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 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูด

ภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับแนว    

การสอนแบบเดิม 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2        

ปการศึกษา 2552 โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา แขวงดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร         

2 หองเรียน จํานวน 60 คน โดยสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปน
หนวยในการสุม (Sampling Unit) มาเปนจํานวน 2 หองเรียน แลวจับสลากเพ่ือจัดเปนกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม (Random assignment) 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1. แบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง (Pretest–

Posttest) 2. แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูด

ภาษาอังกฤษ 4. แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระยะเวลาที่ใชใน

การทดลอง 16 คาบเรียน คาบละ 50 นาที สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก t-test for 

dependent samples และ t-test for independent samples 

 ผลการศึกษาพบวา 

 1) ความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2) ความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุม

ควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3) ความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The purpose of this study was to compare Mathayom Suksa II students listening, 

speaking ability and interest in learning English through the instruction using learning center 

activities based on the natural and the traditional approaches. 

 The sample of this study were 2 classrooms of Mathayom Suksa II students in the 

second semester of the 2009 academic year at the Prompanwittaya School, Dindeang 

district, Huaykwang zone, Bangkok. Through cluster random sampling, the classrooms 

were sampling unit for 2 classrooms, and random assignment into the experimental and 

control groups. 

 The research instruments used in this study were 1. Pretest–Posttest 2. Lessons 

plans 3. English Listening, and Speaking Ability Tests 4. Questionnaires on English 

Learning in interest. The length of the experiment of 16 periods which 50 minutes each. 

The data were statistically analyzed by t-test for dependent and independent samples. 

 The results of this study indicated that: 

 1) English listening and speaking ability of the experimental and control groups 

were statistically significant increased = P-value of 0.5. 

 2) English listening and speaking ability between the experimental and control 

groups were not statistically significant different = P-value of 0.5. 

 3) English learning in interest of the experimental and control groups were 

statistically significant increased = P-value of 0.5. 
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 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ 

รัตนวิชช รองศาสตราจารยนิภา ศรีไพโรจน รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี และดร.วนิดา 

พลอยสังวาลย ที่ทานกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนําเพ่ิมเติมในการศึกษาคนควา ตลอดจนใหความ

ชวยเหลือในการตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขปริญญานิพนธจนสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใน

ความเมตตาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วนิดา พลอยสังวาลย อาจารยปานชัย พูนวัตถุ อาจารยจินตนา    

รอดเรืองคุณ และอาจารยนวลพรรณ ลมูลศรี ที่ไดกรุณารับเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและแกไข

เคร่ืองมือตางๆ ในการวิจัย ตลอดจนใหคําแนะนําและขอคิดที่เปนประโยชนตอผูวิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.สันติ ทองแกว ที่กรุณาใหความรู คําแนะนําเพ่ิมเติมและขอคิด

ในการดําเนินการวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี และขอขอบคุณเพื่อนๆ พ่ีๆ ทุกคนท่ีใหคําแนะนําและ

คอยชวยเหลือดวยกําลังกายและกําลังใจดวยดีเสมอมา 

 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการและคณาจารยโรงเรียนพรอมพรรณวิทยา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งหมวดสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและคณาจารยในระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดกรุณา

ใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย และขอขอบใจนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2/3 และ 2/1 ที่ใหความรวมมืออยางดีในการวิจัยครั้งน้ี 

 ขอนอมรําลึกและกราบขอบพระคุณดวยความรักและหวงใยยิ่งแกบิดามารดา และญาติ

ผูใหญ รวมถึงขอบคุณพ่ีนองที่คอยใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือ และรับฟงปญหาดวยความรัก 

ความหวงใยและเปนกําลังใจใหเสมอ 

 คุณคาและประโยชน อันจะพึงมีของปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชา 

พระคุณของบิดามารดา ญาติผูใหญ ครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดวางรากฐานการศึกษา

และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัยกระทั่งประสบความสําเร็จตราบเทาทุกวันน้ี 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง             

 ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่มีบทบาทสําคัญในยุคของโลกไรพรมแดนและไดรับการยอมรับ

วาเปนภาษาสากล เปนสื่อกลางที่ใชในการติดตอส่ือสารดานตางๆ แพรหลายทั่วโลก  ความสําคัญ

ของภาษาอังกฤษจึงเปนแรงผลักดันใหคนเราตองเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก และเพ่ือใชเปน

เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารและเทคโนโลยีตางๆ  กับประเทศอ่ืนๆ  ตลอดจนทําความเขาใจ

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเปนอยูของตางประเทศ ซึ่งจะตองใชภาษาอังกฤษ 

เปนเคร่ืองมือส่ือสารระหวางกันและกันทั้งสิ้น ศุภิสรา วิริไฟ (ออนไลน.  2551: 2) ดังน้ันบุคคลใดที่มี

ทักษะในการใชภาษาอังกฤษยอมไดเปรียบในทุกๆ ดาน เม่ือพิจารณาถึงทักษะทั้ง 4 คือ ทักษะ  

การฟง พูด อาน และเขียนแลว นับวาสําคัญเทาเทียมกัน แตเน่ืองจากในปจจุบันประเทศไทยกําลัง

พัฒนาไปสูประเทศอุตสาหกรรมซ่ึงมีการลงทุนดําเนินธุรกิจรวมกันระหวางชาวไทยและชาวตางชาติ 

สงผลใหมีการจางแรงงานเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ผูที่ มีความรูและทักษะในการฟงและการพูด

ภาษาอังกฤษจึงเปนที่ตองการของสถานประกอบการ ดังน้ันผูที่มีทักษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษ

ที่ดีจึงมีโอกาสในการไดรับการจางงานและไดรับการสนับสนุนในงานอาชีพมากขึ้น (ภัทรกมล      

รักสวน.  2545: 3) 

 ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูเปนกระบวนการที่มีความสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตมนุษย

ตลอดชีวิตของเรานั้นตองเรียนรูสิ่งตางๆ เปนจํานวนมาก การเรียนรูชวยใหเราสามารถปรับตัวเขา

สังคมและส่ิงแวดลอมโดยทั่วไปได (สุทธิชา เพชรวีระ.  2550: 1  อางอิงจากเสาวลักษณ นภาลัย.  

2548: 33) การจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงควรมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนเปน

สําคัญ ซึ่งระบบการเรียนรูที่ผานมาน้ัน ยังไมสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของสมองเทาที่ควร 

ทําใหผูเรียนไมไดรับการพัฒนาที่เหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545: 3) 

จะเห็นไดจากรายงาน การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพความคาดหวัง สภาพปจจุบันและปญหาของ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวาการใชทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา อยูในเกณฑควรปรับปรุง โดยเฉพาะทักษะดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ      

คิดเปนรอยละ 45.8 และรอยละ 50.7 ตามลําดับ ทักษะดานการอานและการเขียนคิดเปนรอยละ 
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 จากการรายงานผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

ปจจุบันประสบความลมเหลวและไมสามารถบรรลุจุดประสงคของหลักสูตรได โดยเฉพาะปญหาของ

ผูเรียน ยกตัวอยางเชน วิธีการสอนของผูสอน บรรยากาศในหองเรียนรอนอบอาว และเสียงดังไม

เหมาะตอการเรียนรู นอกจากน้ีสื่อการเรียนรูมีนอย ไมนาสนใจ ไมทันสมัย และการไมมีโอกาสฝก

ทักษะอยางตอเน่ืองและเพียงพอ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ออนไลน.  2552: 2) สวนใน

หองเรียนผูเรียนก็ไมคอยมีโอกาสไดฝกทักษะดานตางๆ เพราะจํานวนผูเรียนในแตละหองมาก

เกินไป และเวลาเรียนก็มีนอยไป พฤติกรรมการเรียนสวนใหญคือ การเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ       

การทําแบบฝกหัด และไมมีการศึกษาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ ทักษะที่ถนัดที่สุด คือ     

การอาน ทักษะที่ถนัดนอยที่สุดและตองการพัฒนามากที่สุด คือ การพูดและการฟง ผูเรียนสวนใหญ

มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ แตมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับ   

นอยกวาภาษาอ่ืนๆ 

 ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันบรรลุผลสําเร็จไดตาม

จุดประสงคของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษนั้น จะตองอาศัยวิธีการสอนของครูเปนสําคัญ โอกาสท่ี

ผูเรียนไดฟงมากๆ อยางมีความหมาย และในที่สุดก็สามารถพูดโตตอบได นวัตกรรมทางการสอน

ภาษาที่นาสนใจและสามารถแกไขปญหาดังกลาวขางตนได คือ วิธีการสอนทักษะการฟง การพูด

โดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural Approach) ของแครชเชน (Krashen.  1982: 84) 

วิธีการน้ีไดรับการพัฒนาโดยยึดทฤษฎีการรับรูทางภาษาที่สองของ Krashen ซึ่งไดปรับมาจาก

วิธีการทางธรรมชาติของ  เทอรเรล (Terrell) แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย การฝกทักษะการฟง 

การพูดภาษาอังกฤษ เปนทักษะที่ตองไดรับการฝกฝนควบคูกันไป ซึ่งสอดคลองกับแอนเดอรสันและ

ลินช (Anderson and Lynch.  1988: 15) ที่กลาววา การพูดเปนเคร่ืองมือที่ใชในการสื่อสารซ่ึงจะมี

ประสิทธิภาพไดนั้นเกิดจากการรับสาร ดังนั้นผูเรียนตองไดรับการพัฒนาทั้งการฟงและการพูดไป

พรอมๆ กัน เพราะการฝกความเขาใจในการฟงมีความสําคัญพอๆ กับการฝกความสามารถใน     

การพูด การฟงเพ่ือการสื่อสาร ผูฟงและผูพูดจะตองใชความสามารถในทุกดาน ทั้งนี้เพราะตองใช

ความสามารถในการตีความ เดาความหมาย ทํานายเร่ืองที่ผูพูดจะกลาวตอไปได ตลอดจนเขาใจ

ความหมายแฝงในคําพูดได ถึงแมวาผูพูดไมไดแสดงออกมาโดยตรงก็ตาม (ถิรลักษณ เอกนัยน.  
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 หลักการสําคัญของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษา คือ ความเขาใจเก่ียวกับ

ธรรมชาติของภาษาและการพัฒนาภาษา ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนภาษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายในการสื่อสารไดอยางแทจริง (เสาวลักษณ รัตนวิชช.  2550: 37) ซึ่ง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหน่ึงที่ชวย

ใหผูเรียนเกิดความรูอยางมีประสิทธิภาพและสามารถทํางานรวมกันเปนหมูคณะ รูจักอภิปรายแสดง

ความคิดเห็นรวมกัน พรอมทั้งการแกปญหากับผูเรียนอีกกลุมหน่ึงไดงายขึ้นในขณะเดียวกัน 

(เสาวลักษณ รัตนวิชช.  2550: 111) และทําใหผูเรียนมีลักษณะนิสัยของการศึกษาหาความรูดวย

ตนเองเพิ่มขึ้นโดยอาศัยสื่อการสอนแบบประสมและหลักการของกระบวนการกลุมสัมพันธเขาชวยใน

การเรียนการสอน ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครูจําเปนตองกระตุนใหนักเรียนเกิดความ

สนใจเรียนภาษาอังกฤษไดอยางสนุกสนานเพราะสิ่งเหลาน้ีชวยไดมากในการฝกใชภาษาทั้งยังเปน

อีกวิธีหน่ึงที่ทําใหบรรยากาศในหองเรียนเปนธรรมชาติ ผูเรียนเรียนรูภาษาไดอยางรวดเร็วและ

เปนไปตามธรรมชาติการเรียนรูภาษาอีกดวย 

 ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยเชื่อวาการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตาม

แนวทฤษฎีธรรมชาติมีความเหมาะสมตอการพัฒนาการฟง การพูดภาษาอังกฤษ และความสนใจใน

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา แขวง

ดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจไดดียิ่งขึ้น อีกทั้ง

ยังสงเสริมใหนักเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูอยางเต็มที่ และสนุกสนานไปกับการเรียน     

การสอนอีกดวย ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนย

การเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ และเล็งเห็นคุณประโยชนของวิธีการสอนน้ี เพ่ือที่จะนําผล

การศึกษาครั้งน้ีไปใชในการปรับปรุงและนําไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการจัดกิจกรรม  

การเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้  
  1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลัง ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาติและแนวการสอนแบบเดิม 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม 

  3. เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลัง ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาติและแนวการสอนแบบเดิม 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีจะเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษที่นาสนใจและสามารถชวยผูเรียนพัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษใหมี

ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย ทําใหผูเรียนไดฝกการใช

ภาษาอยางมีความหมาย สื่อความหมายทางภาษาไดเปนที่เขาใจ และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2         

ปการศึกษา 2552 โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา แขวงดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร           

3 หองเรียน จํานวนนักเรียน 94 คน 

 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2         

ปการศึกษา 2552 โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา แขวงดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 2 

หองเรียน จํานวน 60 คน โดยสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปน
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  กลุมทดลอง  จํานวนนักเรียน 30 คน ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

        ศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 

  กลุมควบคุม จํานวนนักเรียน 30 คน ไดรับการสอนตามแนวการสอนแบบเดิม 

 

 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

  ผูวิ จัยไดคัดเลือกเน้ือหาที่ เปนรูปแบบการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารจาก

แบบเรียน บทความและวารสาร อินเทอรเน็ต และสื่อที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจําวัน (Authentic 

materials) เร่ือง Caillou and the dragon และ Reuse paper. Reduce plastic: How to make a 

recycle bag from newspaper โดยพิจารณาถึงความยากงาย จํานวนคําศัพท สํานวนและโครงสราง

ไ วยากรณ ใน ร ะ ดับ เ ดี ยวกั น กับหนั ง สื อ เ รี ยนภาษา อั งกฤษชั้ น มั ธยมศึ กษาป ที่  2 ที่

กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติใหใชได และตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

 

 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

  ผูวิจัยทําการทดลองสอนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2552 โดยใชเวลา 4 คาบเรียนตอสัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห รวมทั้งหมด 16 คาบเรียน โดย

แบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ปฐมนิเทศนักเรียนและทดสอบกอนเรียนทั้งสองกลุม         2      คาบ 

