  Can you write?
Child :  (4)………………………………But can print.
Tom :  All right. Have you got a pencil?
Child :  Wait a minute, please. (A few moments passed.) 

Okay.
Tom :  (5)…………………? Now write down my name. It’s  

Richardson. That’s spelled R-I-C-H-A-R-D-S-O-N 
Tell your daddy that Mr. Richardson called and wants him to call 

back. Write this down. Okay? (Long silence. Then a  little voice asked.)
Child :  How do you make an R?

1. a. Is your father there b. Where is your father
c. Can you tell me where your father is
d. Please tell me if your father is out



ใบแบบฝกหัด 3

Exercise 3 :
Fill in the blanks.
Receptionist  :  Hello. J & L Communications. May I help you?
Audrey :  Hello. Is Debra Moore there?
Receptionist:  No. she isn’t 1)…………………………
Audrey :  Yes. This is Audrey Brighton, from Travel Pro.
Receptionist :  Excuse me. 2)………………, please?
Audrey :  Brighton. B-R-I-G-H-T-O-N.
Receptionist : OK. And 3)……………………………?
Audrey :  601-555-8829.
Receptionist :  4)………………………………………?
Audrey :  That’s right. Please tell her to call me today or tomorrw.
Receptionist:  I’ll give her the message.
Audrey :  5)…………………………………Bye.
Receptionist:  Bye-bye.



1.   c                         
2.   f                         
3.   h                         
4.   a
5.   d
6.   g
7.   b
8.   e                         

1.  a
2.  a
3.  b
4.  a
5.  b

1. Would you like to speak to her? 
2. May I have your surname.
3. What’s your telephone number?
4.Wouldyou like to leave the message to her?
5 Thank you.

ใบเฉลย 3

ใบเฉลย 1

ใบเฉลย 2



ชุดการเรียนรูที่  5
Shopping (การซื้อของ)



เนื้อหาการสอนเสริม
ชุดที ่ 5  Shopping ( การซื้อของ)



ใบความรู 1

สํานวนที่ใชในการซื้อของ
• May/Can I help you? มีอะไรใหรับใช

•What can I do for you? มีอะไรจะใหชวย

•What  would you like..? คุณตองการ(จะ)อะไร

•Would you like………….? คุณตองการ(จะ)ไหม

•I’d like to……………… ฉันตองการ.............

•I‘m looking for…. ฉันกําลังหาดู

•I’m just looking………. ฉันเพียงแตชมเทานั้น

•May I see………..? ขอดู.............ไดไหม

•Do you have……..? คุณม.ี............ไหม

•How much is that? ราคาเทาไร

•Can you give me  a discount? ขอลดราคาหนอยไดไหม



ใบความรู 2

สํานวนการสนทนาถามและตอบใชในการซื้อของ

คําถาม คําตอบ

• May / Can I help you? Yes, please. I would like to 
buy……..

•How much is this ? It’s 3000 bath. 

It’s too high for me.

I don’t have enough money.

•What is your best price? I can pay you   2000 baht.

only pay

•Can you give me  a    

discount?

Yes or No.

•What  would you like..? I would like to……………

•Do you have a big bag? Yes, I have.

•What size do you want ?

color

It’s big  and  red. 



can could
can could แปลวา "สามารถ"
1.ใชกลาวถึงความสามารถวาสามารถทาํสิ่งนี้ส่ิงนัน้ไดเชน

I can play the piano.
I can speak French.

ในรูปประโยคปฎิเสธและคาํถามสามารถใช can ไดเลยเชน
She can't drive.
Can you drive?

2.เราจะไมใชั can กับ infinitive หรือ participles แตเมื่อจําเปนเราจะใชคําอื่นแทนเชน
Are you be able to go home late?
She will be able to drive soon.

3.could เปน past ของ can เราใช could สําหรับความสามารถทัว่ไป หรือการอนญุาตเชน
She could speak three languages when she was five.
He finished his home work. He could go out to play. 

3. เราใช can และ could
3.1 กับความสามารถ (ability) I can use a computer.
3.2 การขอหรือการใหอนุญาต Can I use your bicycle?

You can leave early today.
แตถาเปนแบบสุภาพหรือเปนทางการเราจะใช could เชน

Could you hand me that book,please?
3.3 การขอรอง (requests)

Can you .... ?
could you...? สุภาพกวา
Do you think you could...? 
can you take this bag?
Could you loan a hundred baht?
Do you think you could help me move this box?

3.4 เสนอตวัเพื่อชวยเหลือ (offers) เชน
Can I turn the air on for you ?

3.5 พูดถงึความเปนไปไดและคาดคะเนในสิ่งที่อาจจะเกิดขึน้ (possibility and probability)
ใช can กับสถานการณหรือเหตุการณที่เปนไปได เชน This road can be dangerous at night.