  2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 

     แบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม   12     คาบ 

  3. ทดสอบหลังเรียนทั้งสองกลุม            2      คาบ 

        รวม          16      คาบ 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 

  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการสอน จําแนกเปน 

   1.1 การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติ 

   1.2 การสอนตามแนวการสอนแบบเดิม 

  2. ตัวแปรตาม ไดแก 

   2.1 ความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ 

   2.2 ความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

 นิยามศัพทเฉพาะ 

  1. การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ หมายถึง การเรียนการสอนที่เนนการสอน

ความหมายโดยรวมของเรื่องในบริบทไปสูการเรียนรูรายละเอียดขององคประกอบยอยของภาษา

ตางๆ ไดแก ระบบเสียง ระบบคํา หรือระบบตัวสะกดและระบบไวยากรณ กระบวนการเรียนการสอน 

เนนการพัฒนาความคิดของผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาความคิดรวบยอดจากเรื่องราวท่ีสื่อสารกัน

ไปเปนแนวคิดของตัวเองเพื่อส่ือสารเปนภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษากายกับเพ่ือนๆ ในกลุม

ผูเรียนมีโอกาสใชกระบวนการทางสมองเพ่ือคิดและเรียนรูดวยการปฏิบัติอยูตลอดเวลาการทํางาน

ของสมองจึงมีความสมดุลและทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูความทรงจํา   

ถาวรได การเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ จะมีพ้ืนฐานมาจากการรับรูภาษาที่สอง

ซึ่งจะเกิดจากการศึกษา และจากประสบการณในความหลากหลายของการรับรูภาษา พรอมทั้ง   

การเรียนรูภาษาจากบริบทหรือความแวดลอม (Context) 

 

  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียน หมายถึง กระบวนการที่ผูสอนจัด

ประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน โดยใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองตามความตองการ   

ความสนใจ และความสามารถจากศูนยการเรียนที่ผูสอนไดจัดเตรียมเน้ือหาสาระ กิจกรรมและ   

การส่ือสารสอนแบบประสม โดยจัดผูเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4–7 คน กิจกรรมในแตละศูนยจะ

แตกตางกันออกไปแตมีกําหนดเวลาใหเทาๆ กัน ศูนยหน่ึงๆ อาจใชเวลาตั้งแต 10–20 นาที เม่ือ

หมดเวลาที่กําหนดให ผูเรียนจะหมุนเวียนไปทํากิจกรรมในศูนยอ่ืน และตองทํากิจกรรมใหครบ   

ทุกศูนย บางคร้ังผูเรียนบางกลุมอาจทํากิจกรรมเสร็จกอนเวลาที่กําหนดไว ครูจึงควรจัดกิจกรรม

สํารอง หรือเรียกวา “ศูนยสํารอง” ไวใหผูเรียนไดศึกษาในชวงเวลาท่ียังไมอาจเปลี่ยนศูนยได แตละ
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  3.  การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติ หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนโดยยึดหลักทฤษฎีการสอนภาษาโดยวิธีตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาติของแครชเชนและเทอรเรล (Krashen and Terrell.  1983: 94) ซึ่งในการสอนจะให

ผูเรียนไดฟงภาษาอยางมีความหมายและเขาใจขอความไดระยะหนึ่ง จากน้ันจึงเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดพูดในส่ิงที่เคยฟงมาแลวโดยที่การพูดน้ันไมมีการบังคับ นอกจากน้ียังคํานึงถึงลําดับของภาษาท่ี

ผูเรียนจะเขาใจไดอยางตอเนื่องและเปนการเรียนจากมโนทัศนไปสูภาษา โดยการสื่อความหมาย

ดวยภาษากาย (Language body communication) หรือใชสื่อการสอนอ่ืน เชน ใชรูปภาพ สไลด และ

ของจริงประกอบการสอน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาการฟง การพูด 

และสรางความสนใจตอผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียน 

เพ่ือกระตุนความรูสึกและดึงดูดความสนใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน ดังน้ันจึงตองใชเทคนิควิธี   

การเรียนรู รูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนเพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจการรับรูภาษา

และการเรียนรูภาษาไดอยางถูกตองและตอเนื่อง ซึ่งขั้นตอนการสอนและภาพประกอบการจัด     

การเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ มีดังตอไปน้ี 

  ข้ันตอนที่ 1 ขั้นอภิปรายและนําเขาสูบทเรียน 

  ครูชี้แจงจุดประสงคของการเรียน แนะนําการเรียนการสอนที่เนนทักษะการฟง การพูด

ภาษาอังกฤษดวยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ โดยครูจัด

ผูเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 6–8 คน ผูเรียนแตละกลุมทํากิจกรรรมตามศูนยตางๆ 3 ศูนย ครูจะเปน

ผูชวยชี้แนะและใหคําปรึกษากับนักเรียนในแตละศูนยกิจกรรม ศูนยหน่ึงๆ อาจใชเวลาตั้งแต 10–20 

นาที เม่ือหมดเวลาที่กําหนดให ผูเรียนจะหมุนเวียนไปทํากิจกรรมในศูนยอ่ืน และตองทํากิจกรรมให

ครบทุกศูนย บางครั้งผูเรียนบางกลุมอาจทํากิจกรรมเสร็จกอนเวลาที่กําหนดไว ครูจึงควรจัด

กิจกรรมสํารอง หรือเรียกวา “ศูนยสํารอง” ไวใหผูเรียนไดศึกษาในชวงเวลาที่ยังไมอาจเปลี่ยน   

ศูนยได 

  ข้ันตอนที่ 2 ขั้นประกอบกิจกรรม โดยแบงศูนยกิจกรรมออกเปน 3 ศูนย มี

รายละเอียด ดังนี้ 
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  2.1 ศูนยกิจกรรมที่ 1 ฝกฟงโดยรวมทั้งหมด 

   นักเรียนทั้งชั้นเรียน เรียนกิจกรรมบังคับรวมในศูนยกิจกรรมนี้ ใหนักเรียนฟงเร่ือง

ที่จะพบจริงในชีวิตประจําวัน (Authentic materials) โดยใหฟงและดูจากวีดิทัศนและใชสื่อ

ประกอบการสอน เชน รูปภาพของจริง หุน สไลด เปนตน หลังจากทํากิจกรรมในศูนยกิจกรรมนี้

เสร็จแลว ใหนักเรียนแตละกลุมประกอบกิจกรรมในศูนยกิจกรรมที่ 2 และ 3 ตามลําดับ 

  2.2 ศูนยกิจกรรมที่ 2 ฝกฟงและพูดเพ่ือส่ือความหมาย โดยแบงออกเปน 5 ศูนยยอย 

ดังนี้ 

   2.2.1 ฝกฟงทีละสวน 

   นักเรียนทั้งชั้นเรียน เรียนกิจกรรมบังคับรวมในศูนยกิจกรรมนี้ ใหนักเรียนฟงทีละ

ประโยคจากเรื่องที่ฟง โดยครูถามคําถาม/ซักถามกับนักเรียนจากเรื่องที่ไดฟงหรือจากส่ือประกอบ     

การสอนดวยภาษาตางประเทศ และอนุญาตใหนักเรียนตอบคําถามดวยภาษาแมได หลังจากนั้นครู

จึงเปลี่ยนเปนภาษาตางประเทศแลวใหนักเรียนพูดเปนภาษาตางประเทศอีกคร้ัง สิ่งนี้จะทําใหครูและ

นักเรียนไดพูดคุย สนทนาและโตตอบส่ือสารระหวางกันได 

   2.2.2 ฝกฟง–พูดเพ่ือสื่อความหมายและแสดงทาทางประกอบ 

   ใหนักเรียนฟงและดูวีดิทัศนอีกคร้ัง แลวฝกสนทนากับเพ่ือนในกลุมดวยการพูด

โตตอบระหวางกันโดยใชบทสนทนาจากเรื่องที่ฟง พรอมทั้งแสดงทาประกอบเพ่ือส่ือความหมาย 

   2.2.3 ฝกฟงเพ่ือทบทวน 

   เปนการฝกฟง–พูดเพ่ือทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูจากศูนยกิจกรรมอ่ืนที่ผานมาแลว

ดวยการใหนักเรียนไดฟงการใชสํานวนบางสํานวนหลายๆ รูปแบบจากวีดิทัศน พรอมทั้งฝกการออก

เสียงไปพรอมๆ กับวีดิทัศน 

   2.2.4 ฝกฟง–พูดดวยกิจกรรมสันทนาการ 

   เปนการฝกฟง–พูด ดวยการใหนักเรียนไดรวมทํากิจกรรมไปพรอมๆกับวีดิทัศน

หรือเคร่ืองเลนเพลง เชน อาจจะรองเพลง หรือเลนเกมส ดูหนัง เปนตน 

   2.2.5 ศูนยสํารอง 

   ใหนักเรียนวาดรูปพรอมทั้งระบายสี ตามจินตนาการของนักเรียนจากโจทยที่

กําหนดให 

  2.3 ศูนยกิจกรรมที่ 3 แสดงบทบาทสมมติ 

   ใหนักเรียนแตละกลุม นําเสนอการแสดงบทบาทสมมติจากเร่ืองที่ไดฟงหนาชั้น

เรียนนักเรียนทุกคนจะตองรวมแสดงบทบาทสมมติ โดยกําหนดระยะเวลา 15–20 นาที การเลน
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  ข้ันตอนที่ 3 ขั้นสรุปและวิพากษวิจารณ 

   ครูใหนักเรียนเลาเร่ืองกลับ อภิปรายและวิพากษวิจารณเก่ียวกับเรื่องที่ฟง  

ยกตัวอยางเชน ครูถามนักเรียนวา ชอบเรื่องนี้หรือไหม เพราะอะไร, ชอบตัวละครตัวไหนในเรือ่ง 

มากที่สุด เปนตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยกิจกรรมที่ 1 ฝกฟงโดยรวมทั้งหมด ศูนยกิจกรรมที่ 2 ฝกฟงและพูดเพ่ือสื่อความหมาย

1. ฝกฟงทีละสวน 

3 1 2 
2. ฝกฟง–พูดเพ่ือสื่อความหมาย

   และแสดงทาทางประกอบ 

ศูนยกิจกรรมที่ 3 แสดงบทบาทสมมติ 3. ฝกฟงเพ่ือทบทวน 

4. ฝกฟง–พูดดวยกิจกรรม   

  สันทนาการ2 1 3 

5. ศูนยสํารอง

   

ภาพประกอบ 1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาติ 
 

  4. การสอนตามแนวการสอนแบบเดิม หมายถึง การสอนที่ดําเนินการสอนโดยยึด

คูมือของกรมวิชาการ โดยที่การสอนน้ีจะเนนการฟงเสียงของภาษาในสถานการณตางๆ และเนน

การฝกพูดในสถานการณตางๆ ควบคูกันไป ซึ่งมีขั้นตอนในการสอน ดังนี้ 

   ข้ันตอนที่ 1 ฝกออกเสียง (Pronunciation practice) 

   จะฝกวิธีการออกเสียง การเนนและสําเนียงของประโยค และสํานวนประจําบทให

นักเรียนฝกกับครูโดยใชวีดิทัศนประกอบ 
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   ข้ันตอนที่ 2 ฝกพูด (Speak) 

   จะฝกสนทนาโดยเนนโครงสรางประจําบทใหนักเรียนฝกกับครูจนสามารถใชบท

สนทนานั้นไดคลอง แลวจึงใหนักเรียนจับกลุมหรือจับคูกันหัดสนทนากับเพ่ือนในการฝก อยาให

นักเรียนอานจําหนังสือ 

   ข้ันตอนที่ 3 ฝกฟง (Listen to that) 

   จะฝกการหัดฟงจากเสียงของเจาของภาษาที่พูดดวยความเร็วปกติโดยหัดฟงจาก  

วีดิทัศน แลวทํางานที่กําหนดให 

   ข้ันตอนที่ 4 ฝกฟงและพูด (Get the message) 

   เปนการฝกการฟง สํานวนหรือประโยคท่ีนักเรียนอาจเขาใจผิดไดงายโดยใช     

วีดิทัศนประกอบ นักเรียนอาจจะฝกทั้งหองแลวใหนักเรียนพูดโตตอบกับบุคคลในวีดิทัศน หรือให

นักเรียนฝกโตตอบกันเอง 

   ข้ันตอนที่ 5 ฝกพูด (Let’s talk)   

   เปนการฝกใหนักเรียนรวบรวมสิ่งที่เรียนมาแลวมาใชสรางบทสนทนาเองแลวให

นักเรียนโตตอบกันเอง 

   ข้ันตอนที่ 6 ฝกฟง (Listen and do it) 

   เปนการฝกการฟง ซึ่งจะใหนักเรียนรวมทํากิจกรรมกับวีดิทัศนอาจจะรองเพลง 

หรือเลนเกมส โดยใชวีดิทัศนประกอบ 

  5. ความสามารถดานการฟง  การพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถใน    

การฟงไดอยางเขาใจ เขาใจในคําพูด ขอความ และสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่ฟงได โดยใชความรู 

ความสามารถทางดานภาษา เขาใจความหมายของคําหรือประโยค แลวสามารถพูดโตตอบไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัย

สรางขึ้นและตรวจสอบคุณภาพแลว 

  6. ความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง การแสดงความรูสึกชอบ 

พอใจ หรือความเอาใจใส กระตือรือรน และมีแนวโนมที่จะเขารวมในกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ 

และความมานะพยายามของผูเรียนตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ตลอดจนการมองเห็น

คุณประโยชน และคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ การกระทําที่แสดงวาชอบกิจกรรมการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษอยางโดดเดน หรือการประพฤติปฏิบัติเปนประจํา ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถาม

วัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตราวัดของลิเคิรท (Likert’s scale) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง   

การพูดภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําหลักการ

และทฤษฎีวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติของ Krashen & Terrell (Krashen and Terrell.  

1983: 26-132) มาประยุกตใชในการวิจัย ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียน โดย

ผูเรียนจะเรียนภาษาไดจากประสบการณของตนเองและผูอ่ืนอยางเปนไปตามธรรมชาติการเรียนรู

ภาษา และจะมุงม่ันตอการสรางความหมายของภาษาเพื่อเขาใจในเนื้อความและสื่อความหมายใน

การส่ือสารได ดังภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม 

2. 