โครงสรางไวยากรณที่ควรรู



คําช้ีแจงการใชแบบฝกหัด
• แบบฝกหัดมี 2 ชุด
• ทําแบบฝกหัดหลังจากจบหนวยการเรียนรู
• ใหตรวจคําตอบจากใบเฉลย



ใบแบบฝกหัด 1

จงนําหมายเลขดานขวาเติมบทสนทนาใหสมบูรณ

A : ……………………………?             1. Which one would you  
like ?

B : Yes, I would like………………..     2. Well.
A : Here you are…………………… 3. to have a pen.
B : I like this one…………………… 4. Can I help you ?
A : 50 baht.                                          5. How much is it ?
B : ………I’ll take it.
A : Thank you.

จงนําหมายเลขดานขวาเติมบทสนทนาใหสมบูรณ

A : I’d like to…………………..                  1. O.K. Here you are.
B : Here you are. Sir.                               2. 300 baht.
A : What’s the price ?                               3. have a shirt.
B : ……………………… 4. 450 baht.
A : Can I have it for ………….?                5. 500 baht.
B : Oh, that’s too low. How about… ?  
A : ………………..
B : Thank you.



ใบเฉลย 1
จงนําหมายเลขดานขวาเติมบทสนทนาใหสมบูรณ

A : …………4…………………?             1. Which one would you like ?
B : Yes, I would like……3…………..     2. Well.
A : Here you are……1……………… 3. to have a pen.
B : I like this one………5…………… 4. Can I help you ?
A : 50 baht.                                            5. How much is it ?
B : …2……I’ll take it.
A : Thank you.

จงนําหมายเลขดานขวาเติมบทสนทนาใหสมบูรณ

A : I’d like to……3……………..                  1. O.K. Here you are.
B : Here you are. Sir.                                 2. 300 baht.
A : What’s the price ?                                3. have a shirt.
B : ……5………………… 4. 450 baht.
A : Can I have it for …4……….?                5. 500 baht.
B : Oh, that’s too low. How about 2… ?  
A : ……1…………..
B : Thank you.



1. Can I help you? Yes, I have.

2. How much is this ? Yes, I can.

3. What is your best  

price?

Yes, please. I would like 

to buy  a red car.

4.Can you give me  a    

discount? It’s 3000 bath. 

5. What  would you like 
to  buy?

It’s big. 

6.Do you have a big 
bag?

Yes, please. I would like 

to buy  a red car.

7. What size do you 
want ?

I would like to buy some milk.

ใบแบบฝกหัด 2

จงนําหมายเลขจับคูคําถามกับคาํตอบ



ใบเฉลย

1. Can I help you? Yes, I have.                                  6

2. How much is this ? Yes, I can.                                  4

3. What is your best  

price?

Yes, please. I would like            1

to buy  a red car.

4.Can you give me  a    

discount? It’s 3000 bath.                              2

5. What  would you like 
to  buy?

It’s big.                                         7

6.Do you have a big 
bag?

I can only pay you 2,000             3

baht.

7. What size do you 
want ?

I would like to buy some milk.     5



แบบทดสอบทายบทชุด 5

1. What would you like to see? a. ฉันอยากไดปาก ปากกา 1 ดาม

2. Would you like to see some   

clothes?

b. คุณตองการอะไร

3. I’d like a shirt. c.คุณตองการแหวนสัก 1 วงไหม

4. I’d like to have a pen. d.ฉันอยากซื้อสมุดสักเลม

5. I want too buy a note-book. e.ขอดูนาฬิกาไดไหม 

6. I am looking for a bag. f. หลอนมีน้ําชาบางไหม

7. May I see a watch? g.คุณมียาสีฟนไหม

8. Do you have a tooth brush? h. ฉันกําลังหาดูกระเปา

9. Would you like a ring? i. คุณอยากชมเสื้อผาใชไหม

10 Does she have some tea? j. ฉันอยากไดเสื้อเชิ้ตสักตัว

จงนาํอักษรดานขวาจับคูความหมายของประโยคใหถูกตอง



ใบเฉลย

b 1. What would you like to see? a. ฉันอยากไดปาก ปากกา 1 ดาม

i        2. Would you like to see some   

clothes?

b. คุณตองการอะไร

j        3. I’d like a shirt. c.คุณตองการแหวนสัก 1 วงไหม

a       4. I’d like to have a pen. d.ฉันอยากซื้อสมุดสักเลม

d       5. I want to buy a note-book. e.ขอดูนาฬิกาไดไหม 

h       6. I am looking for a bag. f. หลอนมีน้ําชาบางไหม

e       7. May I see a watch? g.คุณมียาสีฟนไหม

g       8. Do you have a toothbrush? h. ฉันกําลังหาดูกระเปา

c       9. Would you like a ring? i. คุณอยากชมเสื้อผาใชไหม

f      10 Does she have some tea? j. ฉันอยากไดเสื้อเชิ้ตสักตัว



Bingo Games
What would you like to buy ? I would like to buy…………….