                 วิธีการสอน 

1. การสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ   

    ศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี 

    ธรรมชาติ 

การสอนตามแนวการสอนแบบเดิม 

    การพูดภาษาอังกฤษ 

2. ความสนใจในการเรียน    

    การสอนภาษาอังกฤษ 

ความสามารถดานการฟง  

 

 

1. 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติและแนวการสอนแบบเดิม มีความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติกับตามแนวการสอนแบบเดิม มีความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ    

แตกตางกัน 

 3. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติและแนวการสอนแบบเดิม มีความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของในการศึกษาความสามารถดานการฟง การพูด

ภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ         

ศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่

2 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ ตอไปน้ี 

 1. เอกสารที่เก่ียวของกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  1.1 ความสําคัญของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  1.2 โครงสรางของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  1.3 องคประกอบของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 2. เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถดานการฟง การพูดและความสัมพันธระหวาง    

               การฟงและการพูด 

  2.1 เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถดานการฟง 

  2.2 เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถดานการพูด 

  2.3 เอกสารที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางการฟงและการพูด 

 3. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี 

    ธรรมชาติ 

  3.1 ความเปนมาของวิธีการสอนภาษาตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 

  3.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูภาษาที่สอง 

  3.3 กลวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 

  3.4 เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน 

 4. เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนตามแนวการสอนแบบเดิม 

  4.1 ความเปนมาและความหมาย 

  4.2 ขั้นตอนแนวการสอนแบบเดิม 

 5. เอกสารที่เก่ียวของกับความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

  5.1 ความเปนมาของความสนใจตอการเรียน 

  5.2 ความหมายของความสนใจ 
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  5.3 ความสําคัญของความสนใจตอการเรียน 

  5.4 ลักษณะของความสนใจ 

  5.5 องคประกอบที่เก่ียวของกับความสนใจ 

  5.6 สาเหตุของความสนใจ 

  5.7 การสรางความสนใจ 

  5.8 การวัดความสนใจ 

 6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

  6.1 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถดานการฟง การพูดและความสัมพันธ 

   ระหวางการฟงและการพูด 

  6.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว   

   ทฤษฎีธรรมชาติ 

  6.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนตามแนวการสอนแบบเดิม 

  6.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกบัความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

1. เอกสารที่เก่ียวของกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 1.1 ความสําคัญของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนพ้ืนฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู 

โดยไดรับการจัดสําดับความสําคัญอยูในกลุมที่สอง ซึ่งเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพ้ืนฐานความ

เปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 

  ภาษาอังกฤษไดรับการกําหนดใหเรียนในทุกชวงชั้น โดยสถานศึกษาสามารถจัดเปน

สาระการเรียนรูพ้ืนฐานที่ผูเรียนทุกคนตองเรียน และจัดเปนสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมที่มีความลึกและ

เขมขนหรือรายวิชาใหมใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ และความ

แตกตางระหวางบุคคลตั้งแตชวงชั้นที่ 2 ขึ้นไป สวนภาษาตางประเทศอ่ืนๆ เชน ภาษาผรั่งเศส 

เยอรมัน จีน ญี่ปุน และภาษาเพื่อนบาน เชน ลาว เขมร พมา ยาวี มาเลย ฯลฯ ใหอยูในดุลยพินิจ

ของสถานศึกษาที่จัดทําเปนสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 

 

 1.2 โครงสรางของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 4-20) ไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรกลุมสาระการ 

เรียนรูภาษาตางประเทศตามระดับความสามารถทางภาษาและพัฒนาการของผูเรียน (Proficiency- 
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based) เปนสําคัญ โดยจัดแบงเปน 4 ระดับ คือ  

  1. ชวงชั้น ป.1-3 ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory level) 

  2. ชวงชั้น ป.4-6 ระดับตน (Beginner level) 

  3. ชวงชั้น ม.1-3 ระดับกําลังพัฒนา (Developing level) 

  4. ชวงชั้น ม.4-6 ระดับกาวหนา (Expanding level) 

 

 1.3 องคประกอบของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 22-25) กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรกลุมสาระ       

การเรียนรูภาษาตางประเทศ ดังนี้ 

  1. สาระ (Strands) 

  สาระ คือ กรอบเน้ือหา (Framework) หรือขอบขายองคความรู (Content area) ที่

จัดเปนหมวด (Categories) ของเนื้อหาเฉพาะอยางเปนระบบ ซึ่งแตกตางกันไปตามธรรมชาติของ

กลุมสาระการเรียนรูสาระตางๆ มีความสัมพันธระหวางกัน และควรไดรับการสอนในลักษณะ   

บูรณาการมากกวาจะแยกสอนทีละสาระ  

  สาระที่กําหนดไว สะทอนถึงเปาหมาย (Goals) ในการเรียนรูภาษาตางประเทศ สาระ

ทั้งหมด จึงควรไดนําไปสอนทุกระดับชั้น ในลักษณะที่ถักทอผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือใหผูเรียนได

เรียนรูภาษาทุกดาน พัฒนาสมรรถภาพทางภาษา ในลักษณะที่กาวหนาไปตามความตอเน่ืองของ

กระบวนการเรียนรูนําไปสูประสิทธิภาพทางการเรียนภาษาในระดับสูงขึ้น แยกเปน 4 สาระ คือ 

  สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communication) 

  ภาษาเพื่อการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารเปนภาษาตางประเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ ไมใชเพียงแคจดจําคําศัพท และรูปแบบประโยคในภาษา นักเรียนตองใชภาษา

ไดคลอง เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา และตระหนักถึงวิธีการที่จะนําภาษาและวัฒนธรรมไปใช

ในการสรางปฏิสัมพันธในสังคม 

  สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) 

  ภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง การรับรูและเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา เปน

การทําใหนักเรียนตระหนักถึงทัศนะของชาติอ่ืนๆ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณ รูปแบบพฤติกรรม

และเขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน ที่มีตอสังคมของเรา วัฒนธรรมมีองคประกอบ       

3 สวน คือ แนวคิด (Perspectives) การปฏิบัติ (Practices) และผลผลิต (Products) ภาษาเปน
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  สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน (Connections) 

  นักเรียนมีประสบการณเดิมของตนอยูแลว เน้ือหาที่ปรากฏอยูในกลุมสาระการเรียนรู

อ่ืนเปนแหลงความรูที่มีการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จะชวยเสริมความรูในกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืนใหกับนักเรียนในขณะที่กําลังฝกฝนภาษาตางประเทศ 

  สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก (Communities) 

  การที่นักเรียนสามารถนําประสบการณจากภายนอกโรงเรียน มาใชในโรงเรียนและนํา

ความรูที่ไดรับในโรงเรียนไปใชในชีวิตประจําวัน 

  2. มาตรฐานการเรียนรู (Learning Standards) (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551) 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 25-30) กลาวถึงมาตรฐานการเรียนรู ดังนี้ 

  มาตรฐานการเรียนรู หมายถึง ขอกําหนด สิ่งที่คาดหวังวานักเรียนตองรูและสามารถ

ทําไดภายในเวลา 12 ป มีองคประกอบ 3 สวน คือ ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณธรรม

จริยธรรม คานิยม ซึ่งกําหนดตามคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร ดังนั้น

มาตรฐานการเรียนรู จึงเปนมาตราฐานกลางสําหรับสถานศึกษา ทองถิ่นและชุมชน นําไปกําหนด

หลักสูตรจัดหลักสูตรการสอนและ การประเมินผลใหเปนแนวเดียวกันเพ่ือใหการเรียนรูของนักเรียน

เปนประสบการณที่มีความเชื่อมโยงตอเนื่องและสมํ่าเสมอ มาตรฐานการเรียนรู เปนส่ิงที่บงบอกถึง

ความรูและประสิทธิภาพตางๆ ที่นักเรียนสามารถทําไดในแตละสาระ และใชเปนมาตรฐานกลาง

สําหรับการตรวจสอบประเมิน และตัดสินคุณภาพการจัดการเรียนรู จํานวนมาตรฐานการเรียนรูใน

แตละสาระไมเทากัน แตละมาตรฐานการเรียนรูมีความหมายที่ครูผูสอนควรทําความเขาใจให

กระจาง 

  สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

  มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอาน

จากส่ือประเภทตางๆ และนําความรูมาใช 

  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และแสดง

ความรูสึกและความคิดเห็น 

  มาตรฐาน ต 1.3 เขากระบวนการพูด การเขียน และส่ือสาร ขอมูล ความคิดรวบยอด

และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 
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  สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

  มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

  มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม

ของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชไดอยางมีวิจารณญาน 

  สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน (Connections) 

  มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู

อ่ืนเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 

  สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก (Communities) 

  มาตรฐาน ต 4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ ในสถานศึกษา

ชุมชนและสังคม 

  มาตรฐาน ต 4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู การศึกษา

ตอการประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม 

  จากการศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สามารถสรุปไดวา   

การเรียนการสอนในปจจุบัน เนนการจัดการเรียนรูที่เปนไปตามกระบวนการสอนภาษาเปนขั้นตอน

ตามความเหมาะสมของเนื้อหาอยางเปนธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนผูสอนจะตองยึด

สาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนหลักเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ถูกตองและ

เหมาะสม และเอื้อตอผูเรียนเพื่อสรางโอกาสในการฝกการใชภาษาและสรางศักยภาพในการคิดและ

การทํางานอยางสรางสรรค 

 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถดานการฟง การพูดและความสัมพันธ

ระหวางการฟงและการพูด 

 2.1 เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถดานการฟง 

  2.1.1 ความหมายของความสามารถดานการฟง 

  ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ เปนความสามารถของผูฟงที่มีความเขาใจใน

คําพูดหรือขอความ เปนความสามารถที่ผูฟงใหมีความเขาใจในคําพูดหรือขอความ และสามารถสรุป

ใจความสําคัญของเร่ืองที่ฟงได ซึ่งไดมีผูกลาวถึงความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษไวตางๆ ดังนี้ 

  บราวน; และยูล (Brown; & Yule.  1988: 58) ไดกลาววา ในการฟงภาษาตางประเทศ

นั้นผูฟงตองใชความรูทางดานตัวภาษา และความเขาใจในบริบทเพ่ือตีความสิ่งที่ไดฟง และในขณะที่
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  โรสท (Rost.  1991: 3–4) ไดกลาวถึง ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษวาผูฟง

ตองมีทักษะตางๆ ดังนี้ 

  1. ทักษะการรับรู (Perceptive skills) คือ ความสามารถในการจําแนกเสียงตางๆ ได 

และความสามารถจดจําคําที่ฟงได 

  2. ทักษะการวิเคราะห (Analysis skills) คือ ความสามารถในการจําแนกหนวยทาง

ไวยากรณและสามารถจําแนกหนวยทางภาษาที่ควรนําไปใชได 

  3. ทักษะการสังเคราะห (Synthesis skills) คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงตัวชี้แนะ

ดานภาษากับสวนอ่ืน และสามารถนําความรูเดิมมาใชประกอบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการฟงได

อยางเหมาะสม 

  ทักษะทั้ง 3 ที่กลาวมานี้มีความสัมพันธกันโดยแตละทักษะมีผลตอความสามารถดาน    

การฟงภาษาอังกฤษ โรสท (Rost.  1991: 3–4) ไดแสดงเปนแผนภูมิภาพ ดังภาพประกอบ 3 ทักษะ

ยอยที่มีผลตอความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 ทักษะยอยที่มีผลตอความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 

    - 

ทักษะการรบัรู 

(Perceptive skills) 

    - การแยกเสียง 

การจดจํา 

         ทักษะการวิเคราะห

           (Analysis skills) 

- การจําแนกหนวย   

  ไวยากรณ - การพิจารณาบริบทการใชความรูเดิม 

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ

- การเชื่อมโยงลักษณะภาษา 

             (Synthesis skills) 

ทักษะการสังเคราะห           
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  แฮรริส (Harris.  1974: 32–40) ไดจําแนกความสามารถดานการฟงภาษาตางประเทศ 

ออกเปน 2 ระดับ รวมทั้งใหตัวอยางลักษณะของความสามารถดานการฟงในระดับตางๆ ดังนี้ 

  1. ความสามารถในการจําแนกเสียง ประกอบดวย 

   1.1 ความสามารถในการจําแนกเสียง คําโดดๆ โดยสามารถจําแนกเสียงวา

เหมือนหรือตางกันอยางไร หรือคําใดออกเสียงตางไปจากคําอ่ืนๆ ที่ไดยินอยางไร 

   1.2 ความสามารถในการจําแนกคําที่มีอยูในขอความ โดยสามารถจําแนกไดวา 

คําใดที่ไดยินในประโยค หรือขอความนั้นตรงกับรูปภาพใด หรือประโยคใด 

  2. ความสามารถในการเขาใจขอความที่ไดฟง ประกอบดวย 

   2.1 ความสามารถในการปฏิบัติตามประโยคคําส่ังที่ใหผูฟงปฏิบัติตาม 

   2.2 ความสามารถในการเลือกคําตอบใหตรงกับที่ไดฟง 

   2.3 ความสามารถในการเขาใจเร่ืองราวท่ัวไปที่จําลองสถานการณในชีวิตประจําวัน 

โดยผูฟงสามารถจดจําสาระสําคัญตางๆ ได 

  ริชารดส (Richards.  1990: 50-51) ไดกลาวถึง ความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษวา เริ่มจากการที่ผูฟงสามารถพิจารณาองคประกอบของสิ่งที่ฟง และสามารถนําความรู

ดานภาษาและประสบการณมาใช โดยผูฟงควรมีความสามารถในการฟงหนวยยอย ดังนี้ 

  1. การฟงอยางคราวๆ เพ่ือจับคําศัพทที่รูความหมาย 

  2. การแบงกระแสเสียงที่ตอเนื่องกันออกเปนคําๆ  ได เชน ฟงออกไดวาเสียงที่

ตอเน่ืองกัน เปนคําวา “save the world” ประกอบดวยคํา 3 คํา 

  3. การใชตัวชี้แนะทางเสียงเพ่ือหาจุดเนนของสาร 

  4. การใชตัวชี้แนะทางไวยากรณ เพ่ือเรียบเรียงเสียงออกเปนหนวยของสารที่ได

ความหมาย 

  สวนในดานการนําความรูและประสบการณมาใชในการฟงน้ัน ริชารดส (Richards.  

1990:  50–51) กลาววา ผูฟงควรใชความรู และประสบการณมาชวยใหเกิดความเขาใจดังนี้ 

  1. สามารถกําหนดไดวา เรื่องที่ฟงเปนสวนหนึ่งของเหตุการณใด เชน การเลานิทาน      

การพูดตลก และการบน เปนตน 

  2. สามารถจําแนกประเภท สถานที่ บุคคล หรือส่ิงของ ที่เก่ียวของกับเรื่องที่ฟง 

  3. สามารถระบุถึงสาเหตุ และผลลัพธของเรื่องที่ฟง 

  4. สามารถคาดหมายเหตุการณที่จะเกิดขึ้น 

  5. สามารถตีความหัวเรื่อง 
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  6. สามารถตีความเกี่ยวกับลําดับเหตุการณที่เกิดกอนหลัง 

  7. สามารถตีความถึงรายละเอียด หรือขอมูลที่ขาดหายไป 

  ไบรน (Byrne.  1984: 323–325) ใหความเห็นวา ความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษ ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายดาน ไดแก ความคุนเคยกับคําพูดแตละคําที่ไดฟง หรือ

ประสบการณความรูเดิม การเดาคําพูดที่จะไดฟงตอไปในสถานการณนั้นๆ ความสามารถที่จะใชตัว

ชี้แนะที่ซ้ําซอนในขอความมาประกอบในการทําความเขาใจ และความสามารถในการจดจําขอความ

ที่ไดฟงมาของผูฟง 

  จากการศึกษาความหมายของความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ กลาวโดยสรุป 

หมายถึง การที่ผูฟงมีความเขาใจในคําพูด ขอความ หรือบทสนทนา และสามารถสรุปใจความสําคัญ

ของเรื่องที่ฟงได โดยใชความรู ความสามารถทางดานภาษา ความเขาใจในบริบทเพื่อตีความส่ิงที่ 

ไดยินและความเขาใจสถานการณในการฟง รวมทั้งการใชกลวิธีตางๆ เพ่ือใหเขาใจสิ่งที่ฟงไดอยาง

ถูกตอง 

 

  2.1.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสามารถดานการฟง 

  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการฟงดังนี้ 

  แครชเชนและเทอรเรล (Krashen and Terrell.  1983: 79-98) การฟง เปนการให

ปจจัยปอนเขา(Input) แกผูฟงที่มีลักษณะที่มีความหมาย (Comprehensible) อยาพยายามบังคับให

นักเรียนใหพูดภาษาที่สอง หรือภาษาเปาหมาย จนกวานักเรียนหรือผูฟงมีโอกาสของการรับรูภาษา

พอสมควร มีวิธีการหลายอยางที่จะชวยการฟง เพ่ือใหการฟงน้ันไดรับปจจัยปอนเขาที่มีความหมาย 

วิธีการหน่ึงก็คือ การใชวิธีการของ เจมส อัชเชอร (James Asher) ที่เรียกวา Total Physical 

Response (T.P.R) วิธีการนั้นคือ ครูใชคําสั่งกับนักเรียน ใหนักเรียนแสดงหรือปฏิบัติตามในสิ่งที่  

ครูพูด นักเรียนจะไมถูกบังคับใหพูดในภาษาที่สองหรือภาษาเปาหมาย จนกวาพวกเขาจะเขาใจใน

สิ่งที่ครูไดพูดออกมา 

  วิดดอวสัน (Widdowson.  1981: 60) ไดกลาววา หลักการฟงที่สามารถพัฒนาผูเรียน

ไดนั้น ผูสอนจะตองสรางความม่ันใจใหแกผูเรียนเพื่อที่ผูเรียนจะไดใชความสามารถของตนเองทั้ง

ดานการฟงและการพูด รวมถึงสามารถเขาใจวาประโยคหนึ่งประโยคใดนั้นมีความสัมพันธกับ

ประโยคอ่ืนๆ ที่พูดไปแลวอยางไร และเขาใจวาประโยคดังกลาวมีหนาที่อยางไรในการสื่อสาร ซึ่งใน

การฟงผูฟงจะเลือกฟงแตเฉพาะส่ิงที่สัมพันธหรือตรงกับจุดประสงคในการฟงและจะไมสนใจกับสิ่งที่

ไมตองการ 
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  เพียรซ (Pierce.  1988: 13–18) กลาววา การฟงเปนกระบวนการที่เก่ียวกับการสราง

ความหมายในสิ่งที่ไดยินไดรับรู และทําความเขาใจกับเสียงหรือสิ่งที่ไดยิน ซึ่งถาหากวาผูฟงมี

ความรูทางสัทศาสตร ไวยากรณ คําศัพท และวัฒนธรรมทางภาษามากเพียงพอ ก็จะสามารถเขาใจ

ถอยคําที่ไดยิน 

  อันเดอรวูด (Underwood.  1993: 1) ไดใหความหมายของการฟงไววา การฟง 

หมายถึง การที่ผูฟงใหความสนใจและความพยายามเพื่อการเขาใจความหมายของสิ่งที่ฟงรวมทั้ง

ความพยายามที่จะเขาใจความหมายตามวัตถุประสงคของผูสงสารดวย 

  บัสบี; และเมเจอร (Busby; & Majors.  1987: 25) ไดอธิบายเกี่ยวกับการฟงวา การฟง 

หมายถึง กระบวนการของการรับรู การใหความสนใจ และการตีความขอมูล หรือตัวปอนภาษาการ

รับตัวปอนภาษานี้เกิดขึ้นโดยตั้งใจ เม่ือรับตัวปอนภาษาเขามาแลวมีการวิเคราะหเนื้อหาสาระ

ตลอดจนแหลงที่มาของตัวปอนภาษานั้น 

  ริกซอนซ (Rixon.  1986: 28) ไดอธิบายความหมายของการฟง (Listening) โดย

เปรียบเทียบกับความหมายของการไดยิน (Hearing) ซึ่งสรุปไดวา การฟงกับการไดยินมีขอแตกตาง

กันโดยการไดยิน เปนการจําแนกเสียงในขั้นตน หรือในขั้นพ้ืนฐานเทาน้ัน นั่นคือในระดับของการได

ยินประสาทหูของมนุษยจะแยกแยะวา เสียงที่ไดยินนั้นเปนเสียงอะไร เชน เปนเสียงแตรรถ เสียง

แมวรอง หรือเสียงพูดคุยกันของมนุษย ในขณะที่การฟงน้ันเปนการกระทําดวยความตั้งใจ ผูฟงตอง

มุงความสนใจของตนไปที่เสียงที่ไดยิน เพ่ือที่จะเขาใจความหมายของสิ่งที่ฟงน้ัน และการฟงเพ่ือให

เขาใจความหมาย ผูฟงตองมีความรูทางภาษาและประสบการณเดิมเก่ียวกับสิ่งที่ฟงมาประกอบกัน 

  จากการศึกษา สามารถสรุปไดวา ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสามารถดานการฟง

ดังกลาวขางตน หมายถึง ความสามารถในการเขาใจประโยคใดประโยคหนึ่งที่สัมพันธกับประโยค

อ่ืนๆ ที่ไดยิน แลวสรางความสําคัญหรือความหมายขึ้นมา การฟงเพื่อใหเขาใจความหมาย ผูฟงตอง

มีความรูทางภาษาและประสบการณเดิมเก่ียวกับส่ิงที่ฟงมาประกอบกันและจะประสบผลสําเร็จไดดี

เม่ือผูฟงมีความเขาใจเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมของผูพูดดวย 

 

  2.1.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานการฟง 

  ทักษะกระบวนการฟง เปนกระบวนการที่มีความซับซอนอยางยิ่ง ซึ่งนักการศึกษาได

กลาวถึง องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานการฟง ดังนี้ 

  ซามูเอลส (Samuels.  1987: 295–309) กลาวถึง องคประกอบที่มีอิทธิพลตอ

ความสามารถดานการฟง ดังนี้ คือ 
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  1. ความรูและความสามารถดานตางๆ ที่ชวยใหเกิดความเขาใจภาษา (Language 

facilities) ไดแก 

   1.1 ความสามารถในการรําลึกคําตางๆ ได  

   1.2 ความสามารถในการแบงสวนและการวิเคราะหดานไวยากรณของสิ่งที่ฟง 

   1.3 ความสามารถในการทําความเขาใจความหมายของคําศัพท 

   1.4 ความสามารถในการทําความเขาใจโครงสรางของภาษา 

   1.5 ความสามารถในการทําความเขาใจภาษาถิ่นของภาษาตางประเทศ 

   1.6 ความสามารถในการทําความเขาใจภาษาอางอิงความ 

  2. ความรูเดิมซ่ึงเปนความรูและประสบการณเดิมเก่ียวกับภาษา (Textual schemata) 

ความรูเก่ียวกับเน้ือหา (Content schemata) ความรูและประสบการณเดิมเก่ียวกับเร่ืองที่ฟง และ

ความรูหรือประสบการณเดิมลักษณะที่เปนความรูรอบตัว 

  3. การคํานึงถึงอิทธิพลของบริบท (Contextual influences) 

  4. ความสามารถในการใชกลวิธีการฟง (Listening strategies) 

  5. ความรูความเขาใจในภาษาทาทาง (Gesture competence) 

  6. แรงจูงใจและความตั้งใจของผูฟง (Motivation and intention audience) 

  แพรรอท (Parrot.  1993: 160–173) กลาวถึง องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสามารถ

ดานการฟง ดังนี้ 

  1. ประสบการณและความรูเดิมของผูฟง 

  2. ความรูเก่ียวกับภาษา เชน คําศัพท โครงสรางทางไวยากรณ ซึ่งเปนองคประกอบที่

สําคัญที่สุดในการทําความเขาใจตอส่ิงที่ไดฟง 

  3. ตัวผูฟง ซึ่งไดแก ความคาดหวังและทัศนคติ 

  จากการศึกษาที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปได ดังน้ี องคประกอบที่มีอิทธิพลตอ

ความสามารถดานการฟง ประกอบดวย ปจจัยดานความรูเก่ียวกับภาษา ประสบการณเดิมของผูฟง

และวัฒนธรรมของภาษา รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะหสิ่งที่ไดฟงและทัศนะของผูฟง 

 

  2.1.4 แนวทางการพัฒนาดานการฟง 

  แวลเล็ทและดิสิค (Valette and Disick.  1972: 141-142) อธิบายวา ความสามารถใน   

การฟงภาษาตางประเทศ แบงเปน 5 ระดับ ไดแก 
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  1. ระดับทักษะกลไก (Mechanical skill) เปนพฤติกรรมในระดับการรับรู ผูฟงแยก

ความแตกตางระหวาง ภาษาแมกับภาษาตางประเทศ จากเสียงที่ไดยินโดยไมตองเขาใจความหมาย 

  2. ระดับความรู (Knowledge) เปนระดับที่ผูฟงเขาใจความหมายของคําหรือประโยคที่

เคยไดยินมาแลว ปฏิบัติตามคําส่ังที่คุนเคย จับคูประโยคหรือคําพูดที่ไดยินกับรูปภาพได หรือเลือก

ประโยคภาษาที่หนึ่งที่มีความหมายเหมือนกับภาษาตางประเทศได 

  3. ระดับถายโอน (Transfer) เปนระดับที่ผูฟงเขาใจประโยคที่แตงใหมโดยใชศัพทและ

ไวยากรณที่เรียนมาแลว ตอบคําถามได เลือกคําหรือขอความที่เหมาะสมเพื่อตอบคําถามหรือ

ขอความในประโยคได และสงขอความยาวๆ ได 

  4. ระดับสื่อสาร (Communication) เปนระดับที่ผูฟงเขาใจคําสั่ง คําแนะนํา และ

คําอธิบายที่เปนภาษาตางประเทศได เขาใจความหมายของศัพทใหมโดยการคาดคะเนจากความรู

เดิม นอกจากนี้สามารถสื่อความกับเจาของภาษาไดดวยพฤติกรรมขั้นสูงสุด คือสามารถแกไขคําพูด

ของเจาของภาษาจากบทละคร ภาพยนตร เปนตน 

  5. ระดับวิพากษวิจารณ (Criticism) เปนการฟงที่สามารถวิเคราะหภาษาที่ไดยินเปน

ภาษาของชนชั้นใด ใชในถิ่นใด รวมทั้งเขาใจความหมายตรง และความหมายแฝง เขาใจความ

แตกตางของอารมณและน้ําเสียงของผูพูดได 

  จอหนสันและมอรโร  (Johnson and Morrow.  1981: 81) อธิบายวา  การฟง

ภาษาตางประเทศจะพัฒนาไดตองใชเวลานาน และตองไดรับการฝกฝนอยางถูกตองตามขั้นตอน 

และฝกซํ้าในสิ่งเดียวกันเหมือนกับการฝกฟงภาษาแรก นอกจากน้ีความเร็วในการฝกฝนควรเปน

ความเร็วปกติเพราะจะไดชินกับการฟงในสถานการณจริง 

  โวลวินและโคกเลย (Hoskisson and Gail.  1987: 73;  citing Wolvin.  1979, 

Coakley.  1985) อธิบายวา การฟงมีจุดประสงค 5 ประการ ไดแก 

  1. เพ่ือแยกเสียง 

  2. เพ่ือเขาใจเร่ือง 

  3. เพ่ือแกไขปญหา 

  4. เพ่ือวิจารณ 

  5. เพ่ือเกิดความสนุกเพลิดเพลิน 

  แอนเดอรสันและลินช (Anderson and Lynch.  1988; 47-60) อธิบายวา การฟงตอง

อาศัยการฝกฝนจากการสอนที่วางขั้นตอนไวอยางดีซึ่งตองคํานึงถึงองคประกอบ 3 ประการ ไดแก 
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  1. ประเภทของตัวปอน ไดแก ลักษณะของภาษาที่รับฟง ความยากงายของคําปอน

ทางภาษา ขึ้นอยูกับการจัดลําดับขอมูลความคุนเคยกับหัวเรื่องที่ไดรับฟง และความชัดเจนของ

ขอมูลที่ใหตลอดจนความซับซอนของเนื้อหา เปนตน 

  2. การสนับสนุนจากบริบทในการฟง ความเขาใจในการฟงขึ้นอยูกับปริมาณของขอมูล

และเวลาที่ใชในการฟง ถาผูฟงผานกิจกรรมการฟงที่เหมาะสมมากอน มีความเขาใจ จุดมุงหมาย

ของการฟงชัดเจน ทําใหการรับขอมูลเปนขั้นตอนมากขึ้น ผูฟงไมคอยเนนความจํามากเกินไปการใช