Shoes bag hat

skirt blouse Diamond

ring

glasses

glove shorts belt pants

shoes shirt bag hat

skirt blouse

Diamond

ring glasses

glove shorts belt Pants

shirt



Bingo Games
What would you like to buy ? I would like to buy…………….

shirt hat skirt blouse

shoes bag Diamond

ring

belt

shorts glove Pants glasses

Shoes shirt bag hat

skirt blouse

Diamond

ring glasses

glove shorts belt Pants

shoes shirt bag hat

skirt blouse

Diamond

ring glasses

glove shorts belt Pants



กิจกรรมเพิ่มเติม
สงเสริมทักษะการอานและการเขียน



Writing (การเขียน)
Lesson A : Self-information

PATTERNS
A. Pastimes  =  การใชเวลาวาง (สิ่งทีท่ําเพื่อฆาเวลา)

at weekends?
What do you (usually) do   on Sundays?

after school?
in your spare / free time?

sometimes go bowling.
I

often play chess.
usually go to a football match.
always go to the cinema.

B. Hobbies / Skills  =  งานอดิเรก / ทักษะ
What is your hobby? =  อะไรคืองานอดิเรกของคุณ
bird-watching =  ฉันชอบดูนก

I like
photography =  ฉันชอบถายภาพ
dressmaking =  ฉันชอบตัดเสื้อสตรี
painting, etc. =  ฉันชอบวาดรูป
piano =    ฉันเลนเปยโน

I play the violin when I have time.=    ฉันเลนไวโอลิน เมื่อมีเวลา
guitar, etc. =    ฉันเลนกีตาร

C. Occupations  =  อาชีพ
What’s his job?  =  เขาทํางานอะไร
He’s a plumber = เขาเปนชางซอมประปา
He is  a teacher, etc.= เขาทํางานเปนครู



ขอมูลสวนตวั (Self information) ของแตละบุคคลมีดังนี้
คําศัพททีใ่ชเกี่ยวกับการกรอกขอมูลสวนตัวในประวัติสวนตัว (Resume)
Sex (เพศ) : Male (เพศชาย) ; Female (เพศหญิง)
Age (อาย)ุ : 25 yrs. (yrs = years)
Height (สวนสูง) : 180 cms (cms = centimeters) = 5 feet 6 inches
Color of hair : Black = ผมดํา, Blond = ผมสีออน
Marital Status (สถานภาพสมรส) : Single (โสด) ; Married (แตงงาน) ;
Engaged (หมัน้) Divorced (หยาราง) ; Widowed (เปนมาย)
Spouse’s name (ชื่อคูสมรส) : ………………………………………
Occupation of spouse (อาชีพคูสมรสม) : ……………………………
Nationality (สญัชาติ) : Thai ; Chinese ; American ; English ;  etc.
Religion (ศาสนา) : Buddhism ; Christian ; Islam etc.
Identity Card No. (Identification Card No. or I.D. Card No.) : 
……………… (เลขที่บัตรประจําตัว)
Issued by (ออกใหเมื่อวันที่)
……………………………………………(Date / Month / Year)
Issued by (ออกใหโดย) ……………………………… (หนวยงาน / ราชการ)
Tel. (Telephone) or Ph. (Phone) (โทร) : ……………………
Post Code (Zip Code) (รหัสไปรษณีย) :
…………………………………………………………………………
(    ) Own Home (บานสวนตัว) (    ) Rent Home (บานเชา)
(    ) Live with parents (อยูกับพอแม) (    ) Live with others (อยูกับคน

อ่ืนๆ)

Writing (การเขียน)



จงตอบคาํถามตอไปนี ้What do you do on Sunday?

Play,  do,     write ,    cook,   ride

1.

2.

3.

4.

5.

HI...............a  letter to my  mother.

I………….basketball with my friend.

I……………a bicycle in the park.

I…………my  homework.

I…………with my family.

Writing (การเขียน)



ใบเฉลย

1. write
2. play
3. ride
4. do
5. cook



Writing (การเขียน)

จงเลือกคําศัพทมาเติมใหถูกตอง What is his/her job?

1. He  is a ……………….(doctor  fire fighter teacher).

2. She is a……………….(reporter hairdresser nurse).

3. She is a……………..(dentist teacher                        

policewoman).  

4. She is a……………( hairdresser nurse dentist).

4. He is a……………….. (policewoman reporter   

pilot).                  