สื่อที่มองเห็นจะชวยใหผูฟงเขาใจ หรือตีความสิ่งที่ฟงไดชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากน้ีการทํางานเปนกลุม

จะชวยใหฝก การฟงไดผลยิ่งขึ้น 

  3. ประเภทของกิจกรรม กิจกรรมที่ตางกันทําใหผูฟงไดรับส่ิงที่ฟงซับซอนตางกัน 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมจึงควรจัดใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 

  รูบิน (Rubin.  1990: 51) อธิบายวา การเรียนรูภาษาของเด็กน้ันเริ่มจากการฟงซ่ึงเปน

พ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาการเรียนรูภาษา หากผูเรียนรูมีปญหาในการฟงแลว อาจทําใหการเรียนรู

ภาษาลมเหลวได 

  โรสท (Rost.  1991: 7-8) อธิบายวา การพัฒนาความสามารถในการฟงมีหลักการ 

ไดแก 

  1. ควรใหมีการปฏิสัมพันธ 

  2. เนนใหรูความหมาย เรียนรูเน้ือหาสําคัญและใหมๆ ของภาษานั้นๆ 

  3. ใหทํางานจากกิจกรรมที่สามารถเขาใจได 

  4. เนนความถูกตอง 

  นอกจากน้ียังอธิบายวา ผูสอนสามารถชวยพัฒนาการฟงของผู เรียนรูไดดวย

ขอเสนอแนะตอไปน้ี 

  1. คุยกับผูเรียนเปนภาษาอังกฤษ 

  2. ใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 

  3. แนะนําใหผูเรียนรูจักภาษาอังกฤษจากสื่ออ่ืน 

  4. สงเสริมใหผูเรียนมีอิสระในการฟงภาษาอังกฤษนอกจากชั่วโมงเรียนดวยตนเอง 

  ไบรน (สุมิตรา อังวัฒนกุล.  ม.ป.ป.: 9-10;  อางอิงจาก Byrne.  1988: 15) อธิบายวา 

ความสามารถในการฟงควรพัฒนาตามขั้นตอนเหลาน้ี ไดแก 

  1. ใหผูเรียนฟงตัวอยางภาษาพูดแบบตางๆ โดยใหฟงสิ่งที่สนใจและสามารถเขาใจได

และใหความเพลิดเพลิน 
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  2. ใหผูเรียนฟงและเก็บขอมูลเฉพาะ เชน เขาใจความหลัก ความคิด เปนตน 

  3. ใหผูฟงทํากิจกรรม เชน การอภิปราย เขียนเรื่องจากการฟง 

  4. ใหผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธระหวางเพ่ือนในขณะที่ฟงดวย 

  พอลสตัน; และฮาวเวิรด (Paulston; & Howard. 1978: 131-132) อธิบายการฝก

ทักษะการฟงมีขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

  1. กระตุนความสนใจของผูเรียน และใหผูเรียนรูจุดมุงหมายของการฝก 

  2. ใหผูเรียนฟงขอความที่เตรียมไว ขอความควรใชอัตราปกติ 

  3. ใหผูเรียนทํางานที่มอบหมายหลังจากการฟง 

  4. ใหคําติชมงานที่ทํา 

  เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531: 74) อธิบายวา การพัฒนาการฟง ผูสอนตองพิจารณา

ตั้งแต การเลือกเน้ือหา หรือการสรางบทเรียนที่ใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ภาษาที่ใช

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูเรียนตองมีโอกาสฝกฝนการใช

ภาษาไดมากท่ีสุด ผูสอนตองนําโสตทัศนูปกรณตางๆ เขามาชวยเสริมเพ่ือใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  เพตตีและเจนเซน (มยุรี อนันตมงคล.  2536: 45; อางอิงจาก Petty and Jentzen. 

1980: 181) อธิบายวา การฟงไมไดหมายถึงเพียงแคมีเสียงมากระทบหูเทาน้ัน ดังน้ัน การฟงมี

กระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแก 

  1. การไดยินเสียง 

  2. การเขาใจ 

  3. การประเมิน 

  4. การมีปฏิกิริยาตอบโต 

  จากการศึกษาเอกสารตางๆ เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาดานการฟง สรุปไดวา ผูสอน

มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการฟง สามารถคัดเลือกกิจกรรมที่มีจุดประสงคชัดเจน เน้ือหาท่ีใช

สอนเหมาะสมกับนักเรียน รวมถึงการที่ผูฟงมีความเขาใจในคําพูด ขอความ หรือบทสนทนา และ

สามารถสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่ฟงไดดีขึ้น ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทักษะดวยตนเองโดยใช

ความรู ความสามารถทางดานภาษา ความเขาใจในบริบทเพื่อตีความสิ่งที่ไดยิน และความเขาใจ

สถานการณในการฟง รวมทั้งการใชสื่อและกลวิธีตางๆ เพ่ือชวยเสริมใหผูเรียนฟงไดอยางถูกตอง

และเขาใจดียิ่งขึ้น 
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  2.1.5 การประเมินผลดานการฟง 

  ฮับบารด (Hubbard.  1983: 263-265) จําแนกการทดสอบการฟงภาษาอังกฤษ

ออกเปน 2 ชนิด ไดแก 

  1. การทดสอบการฟงที่แทจริง (Pure listening test) เปนการทดสอบการฟงและการ

จําแนกเสียงของคําที่ไดยิน เชน 

   1.1 การทดสอบจําแนกเสียงโดยใชการเทียบเสียง 

   1.2 การทดสอบจําแนกเสียงโดยวัดการฟงเสียงเนนหนัก (Stress) ในคําและ

ประโยค 

   1.3 การทดสอบการฟงระดับเสียงสูงต่ําในประโยค 

  2. การทดสอบความเขาใจในการฟง (Listening comprehension test) เปนการทดสอบ

ความเขาใจในสิ่งที่ฟง เชน การฟงเสียงและตอบคําถาม เปนตน 

  เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531: 116-122) ใหตัวอยางแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ  

การฟง เปนแบบทดสอบชนิดเขียนตามคําบอก โดยแยกออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ขั้นตอนในการเตรียม ประกอบดวย 

   1.1 เลือกขอความและลําดับขั้นตอนในการเตรียมทําแบบทดสอบ กําหนด

จุดมุงหมายของการทดสอบ 

   1.2 เลือกชนิดของแบบทดสอบใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของการทดสอบ 

   1.3 กําหนดเน้ือหาตางๆ ที่จะออกขอสอบ 

   1.4 กําหนดเวลาที่ใชในการทดสอบ การตรวจใหคะแนน และกําหนดวิธีแปล

ความหมายของคะแนนที่ไดจากการทดสอบ 

  2. ขั้นตอนในการดําเนินการสอบการเขียนตามคําบอกแบบมาตรฐาน 

   2.1 ผูสอนอานขอความทั้งหมดดวยความเร็วปกติ ผูสอบตั้งใจฟงพยายามทําความ

เขาใจเน้ือเร่ืองในขอความนั้นใหมากที่สุด 

   2.2 ผูสอนอานขอความครั้งที่ 2 ซึ่งการอานครั้งน้ีผูอานจะอานวลี หรือประโยค

ซ้ําๆ และมีการหยุดพักเปนชวงๆ จะมีการแบงวรรคตอน ผูสอนจะอานออกเสียงดวย ในขั้นนี้ผูสอบ

จะฟงแลว เขียนประโยคหรือวลีที่ไดยิน 

   2.3 ผูสอนอานขอความทั้งหมดดวยความเร็วปกติอีกคร้ัง เพ่ือใหผูสอบได

ตรวจทานสิ่งที่เขียนไว เติมสวนที่ขาดตกบกพรองใหสมบูรณ 
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  อัจฉรา วงศโสธร (2538: 130-135) อธิบายวา การทดสอบการฟงสามารถวัดไดทั้งที่

เปนหนวยความหมายยอย และความเขาใจสารโดยรวม ที่อาศัยโครงสรางความรูของผูเรียน      

การทดสอบการฟงอาจวัดโดยบทฟง และมีตัวเลือกคําตอบแลวใหผูฟงเลือกคําตอบ หรืออาจเปน

การฟง แลวเขียนคําตอบ หรือพูดคําตอบ เปนคํา วลีและขอความ 

  การทดสอบการฟงอาจเปนไปตามระดับทักษะของ Valette และ Disick ซึ่งมีอยู       

5 ระดับ ไดแก ระดับกลไก ระดับความจํา ระดับถายโอน ระดับสื่อสาร และระดับวิพากษวิจารณ 

  นอกจากน้ี อัจฉรา วงศโสธร เสนอวา เกณฑการประเมินทักษะฟงควรเปนไปตาม

รูปแบบการฟง เชน ถาเปนการฟงแบบตัวตอตัวในการสนทนา ควรใชเกณฑที่กําหนดความสามารถ

ในการจับใจความ การตีความ การสังเกตเกี่ยวกับกิริยาอาการ สีหนาทาทางผูพูด วัตถุประสงคของ

การพูด บริบทของการพูด สัมพันธภาพระหวางผูพูดและผูฟงสถานภาพของผูพูด ลีลาภาษาที่ใชถา

เปนการฟงที่ไมใชแบบตัวตอตัว เชน การฟงวิทยุ โทรทัศน การบรรยาย ฯลฯ ก็ควรเพ่ิมเกณฑ   

การกําหนดความสามารถในการระบุประเภทของเนื้อความของการพูดวาเปนโวหารใด มีหนาที่และ

ความสัมพันธของเน้ือหาทางดานภาษา และความสัมพันธของเนื้อความทางดานประสบการณของผู

พูดและผูฟงอยางไร เชน การฟงบรรยายทางสาขาวิชาการ หรือการฟงดานวิชาชีพ 

  จากการศึกษาการประเมินผลดานการฟง สรุปไดวา การทดสอบการฟงน้ันมีวิธี

ทดสอบไดหลายวิธีซึ่งอาจทดสอบการฟงเสียง หรือความเขาใจในการฟง มีเกณฑการประเมินที่ตรง

รูปแบบของ การฟง และเกณฑการประเมินอาจเปนไปตามเน้ือหาวาเปนภาษาทั่วไป หรือ

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  

 

 2.2 เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถดานการพูด 

  2.2.1 ความหมายของความสามารถดานการพูด 

  แวลเล็ท (Vallete.  1977: 120) กลาววา ความสามารถในการพูดมีหลายระดับ โดย

เร่ิมตั้งแตระดับการออกเสียงคําและการออกเสียงสูงต่ําในประโยค ระดับการนําไปใช ระดับ

กลั่นกรองและ การพูดน้ันจะตองเลือกใชสํานวนที่มีความเหมาะสมกับความนิยมและเปนที่ยอมรับ

ของเจาของภาษาอีกดวย 

  พอลสตัน; และฮาวเวิรด (Paulston; & Howard.  1978: 56–57) กลาววา 

ความสามารถในการพูดมิไดเปนเพียงปฏิสัมพันธทางภาษาเทาน้ัน ผูพูดตองมีการแลกเปลี่ยน

ความหมายของภาษาทางดานสังคมดวย นั่นคือจะตองใชภาษาตามกฎของสังคมนั้นๆ 
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  แครชเชน; และเทอรเรล (Krashen and Terrell.  1983: 32-35) กลาววา 

ความสามารถในการพูด คือ ความเขาใจในการฟง การพูดอยางคลองแคลวในภาษาที่สองเกิดจาก

ความสามารถในการพูดที่ปรากฏออกมาหลังจากสรางสมรรถภาพโดยผานขอมูลจากการปอนเขาที่

สามารถเขาใจความหมายได (Comprehensible input) จากการฟงมาแลว 

  จากการศึกษาความหมายของความสามารถดานการพูดที่กลาวมาขางตน สามารถ

สรุปไดวา ความสามารถดานการพูด หมายถึง ความสามารถในการพูดโตตอบสิ่งที่ไดฟงโดยใชการ

ออกเสียงคํา เสียงสูงต่ําในประโยคและสามารถนําไปใชไดอยางคลองแคลว เหมาะสมกับกฎของ

สังคมนั้นๆ รวมทั้งเปนที่ยอมรับของเจาของภาษาอีกดวย 

 

  2.2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสามารถดานการพูด 

  แวลเล็ท (Valette.  1977; 120) อธิบายความสามารถดานการพูดไววา การพูดไมได

เปนเพียงแคการออกเสียงคํา และการออกสียงสูงต่ําในประโยคเทาน้ัน แตการพูดเปนการทําใหผูอ่ืน

เขาใจในสิ่งที่เราพูดไป และการพูดจะตองมีการเลือกใชสํานวนภาษาใหถูกตองเหมาะสมกับความ

นิยมและเปนที่ยอมรับของเจาของภาษา 

  เซียรล (Searle.  1978: 39-53) อธิบายวา ถอยคํามีความหมาย 2 ประการ คือ 

  1. ความหมายของขอความที่พูด (Proposition meaning) เปนความหมายโดยตรง

ตามตัวอักษร เชน ผูพูดกลาววา I am thirsty. ความหมายของขอความที่พูดคือ ฉันกระหายนํ้า ผูฟง

สามารถเขาใจไดโดยตรง หรือ I don’t want to go to the cinema. ขอความที่ผูพูดกลาวปฏิเสธไปดู

หนังในสถานการณที่สนทนากัน ซึ่งสามารถเขาใจไดโดยตรงเชนกัน 

  2. ความหมายที่แสดงเจตนาของผูพูด (Locutionary meaning) จะมีความหมายที่ลึก

กวาความหมายแรก ซึ่งผูพูดตองการใหเกิดขึ้นกับผูฟง เชน กลาววา I am thirsty. ผูพูดมีเจตนา

สื่อสารใหผูฟงเขาใจในความตองการ ซึ่งอาจจะเปนความหมายในลักษณะการบนวากระหายนํ้า หรือ

อาจเปนการขอรองใหผูฟงเขาใจวากําลังตองการด่ืมนํ้า การตีความหมายในขอนี้ขึ้นอยูกับ

สถานการณในขณะนั้น และขึ้นอยูกับความสามารถของผูฟงในการตีความหมาย 

  ซิทโซปูลู (Tsitsopoulou.  1992: 56) อธิบายวา การพูดไมใชเพียงแตออกเสียงจาก

การฝกตามโครงสรางประโยคเทาน้ัน แตตองไดรับความรูและความเขาใจ รวมทั้งสามารถแสดง

ความรูสึกไดเหมาะสมดวย 
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  สวนิต ยมาภัยและถิรนันท อนรัชศิริวงศ (2535: 1) อธิบายวา การพูดหมายถึง การใช

ถอยคํา น้ําเสียง รวมทั้งกิริยาอาการอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามจรรยามารยาท ประเพณี

ของสังคมเพ่ือถายทอดความคิด ความรูสึก และเกิดการตอบสนอง 

  สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537: 167) อธิบายวา การพูดเปนการถายทอดความคิดความ

เขาใจ และความรูสึกใหผูฟงไดรับรูและเขาใจจุดมุงหมายของผูพูด ดังน้ัน ทักษะการพูดเปนทักษะที่

สําคัญสําหรับบุคคลใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน สําหรับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ทักษะ

การพูดเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนมากเพราะผูพูดไดยอมฟงผูอ่ืนไดเขาใจ อยางไรก็ตามทักษะ

การพูดเปนทักษะภาษาที่ซับซอน และตองเกิดจากการฝกฝน 

  จากการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสามารถดานการพูดดังกลาวขางตน กลาว

โดยสรุปวา เปนการสงขาวสารตางๆ ซึ่งแตละครั้งจะตองประกอบดวยบุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไปจึงจะ

ทําใหการพูดมีประสิทธิภาพหรือประสบผลสําเร็จ รวมทั้งผูพูดเองก็จะตองมีความรูเก่ียวกับภาษา 

ความหมายของภาษาทางดานสังคมและวัฒนธรรม และการใชภาษา  

 

  2.2.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานการพูด 

  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานการพูดมีหลายประการ ซึ่งนักการศึกษา

ไดกลาวไว ดังนี้ 

  รวิวงศ ศรีทองรุง (ถิรลักษณ เอกนัยน.  2548;  อางอิงจาก รวิวงศ ศรีทองรุง.  2540: 

10-11) การพูดเปนการสื่อสารแบบเผชิญหนา ดังน้ันการพูดจะประสบความสําเร็จยอมตองมี

องคประกอบ ดังนี้ 

  1. ผูพูด (Speaker) เปนผูสงสารตองแสดงความสามารถในการพูด ถายทอดความรูสึก 

ขอคิดเห็น ขอเท็จจริง ตลอดจนทัศนคติของตนไปสูผูฟงใหดีที่สุดเทาที่จะทําไดโดยการรูจักใชภาษา

เสียงอากัปกริยาเพ่ือใหผูฟงเขาใจงาย แจมแจงและรวดเร็ว 

  2. สาระหรือเนื้อหาท่ีพูด (Speech) ผูพูดควรจะพูดเรื่องที่ตนถนัดและมีความรู       

ในดานนั้น มีการเตรียมลําดับและการเตรียมเร่ืองที่ดี 

  3. ผูฟง (Audience) สื่อความหมายเปนกระบวนการติตตอทางสังคมที่มีผูพูดเปนผูให

ผูฟงเปนผูรับผูพูดจะส่ือความหมายไดตรงเปาหมายมากยิ่งขึ้นหากรูจักวิเคราะหผูฟง 

  4. เคร่ืองมือในการสื่อความหมาย (Communication channel) สิ่งที่จะชวยถายทอด

ความรูสึกของผูพูดไปใหคนฟง เชน น้ําเสียง สีหนา ทาทาง 
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  5. ความมุงหมายหรือผลท่ีเกิดจากการพูด (Speech result) การพูดทุกชนิดตองมี

จุดมุงหมายหรือผลที่เกิดขึ้น 

  เซียรล (Searle.  1978: 85-95) กลาววา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสามารถ

ดานการพูดประกอบดวย 

  1. การกลาวถอยคํา (Utterance act) หมายถึง การที่ผูพูดกลาวคําหรือประโยคขึ้นมา

ซึ่งคําพูดหรือประโยคดังกลาวตองมีจุดประสงคของการติดตอส่ือสารดวย 

  2. การใชคําพูดที่ทําใหบรรลุผลอยางใดอยางหน่ึงตามแตสถานการณ (Propositionary 

act) หมายความวา การที่ผูพูดใชถอยคําที่เหมาะสมกับเหตุการณและบุคคล เชน การกลาวคําพูดให

ผูฟงเกิดความนาเชื่อถือ เปนตน 

  3. การแสดงเจตนาในการกลาวคําพูด (Locutionary act) หมายถึง การแสดงออกซึ่ง

ความตั้งใจของผูพูดในการกลาวถอยคํา เชน การทักทาย การขอรอง การยอมรับ เปนตน 

  จากการศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานการพูดที่กลาวมาขางตน 

สามารถสรุปได ดังนี้ องคประกอบดานการพูดประกอบดวย ผูพูด เน้ือหาสาระ จุดมุงหมายที่

ตองการพูด การใชน้ําเสียง กริยาทาทางที่สอดคลองกับสถานการณ และเรื่องที่ตองการพูดเพ่ือให

ผูฟงสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

 

  2.2.4 แนวทางการพัฒนาดานการพูด 

  แฮรรีส (Harris.  1974: 81-82) อธิบายวา จุดมุงหมายหลักในการเรียนหรือฝกทักษะ     

การพูดภาษาที่สอง โดยท่ัวไปมุงหวังเพียงใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารโดยการใชภาษา

อยางเปนทางการ สามารถพูดเก่ียวกับชีวิตประจําวันดวยอัตราความเร็ว ความถูกตองและความ

คลองแคลวที่จะไมทําใหผูฟงรูสึกอึดอัดหรือนาเบื่อหนาย 

  ฟนอคคิเอโร; และบรัมฟท (Finocchiaro and Brumfit.  1987: 140) อธิบายวา การพูด

เปนทักษะที่ซับซอนมากกวาการฟง โดยตองรูเก่ียวกับ เสียง ไวยากรณ คําศัพท วัฒนธรรม และ   

ผูพูดตอง 

  1. คิดเก่ียวกับสิ่งที่ตองการแสดงออก 

  2. เปลี่ยนตําแหนงของลิ้น ริมฝปาก เพ่ือใหไดเสียงที่ถูกตอง 

  3. ระวังเก่ียวกับการใชภาษา เชน ไวยากรณ คําศัพท เปนตน 

  4. เปลี่ยนแปลงการใชทําเนียบภาษา 

  5. เปลี่ยนแปลงความคิดที่เกิดจากการตอบสนองจากผูอ่ืน 



30 

 

  ออลเลอร (Oller.  1979: 320-326) อธิบายถึงองคประกอบของภาษาพูดไว 5 ดาน 

ไดแก 

  1. สําเนียง (Accent) 

  2. ไวยากรณ (Grammar) 

  3. ศัพท (Vocabulary) 

  4. ความคลองแคลว (Fluency) 

  5. ความสามารถเขาใจคําพูดของผูอ่ืน (Comprehension) 

  แครชเชน; และเทอรเรล (Krashen and Terrell.  1995: 75-76) อธิบายวา ผูเรียนจะ

ออกเสียงภาษาที่เรียนได เม่ือผานกระบวนการเรียนรูภาษานั้นๆ โดยรับปจจัยปอนที่มีความหมาย

สามารถเขาใจได และผูเรียนตองเรียนรูภาษาโดยปราศจากการบังคับ 

  บารทซ (สุมิตรา อังวัฒนกุล.  ม.ป.ป.: 17-18;  อางอิงจาก Bartz.  1979: 18-22) 

อธิบายวา การพูดเปนทักษะที่ซับซอนและประกอบดวยองคประกอบ 5 ประการ ไดแก 

  1. ความคลองแคลว 

  2. ความสามารถใหผูฟงเขาใจ 

  3. ปริมาณของขอมูลที่สื่อสารได 

  4. คุณภาพของขอมูลที่สามารถนํามาส่ือสารได 

  5. ความพยายามในการสื่อสาร 

  ไบรน (สุมิตร อังวัฒนกุล.  ม.ป.ป.: 18-19;  อางอิงจาก Byrne.  1987: 22-99) ไดแบง

ขั้นตอนในการสอนการพูดไว 3 ขั้น ดังตอไปน้ี 

  1. ขั้นการใหความรู ครูเปนผูเลือกเน้ือหามาสอน ผูเรียนมีหนาที่ฟง และทําความ

เขาใจ 

  2. ขั้นการฝกฝน ครูแจกงานใหผูเรียนทุกคนไดฝกฝนการพูดใหมากที่สุด 

  3. ขั้นการใชภาษาตามความตองการ ครูทําหนาที่เปนผูแนะนําหรือใหคําปรึกษา เปด

โอกาสใหผูเรียน นําความรู ความเขาใจมาใชในกรสื่อสารอยางเสรี เปนการพิสูจนวา ผูเรียนสามารถ

นําส่ิงที่เรียนมาใชในสถานการณตางๆ ไดหรือไม 

  เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531: 77) อธิบายวา สิ่งสําคัญในการเปดโอกาสใหผูเรียน ได

ฝกพูดนั้น ควรพูดในสิ่งที่ผูเรียนไดฟงมากอน การฝกพูดหลังจากไดประสบการณในการฟงมาก

พอจะทําใหผูเรียนพูดไดอยางม่ันใจและเปนธรรมชาติผูสอนควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสพูด

ตามอยางหรือพูดอยางอิสระ และควรสนับสนุนใหผูเ รียนไดแสดงความคิดเห็นของตนเปน 
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  สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 54-55) อธิบายวา สิ่งที่ผูสอนจะตองคํานึงถึงเก่ียวกับ 

การสอนทักษะการฟง-พูด มีดังนี้ 

  1. ผูเรียนจะตองมีความรูในดานการออกเสียง การเลือกความหมายและกฎไวยากรณ 

ของภาษาและสามารถนําสิ่งที่เรียนไปใชในสถานการณจริง กลาวคือ ผูเรียนจะตองมีทักษะทาง

ภาษาและมีทักษะทางการสื่อสาร 

  2. ผูสอนควรเลือกเน้ือหาท่ีมีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น ควรเนนบทสนทนา

ที่ไมเปนทางการกอนบทสนทนาที่เปนทางการ แลควรเปนตัวอยางของการใชภาษาจริงใน

ชีวิตประจําวัน โดยสามารถชี้ใหเห็นเกณฑการพูดได คือ รูจักวาบทสนทนานี้ควรพูดกับใคร พูดเรื่อง

อะไร ที่ไหน อยางไร 

  3. บรรยากาศในการสอนทักษะฟง–พูด ควรเปนบรรยากาศที่ไมเครียด ผูเรียนมีความ

สบายใจ ไมเขินอายที่จะพูด 

  จากการศึกษาเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับแนวทางการพัฒนาดานการพูด สรุปไดวา 

แนวทางการพัฒนาดานการพูด เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูสอนเปนอยางยิ่ง ผูสอนตองมีขั้นตอนใน   

การสอนภาษาที่เอ้ือตอผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะการพูด ซึ่งผูสอนจะเปนผูชวยชี้แนะ 

สนับสนุนและแกไขขอบกพรองเทาน้ัน 

 

  2.2.5 การประเมินผลดานการพูด 

  อัจฉรา วงศโสธร (2538: 79-80) อธิบายวา การพูดมีรูปแบบที่สามารถทดสอบได                                             

3 ประเภท ไดแก 

  1. การพูดเด่ียวเพียงคนเดียว เชนการกลาวรายงาน การอธิบาย การเลาเรื่อง การให

คําแนะนําในการทําอยางใดอยางหน่ึง การกลาวแสดงความคิดเห็นหรือการกลาววิพากษวิจารณ 

เทคนิคการวัดความสามารถทางการพูดประเภทนี้มักเปนวิทยวิธีทดสอบแบบตรง เพราะผูพูดได

แสดงทักษะ การพูดจริงในเนื้อหาที่ไดเตรียมมา 

  2. การสัมภาษณหรือการสนทนาซึ่งเปนการพูดระหวางบุคคล 2 คน โดยฝายหน่ึงเปนผู

ที่ดําเนินการสอบ เปนผูปอนคําถามใหผูเรียนไดแสดงทักษะการพูดของตน การสนทนามักเร่ิมตน

ดวยการทักทายเพ่ือใหผูเรียนคลายความเครียดหรือความหวั่นวิตกที่เกิดขึ้น และชวยใหคุนกับ

สถานการณของการสอบไดดีขึ้น ตอจากน้ันเปนการเขาสูเรื่องที่มุงทดสอบซ่ึงอาจเปนเรื่องทั่วไปตาม
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  3. การอภิปรายหรือการโตวาทีซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นเปนกลุมโดยกรรมการให

คะแนนเปนผูใหคะแนนผูเรียน เปนรายบุคคล แตเน่ืองจากการพูดเปนกลุมแบบนี้มีการพูดของผูอ่ืน 

เปนตัวแปรสําคัญ ที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการพูดของแตละคน 

  นอกจากน้ียังอธิบายวา การพูดเปนการสื่อสารที่อาศัยทวงทีวาจา ความชัดถอยชัดคํา  

น้ําเสียง ประกอบกับการใชภาษา การประเมินความสามารถในการใชทักษะพูดจึงควรคํานึงถึงสิ่ง

เหลาน้ี ไดแก 

  1. การออกเสียงวาชัดเจนหรือไมเพียงใด การลงเสียงหนักเบา การใชเสียงขึ้นลง   

การเวนจังหวะในการพูด 

  2. ทวงที สีหนา การสบตากับผูฟงวาสอดคลองและเหมาะสมกับแสดงออกทางการพูด

หรือไม และผูพูดสามารถใชอยางไดผลหรือไม 

  3. ศัพทสํานวนที่ใชวาเหมาะสมและไดความหมายหรือไม 

  4. โครงสรางประโยคที่ใชวาถูกตองหรือไม 

  5. ใจความสําคัญของการพูด 

  6. รายละเอียดสนับสนุนหรือโตแยงพรอมทั้งการใชเหตุผล 

  7. การสรุปประเด็นหรือการขมวดทายคําพูด 

  8. การรักษาสัมพันธภาพกับผูที่พูดดวยโดยการใชปฏิสัมพันธทางภาษาที่เหมาะสม 

  ออลเลอร (Oller.  1979: 321-323) อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใหคะแนนการพูดไว 

ดังตอไปน้ี 

  แบบทดสอบการพูดโดยการสอบสัมภาษณ เทคนิควิธีที่นิยมใชกันเปนของ FSI 

(Foreign Service Institute) ซึ่งใชสัมภาษณ 2 คนตอผูเขาสอบ 1 คน มีการอัดเทปการสัมภาษณไว 