ใบเฉลย

1. fire fighter
2. reporter
3. dentist
4. hairdresser
5. pilot



Resume of
Lamduan Chadchaidee
52/107 Buaban Villa, Sukaphiban 2, Bangkapi, Bangkok.
Personal details :

Sex : Female
Age : 31 years old
Height : 5 feet 3 inches
Weight : 50 kilogrammes
Health : Good
Nationality : Thai
Marital status : Single
Religion : Buddhism

Education :
1984 – Fergusson College, India, B.A. (English), Grade B.
1986 – Poona University, India, M.A. (Politics), Grade B.

Hobbies
Reading, book-collecting and travelling

Typing Speed
English : 50 words a minute
Thai : 40 words a minute

Experience :
1987 – English teacher at Prasit English School in 

Bangkok.
1988 – Author of “Business Correspondence”, now in 4th 

edition.

Reading  



จง  หนา a   b  c  d ที่ถูกตอง
1. Where does Lamduan Chadchaidee live?

a.   Bangkae c. Bangkor
b.   Bangkapi d.  Bangbua

2. What’s her highest education level?
a.  M.A                                c. B.A
b.   M.E                               d.  Doctor 

3. How tall is Lamduan?
a. 5 feet 3 inches                c. 3 feet 5 inches 
b. 4 feet 3 inches                d. 6 feet 5 inches 

4. What are her hobbies?
a. playing games                 c.  reading
b. cooking                            d.  drawing

5. What is her occupation in 1987?
a. doctor                              c.  nurse
b.  actor                               d.  teacher 

6. How old is Lamduan?
a. 30                                     c. 32
b. 31                                     d. 33

7.  Where did Lamduan study  B.A.  ?
a. in Denmark                      c. in India
b. in Iran                              d. in  Japan

8. What grade did  Lamduan finish M.A. (Politics)?
a. grade A                           c. grade C
b. grade B                           d. grade D

แบบฝกหัด  



ใบเฉลย

1. b
2. a
3. a
4. c
5. d
6. b
7. c
8. b



Reading 
Read the following passages carefully and then answer the questions

If you want to be healthy, you have to eat 
and drink healthily.  Here are your tips 
for healthy  eating and drinking. First, things 
you shouldn’t eat or drink.

Cola isn’t very good for you, because  it’s 
very  sweet. The sugar in cola and other sweet
drinks can harm your teeth.

Ice cream is also very sweet. Ice cream also
has a lot of fat, because it’s made from milk.

http://www.clipsahoy.com/webgraphics/as0085.htm


แบบฝกหัด

True or False

Information True False

1.Cola is sweet

2.The children should to 
drink cola everyday.
3.Too much sugar can  

harm your teeth.

4. There is a lot of fat in an 
ice cream.

5. Ice cream is good for 
you.

6. Cola and ice cream are 
not any sugar.



ใบเฉลย

Information True False

1.Cola is sweet

2.The children should to drink 
cola everyday.

3.Too much sugar can  
harm your teeth.

4. There is a lot of fat in an   
ice cream.

5. Ice cream is good for you.

6. Cola and ice cream are not 
any sugar.



ใบแบบฝกหัด 

จงเติมอักษรท่ีขาดหายไปใหตรงกบัความหมาย
1. f___ma____ e                    เพศหญิง
2. ___el___gi____n ศาสนา
3. h___  ___b____                  งานอดิเรก
4. ed__  ___at__ ___ __         การศึกษา
5. ___e____                            เพศชาย
6. __e__l___h สุขภาพ
7. sw__ __ t                            หวาน
8. __in___ ___e                       โสด
9. Oc__u__ ___ti ___ ___         อาชีพ
10. __u__a___                          น้ําตาล



ใบเฉลย

จงเติมอักษรท่ีขาดหายไปใหตรงกบัความหมาย
1. female                    เพศหญิง
2. religion                ศาสนา
3. hobby                  งานอดิเรก
4. education           การศึกษา
5. male                        เพศชาย
6. health                      สุขภาพ
7. sweet                      หวาน
8. single                      โสด
9. Occupation               อาชีพ
10. sugar                       น้ําตาล
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ประวัตินักวิจัย 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล                                 นางวาสนา   เพิ่มพูล 

วัน เดือน  ปเกดิ                             24  สิงหาคม  2498 

สถานที่เกิด                                    จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

สถานที่อยูปจจุบัน                          99/29  หมูบานสนิทรัพยนคร  ถนน พุทธมณฑลสาย 2 

                                                     แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 10160 

ตําแหนงปจจุบัน                              ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั                     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ถนน อิสรภาพ  แขวงวัดกัลยาณ 

                                                      เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10600 

ประวัติการศึกษา                              

                พ.ศ. 2526                     ศึกษาศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ) 

                                                     มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช 

                พ.ศ. 2526                     ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 

                                                     วทิยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 

                พ.ศ. 2536                     การศกึษามหาบัณฑิต ( กศ.ม.) สาขาการศึกษาผูใหญ 

                                                     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

                พ.ศ.  2549                   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ 

                                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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