และใชเวลาไมเกิน 30 นาที การสนทนาเนนความเปนธรรมชาติ และการพูดในเรื่องที่สามารถใช

จัดลําดับสามารถได ไมใชเปน “เร่ืองอะไรก็ได” ผูสัมภาษณและผูใหคะแนนเปนผูที่ผานการอบรม

ดานนี้ ทําให การใหคะแนนมีความนาเชื่อถือไดสูง 
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  การใหคะแนนความสามารถดานการพูดใชเกณฑ 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับที่ 1 สามารถใชภาษาไดในวงจํากัดสําหรับมารยาทในการเดินทางสามารถถาม

และตอบคําถาม ในเรื่องที่รูจักคุนเคยดีจากประสบการณทางการใชภาษาที่จํากัด และเขาใจคําถาม

และขอความที่งายๆ ได 

  ระดับที่ 2 สามารถใชภาษาตามความจําเปนทางสังคมและการทํางานไดอยางจํากัด

สามารถสนทนาไดอยางม่ันใจแตไมคลองนักในสถานการณทางสังคมท่ัวๆ ไป เชน การแนะนํา 

พูดคุย เก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน การงาน ครอบครัว ประวัติตนเอง ฯลฯ อยางเปนกันเองได 

  ระดับ 3 สามารถใชกฎเกณฑไวยากรณและคําศัพทไดอยางถูกตองเพียงพอที่จะเขา

รวมสนทนาไดอยางเปนทางการและอยางไมเปนทางการในเกือบทุกเร่ืองที่เก่ียวกับสังคมและอาชีพ

การงาน สามารถพูดคุยในเรื่องที่สนใจเปนพิเศษหรือเรื่องที่มีความรูความสามารถเฉพาะไดอยาง

คลองพอประมาณ มีความเขาใจในเรื่องที่ฟงคอนขางสมบูรณ ถาเปนการพูดในอัตราความเร็วปกติ 

มีวงศัพท ที่ใชกวางพอจนแทบไมตองหยุดคิดหาคํามาพูด สําเนียงแปรงมาก แตการใชไวยากรณที่

ถูกตองผูฟงที่เปนเจาของภาษาแทบจะไมมีปญหาในการฟงที่เกิดจากการใชภาษาผิด 

  ระดับที่ 4 สามารถใชภาษาไดอยางคลองแคลวและถูกตองในการพูดทุกระดับที่มักจะ

เก่ียวของกับความจําเปนทางดานอาชีพการงาน มีความเขาใจและความสามารถเขารวมใน        

การสนทนาที่เปนเร่ืองที่ผูพูดมีประสบการณอยางคลองมาก และมีการใชศัพทที่แมนยําถูกตองได

ความหมายตามประสงคมีนอยครั้งมากที่ถูกทักวาเปนเจาของภาษา สามารถโตตอบไดอยาง

เหมาะสมในทุกสถานการณแมวาจะไมคุนเคยก็ตาม แทบไมมีการออกเสียงและการใชไวยากรณ

ผิดๆ เลยสามารถแปล ตีความจากขอความทั่วๆ ไปที่ไมเปนทางการจากภาษาหน่ึงไปอีกภาษา 

หนึ่งได 

  ระดับ 5 สามารถพูดไดดีเหมือนกับเจาของภาษาที่มีการศึกษาดี พูดไดชัดและคลองใน   

ทุกเรื่องทุกระดับเจาของภาษาที่มีการศึกษาดีเขาใจอยางเต็มที่ในทุกดานของการพูด รวมถึงคําศัพท

และสํานวนที่ใช ความสามารถใชภาษาพูดพาดพิงถึงประเด็นทางวัฒนธรรมได 

  นอกจากเกณฑที่มีการใหคะแนนแบบรวมขางตนแลว FSI แลวยังใชเกณฑการให

คะแนน การพูดแยกประเภทความสามารถ เพ่ือเปนการเสริมการใหคะแนนแบบรวมที่มีการให

น้ําหนักคะแนนตางกัน ดังนี้ 

  การออกเสียง 

  1. มีการออกเสียงที่ฟงไมเขาใจบอยคร้ัง 

  2. ออกเสียงผิดมากและฟงไมเขาใจ ตองใหพูดซ้ํา 
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  3. ใชเสียงเปรง ทําใหตองตั้งใจฟง และการออกเสียงผิดๆ ทําใหเขาใจผิดเปนบางคร้ัง  

  4. ใชเสียงเปรงในบางที่และออกเสียงผิดในบางคร้ังแตยังฟงไดเขาใจ 

  5. ไมมีการออกเสียงผิดที่ฟงไดชัด แตวายังฟงออกวาเปนคนตางชาติพูด 

  6. ออกเสียงไดเหมือนเจาของภาษาทุกอยาง ไมมีรองรอยวาเปนคนตางชาติเลย 

  ไวยากรณ 

  1. ใชไวยากรณผิดทั้งหมด ยกเวนแตที่เปนสํานวนที่ทองจําไวใชบอยคร้ัง 

  2. มีที่ผิดอยางสมํ่าเสมอบงถึงความสามารถนอยมากในการใชรูปประโยคที่ถูกตอง ทํา

ใหสื่อสารไมไดบอยคร้ัง 

  3. มีที่ผิดบอยคร้ัง บงถึงความไมสามารถใชรูปประโยคที่สําคัญได และทําใหผูฟงเกิด 

ความรําคาญและความไมเขาใจเปนบางคร้ัง 

  4. มีที่ผิดในบางครั้ง บงถึงความไมสามารถใชรูปประโยคบางประโยคได แตไมถึงกับ 

ทําใหผูฟงไมเขาใจ 

  5. มีที่ผิดนอย และไมลมเหลวในการสื่อสารเพราะใชไวยากรณอยางใดอยางหน่ึงผิดมีที่

ผิดไมเกิน 2 แหง ในระหวางการสัมภาษณ 

  คําศัพท 

  1. ใชศัพทผิดๆ แมแตในการสนทนาเรื่องพื้นๆ ทั่วไป 

  2. วงศัพทที่ใชจํากัดอยูแตการพูดเรื่องสวนตัวพ้ืนฐาน  และความจําเปนในการ

ดํารงชีวิต เชน เรื่องเวลา อาหาร การไปไหนมาไหน ครอบครัว ฯลฯ 

  3. บางครั้งมีการใชศัพทที่ไมถูกตอง ความจํากัดของคําศัพททําใหพูดคุยเร่ืองการงาน

อาชีพ และเรื่องสังคมทั่วๆ ไปไมได 

  4. รูศัพททางดานการงานอาชีพอยางเพียงพอที่จะคุยเร่ืองที่ตนสนใจเปนพิเศษได 

ความรูศัพททั่วๆ ไป ชวยใหสามารถพูดคุยเรื่องทั่วไปได แตยังมีการพูดซํ้าและวกวน 

  5. รูศัพททางดานการงานและวิชาชีพกวางและแมนยํา รูศัพทเพียงพอที่จะแกปญหา

ดานปฏิบัติที่ซับซอนไดและใชภาษาในสถานการณทางสังคมตางๆ ได 

  6. เห็นไดชัดวามีวงศัพทที่กวางและแมนยําเหมือนกับเจาของภาษาที่ไดรับการศึกษาดี 

  ความคลองในการพูด 

  1. พูดตะกุกตะกักและไมประติดประตอกันจนทําใหพูดคุยกันไมรูเร่ืองแทบท้ังหมด 

  2. พูดชามากและติดตะกุกตะกักยกเวนประโยคส้ันๆ หรือประโยคท่ีใชบอยและ 

ทองจําไว 
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  3. พูดชาและไมคลองบอยๆ บางประโยคก็พูดไดไมจบ 

  4. พูดชาไมคลองในบางครั้ง ยังตองพูดซํ้าใหมและติดขัดเร่ืองการใชศัพท 

  5. พูดไดคลอง แตยังติดเร่ืองความเร็วและความราบเรียบในการพูด 

  6. พูดทุกเรื่องทั้งเรื่องการงานและเรื่องทั่วไปไดคลอง ราบเรียบเหมือนเจาของภาษา 

  ความเขาใจ 

  1. ฟงการสนทนาเรื่องพื้นๆ ไดเขาใจนอยเกินไป 

  2. เขาใจแตเพียงการพูดชาๆ และเปนเรื่องพื้นๆ ดานสังคมและทองเท่ียวที่ทุกคนรูแลว

ยังตองใหผูที่พูดดวยพูดซํ้า และเรียบเรียงความใหฟงอีกคร้ังบอยๆ หรือใหผูที่พูดดวยปรับภาษาที่

ใชใหงายลงบอยคร้ัง 

  3. เขาใจเร่ืองงายๆ ที่เก่ียวกับตัวเองโดยตรง ตองพูดซํ้าๆ หรือซํ้าในบางครั้ง 

  4. เขาใจภาษาที่ผูมีการศึกษาใชและดวยความเร็วปกติ และเปนการพูดตัวตอตัวได

คอนขางดีแตผูพูดดวยยังตองพูดซํ้าและเรียบเรียงความใหมให 

  5. เขาใจภาษาพูดอยางปกติของผูที่มีการศึกษาใชในทุกเรื่อง ยกเวนสํานวนภาษาพูด 

ภาษาที่มีที่ใชนอยหรือการพูดที่เร็วมากและออกเสียงไมชัด 

  6. เขาใจภาษาพูดทุกอยางทั้งที่เปนการใชภาษาแบบทางการ สํานวนภาษาพูด

เหมือนกับเจาของภาษาที่มีการศึกษาดี 

  FSI ไดจัดทําตารางการใหคะแนนที่มีการตรวจตามเกณฑเฉพาะดานจากขางตน            

ที่สามารถแปลงเปนระดับความสามารถ 5 ระดับ ที่ระบุความสามารถได ดังตาราง 1 กําหนดน้ําหนัก

คะแนนองคประกอบของการพูดของ FSI 

 

ตารางกําหนดนํ้าหนักคะแนน 
 

ระดับความสามารถ 

       การออกเสียง 

       ไวยากรณ 

       คําศัพท 

       ความคลองในการพูด 

       ความเขาใจ 

 

1    2    3    4    5    6 

0    1    2    2    3    4 

6    12    18    24    30    36 

4    8    12    16    20    24 

2    4    6    8    10    12 

4    8    12    15    19    23 

 

……….……... 

………………. 

……….……... 

...……….…… 

..……….……. 

..……….……. 

รวมคะแนน ……….……... 
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คะแนนรวม (ที่ไดจากตารางกําหนดนํ้าหนักคะแนน) ระดับ FSI 

16-25 

26-32 

33-42 

16-25 

26-32 

33-42 

43-52 

53-62 

63-72 

73-82 

83-92 

93-99 

0+ 

1 

1+ 

0+ 

1 

1+ 

2 

2+ 

3 

3+ 

4 

4+ 
 

ตาราง 1 กําหนดน้ําหนักคะแนนองคประกอบของการพูดของ FSI 
 

  จากการศึกษาการประเมินผลดานการพูด สรุปไดวา การทดสอบการพูดมีวิธีการ

ทดสอบหลายวิธีแตที่นิยมใชไดแก วิธีของ FSI ซึ่งมีการวัดความสามารถในการพูดในหลายๆ ดาน 

เชน การออกเสียง ไวยากรณ คําศัพท ความคลองในการพูด ความเขาใจ เปนตน และมีการให

คะแนนที่แนนอนและตรงรูปแบบของการพูดอยางเห็นไดชัด 

 

  2.3 เอกสารที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางการฟงและการพูด 

  1. ความสัมพันธระหวางการฟงกับการพูด 

  แอนเดอรสัน; และลินช (Anderson; and Lynch.  1988: 15) อธิบายวา การพูดเปน

เคร่ืองมือสําคัญที่ใชในการสื่อสารซ่ึงจะมีประสิทธิภาพไดนั้นเกิดจากการรับสาร ดังนั้นผูเรียนตอง

ไดรับการพัฒนาทั้งการฟงและการพูดไปพรอมๆ กัน 

  รูบิน (Rubin.  1990: 52) อธิบายวา เด็กๆ เรียนรูภาษาจากคําพูดของคนรอบๆ ตัว 

และเรียนรูกฎการใชคําที่เขาใจได และสรางคําพูด ดังน้ันการฟงเปนทักษะที่สัมพันธกับการ

พัฒนาการพูด 
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  ดิอาซ-ริโค; และแคทรีน (Diaz–Rico; and Kathryn.  1995: 91) อธิบายวา การฟง

และการพูดเพ่ือการสื่อสารน้ัน ผูเรียนสามารถเรียนรูโดยเรียนแบบกระทําซํ้า หรือจํารูปแบบที่ไดยิน 

ดังนั้นผูสอนจึงไมควรแยกการฟงออกจากการพูด 

  เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531: 83-84) สรุปการพัฒนาทักษะการฟง และการพูด ดังน้ี 

คือ การเริ่มใหปจจัยปอนทางภาษาซึ่งเปนที่เขาใจใหแกผูเรียน เปนสิ่งแรกในการฝกทักษะการฟง

ของผูเรียน ซึ่งอาจเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค วัยและความ

ตองการของผูเรียนในการฝกการฟงตองใชเวลาพอสมควรจะชวยใหผูเรียนเกิดความม่ันใจมากพอ 

และพรอมที่จะพูดในระยะตอมาในการฝกพูดรูปแบบประโยคงายๆ การซักถาม หรือการตอบคําถาม

งายๆ โดยการชี้นําจากผูสอน จากผูเรียนไดประสบการณจากการฟงศัพท และรูปประโยคพ้ืนฐาน

จากกิจกรรมการฟงควรจัดใหตอเน่ืองกับกิจกรรมการพูด เพราะผูเรียนจะใชประสบการณจากการ

ฟงมาใชพูดหลังจากการฟงมามากพอแลว 

  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางการฟงและการพูด สรุปได

วา ผูเรียนตองไดรับปจจัยปอนทางภาษาอยางเปนที่เขาใจและมีประสบการณเดิมจากการฟง ซึ่งใช

เวลาใน การฝกฝนแลวก็จะสามารถพูดได อาจจะดวยการเลียนแบบ ทําซํ้าๆ หรือจําจากส่ิงที่ฟงหาก

การฟงและ การพูดมีประสิทธิภาพแลว การส่ือสารก็จะประสบความสําเร็จ 

 

3. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว         

ทฤษฎีธรรมชาติ 

 3.1 ความเปนมาของวิธีการสอนภาษาตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 

  แครชเชน; และเทอรเรล (Krashen; and Terrell.  1983: 1) ไดกลาวถึง วิธีการสอน

ตางๆ ที่ผานมา เชน วิธีการสอนภาษาแบบฟง–พูดหรือวิธีการอ่ืนๆ ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 

ทั้งน้ีเพราะ สวนใหญจะเปนการสอนในเรื่องโครงสรางทางภาษา ซึ่งไมสามารถจะนําไปใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพใน ชั้นเรียน เน่ืองจากวิธีการสอนเหลาน้ีไมไดอิงหลักทฤษฎีการรับรูภาษาที่สอง ซึ่ง

เปนวิธีการที่จะทําใหผูเรียนภาษาสามารถนําภาษาไปใชไดในชีวิตจริงทั้งในหองเรียนและนอก

หองเรียน 

  วิธีการสอนภาษาโดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติเปนวิธีการที่ไดรับการพัฒนาโดยยึด

ทฤษฎีการรับรูทางภาษาที่สอง แครชเชน ซึ่งไดปรับมาจากวิธีตามแนวธรรมชาติของ เทอรแรลแหง

มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย (The University of Southern California) นอกจากน้ี วิธีตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติ ยังไดรับอิทธิพลมาจากผลงานอัชเชอร (Total Physical Response) ซึ่งเปนการสอน
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  การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ  เนนการเสนอปจจัยปอนที่ มีความหมาย 

(Comprehensible input) ผูเรียนจะไมถูกบีบบังคับใหพูดจนกวาเขาพรอมที่จะพูดเรียกวา Silent 

period ในขณะที่ผูเรียนยังไมพรอมที่จะพูด จะตอบสนองคําพูดของครูโดยการปฎิบัติตามคําส่ังดวย

ทาทาง ตอจากน้ันผูเรียนจะเร่ิมพูดคําเด่ียวๆ และประโยคสั้นๆ การใชอุปกรณการสอน เชน แผนภูมิ 

(Charts) รูปภาพ (Pictures) ของจริง (Real) ภาษาทาทาง (Gestures) จะชวยใหผูเรียนเขาใจ

ความหมายยิ่งขึ้น 

  หลักการของทฤษฎีการรับรูภาษาที่สอง มีดังนี้ 

  1. ชั้นเรียนจะตองจัดไวเพ่ือการรับรู (Acquisition) ภาษา คือ เปนการเตรียมขอมูลที่

เด็กจะเกิดความเขาใจไดงาย นั่นก็คือ ทําอยางไรจึงจะใหผูเรียนเรียนภาษาที่สองเหมือนกับภาษาแรก

(ภาษาแม) 

  2. ครูจะตองพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ไมวาผูเรียนจะเปนผูที่ใชภาษาที่หนึ่งหรือ

ภาษาที่สองก็ตาม ถานักเรียนเลือกตอบสนองโดยการใชภาษาที่สอง ความผิดของนักเรียนยังไมควร

ถูกแกไขถาความผิดน้ันไมไดเปนเรื่องรุนแรง 

  3. รายงานนั้นอาจรวมไปถึงไวยากรณที่ใชในชั้นเรียน การแกไขขอผิดพลาด อาจให

นําไปแกไขโดยใหทําเปนรายงาน 

  4. จุดประสงคของการเรียนก็คือ ความหมายโดยการทํากิจกรรม ซึ่งอาจรวมไปถึง

โครงสรางที่แนนอน แตจุดหมายท่ีสําคัญคือ นักเรียนจะตองสามารถพูดและแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเรื่องที่เรียน รวมทั้งการแกปญหาไดดวย 

  แครชเชน และเทอรเรล ยังไดกลาวตอไปอีกวา วิธีการสอนภาษาโดยวิธีตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาตินี้สามารถใชกับผูเริ่มเรียนภาษาหรือผูที่เรียนรูภาษามาบางแลว วิธีการน้ีสามารถ

ใชไดงายกับทุกสถานการณ ไมวาจะเปนภาษาตางประเทศ ภาษาที่สองในโรงเรียนราษฎร 

การศึกษาผูใหญหรือผูเรียนโปรแกรมการสอนสองภาษา (Bilingual) และท่ีสําคัญคือ สามารถ

นําไปใชไดกับนักเรียนทุกประเภท 

  แครชเชน; และเทอรเรล (Krashen; and Terrell.  1983: 131–132) ไดกลาววา วิธี 

การสอนภาษาโดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ สามารถนํามาใชไดกับทุกทักษะ คือ การฟง การพูด 

การอานและการเขียน 
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  จากการศึกษาความเปนมาของวิธีการสอนภาษาตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ สรุปไดวา    

การสอนทางภาษาจะตองอิงหลักทฤษฎีการรับรูภาษาที่สองโดยอาศัยธรรมชาติการเรียนรูภาษาแม 

ซึ่งเปนวิธีการที่ทําใหผูเรียนเขาใจงายขึ้น และสามารถนําภาษาไปใชไดในชีวิตจริงอยางเปนระบบ

ถูกตองตรงตามรูปแบบและขั้นตอนการสอนภาษาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 

 

 3.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูภาษาที่สอง (Second language acquisition theory) 

  การเรียนรูภาษาตางประเทศตามทฤษฎีการรับรูภาษาที่สอง (Second language  

acquisition theory) ของแครชเชนและเทอรเรล (Krashen and Terrell.  1983: 26) เกิดขึ้นได 2 

ลักษณะ ดังนี้ คือ 

  1. การรับรูภาษา เปนกระบวนการรับภาษาที่ไมรูสึกตัว ทั้งน้ีเพราะผูรับภาษาจะไมตอง

คอยระวังในขอเท็จจริงที่วาพวกเขากําลังรับภาษา แตจะตองระวังในขอเท็จจริงที่วาพวกเขากําลังใช

ภาษาเพื่อการสื่อสารจะไมระวังในกฎเกณฑของภาษาที่ไดรับ แตจะมีความรูสึกของความถูกตอง 

การรับภาษาจะเกิดขึ้นเม่ือผูรับเขาใจในขอความที่เปนภาษาเปาหมาย การปอนปจจัยที่ไมได

ความหมายจะไมชวยใน การรับภาษา เหมือนเชนการฟงวิทยุที่ใชภาษาที่ไมเคยรูจักมากอน เราจะ

รับรูภาษาวาเขาพูดอะไรมากกวาเขาพูดอยางไร  

  ปจจัยปอนเขาที่มีความหมาย จึงมีความสําคัญสําหรับการรับรูภาษา เม่ือการรับรู

ภาษาที่ มีความหมายมีมาก สิ่งที่ตามมาคือ ทักษะการพูด ความสามารถของการพูด ซึ่ง

ความสามารถของการพูดน้ันยังตองขึ้นอยูกับจํานวนเวลา สถานการณ และอายุของผูรับภาษา    

อีกดวย 

  ดังนั้นการรับรูภาษา  จะสามารถเกิดขึ้นไดตอเ ม่ือคนรับเขาใจขอความใน

ภาษาเปาหมาย (Richards; and Rodgers.  1986: 130) 

  2. การเรียนรูภาษา เปนการเรียนที่รูสึกตัว รูกฎเกณฑ ระมัดระวังในการใชกฎเกณฑ 

และสามารถที่จะพูดเก่ียวกับกฎเกณฑได เปนการเรียนรูที่รูภาษา การแกไขความถูกตอง จึงมี

ประโยชนสําหรับการเรียนรูที่รูสึกตัว เพราะจะชวยใหผูเรียนไดแสดงออกถึงแบบของความถูกตอง

ทางกฎเกณฑ ยกตัวอยางเชน นักเรียนคนหน่ึงที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองพูดวา “I goes 

to school every day” แลวครูไดซ้ําประโยคโดยการแกไขใหม ผูเรียนจะถูกทําใหเชื่อวา  การลงทาย

ดวย “s” จะไปพรอมกับบุรุษที่ 3 ไมใชบุรุษที่ 1 และเปลี่ยนแปลงความรูสึกที่รูตัวของผูเรียนในเร่ือง

กฎเกณฑ 
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  การสอนอยางเปนพิธีการมีความจําเปนที่จะใหเกิดการเรียนรู และการแกไขความผิด

จะชวยพัฒนาไปสูการเรียนรู  รูกฎเกณฑ  การเรียนรูตามหลักของทฤษฎีจะไมสามารถนําไปสู      

การรับรูได (Richards; and Rodgers.  1986: 131) 

  ความแตกตางของการเรียนภาษา 2 ระบบ คือ การรับรูภาษา และการเรียนรูภาษา

สรุปได ดังนี้ (กาญจนา ปราบพล.  1984: LA1) 

  การเรียนรูภาษา (Learning) 

  1. ภาษาที่สอนจะเนนแตละจุด แยกองคประกอบของภาษาเปนสวนๆ (Macro, 

Discrete, Fine tuning) 

  2. ลักษณะของภาษาที่สอนเนนความรูเรื่องกฎ (Usage) 

  3. ผูเรียนมีความรูทางภาษาจํากัด แคความรูทางไวยากรณ (Linguistic competence) 

  4. ผูสอนใหความสําคัญกับความถูกตอง (Accuracy) และรูปแบบ (Form) 

  5. เปนกระบวนการเรียนแบบรูตัว (Conscious learning) 

  6. ผูเรียนจะเกิดความรูจริง (Explicit) 

  การรับรูภาษา (Acquisition) 

  1. ภาษาที่สอนจะไมแยกองคประกอบของภาษา คําศัพท โครงสราง และการใชภาษา

แยกกันไมได (Macro, Global, Net/Rough tuning) 

  2. ลักษณะของภาษาที่สอนเนนความสามารถทางการใชภาษา (Use) 

  3. ผูเรียนมีความรูทั้งไวยากรณ และความสามารถในการสื่อสาร (Communicative 

competence) 

  4. ผูสอนใหความสําคัญกับความสามารถในการสื่อสาร (Fluency) และความหมาย

(Meaning) 

  5. เปนกระบวนการเรียนรูแบบไมรูตัว และคอยๆ ไดภาษา (Unconscious learning) 

  6. ผูเรียนจะเกิดความรูแฝง (Implicit) 

  การสอนโดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural Approach) ไดถูกออกแบบขึ้น

สําหรับผูเริ่มเรียน และเพื่อชวยเขาเหลาน้ีใหกาวเขาสูอีกระดับหนึ่งได โดยมีความหวังวาผูเรียนจะ

สามารถรูถึงบทบาทที่เหมาะสมในสถานการณที่เปนเปาหมาย ผูเรียนจะสามารถเขาใจผูพูด

ภาษาเปาหมายน้ัน และยังสามารถถายทอดความตองการและความคิดเห็นของพวกเขาได ผูเรียน

ไมจําเปนตองรูทุกคําไมวาจะเปนคําศัพท วิธีการสรางประโยคและรายละเอียดที่ เกี่ยวกับ

กฎไวยากรณ เพียงแตวาใหสิ่งที่พูดออกมาเขาใจ และสามารถทําใหความหมายน้ันเขาใจอยาง



41 

 

  เม่ือผูเรียนพรอมที่จะเร่ิมพูดในภาษาใหม ครูจะใหภาษาใหมอยางมีความหมายและ

โอกาสในการตอบก็งาย โดยที่ครูจะพูดชาๆ และอยางชัดเจน คําถามที่ถามจะใหตอบโดยการใช  

คําๆ เดียว ความกาวหนาจะคอยๆ เปนไปทีละเล็กละนอยจากการตอบ “Yes” หรือ “No” จนกระทั่ง

ผูเรียนสามารถตอบโดยใชคําที่ไดยินจากการใชของครู จนกระทั่งพวกเขาไดยินเปนจํานวนหลายๆ 

ครั้ง การใชแผนภูมิ (Charts) รูปภาพ (Pictures) การโฆษณาตางๆ (Advertisements) และของจริง 

จะชวยในการตอบคําถามและชวยใน การเรียนการทํางานเปนคูหรือกลุมได อีกทั้งยังกอใหเกิด

ประโยชนตามมาดวยการอภิปรายกันทั้งชั้น โดยมีครูเปนผูนําการอภิปราย 

  กลวิธีที่จะนําไปใชในการสอนภาษาโดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาตินี้ ไดมีการขอยืม

มาจากวิธีอ่ืนๆ และปรับปรุงนําเอาเทคนิควิธีการสอนมาใชใหไดตามตองการของทฤษฎีโดยวิธีตาม

แนวทฤษฎีธรรมชาติ วิธีเหลาน้ีประกอบไปดวยการใช วิธีสอนที่ใชภาษาทางสรีระ Total Physical 

Response ของอัชเชอร การใชภาษาทาทาง (Gestures) การแสดงบทเลียนแบบ (Mime)  กิจกรรมกลุม 

(Group work activities) เปนตน จะชวยในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพราะผูเรียนไดมีสวนรวม

ในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ลักษณะเดนของการสอนโดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ ก็คือ    

การใหปจจัยปอนเขาที่ไดความหมายและสภาพแวดลอมของหองเรียนที่เอ้ือตอการรับปจจัยปอนเขา 

ผูเรียนไดลดความวิตกกังวลตางๆ จนอยูในระดับต่ําที่สุด และในขณะเดียวกันก็สรางใหผูเรียนมีความ

ม่ันใจในตนเองมากที่สุด (Richards; and Rodgers.  1986: 136) 

  กลาวถึง ทฤษฎีการรับรูภาษาที่สอง (Second language acquisition theory)     

แครชเชน ไดเสนอสมมติฐาน 5 ประการ เก่ียวกับการรับภาษาที่สองไวดังน้ี (Krashen and Terrell.  

1983: 26-39) 

  1. สมมติฐานแหงการรับ–การเรียนภาษา  (Acquisition–learning hypothesis) 

สมมติฐานนี้ถือวา “สมรรถภาวะในภาษาท่ีสอง” (Second language competence) เกิดขึ้นไดโดย 

“การรับภาษา” ซึ่งทําใหเกิดความสามารถในการใชภาษาสื่อสารไดตามธรรมชาติ และ“การเรียน

ภาษา” หรือการศึกษาหาความรูเก่ียวกับภาษา สมมติฐานน้ีถือวา ความสามารถใน “การรับภาษา” 

มิไดสิ้นสุดลงเม่ือยางเขาสูวัยรุน (Puberty) ดังที่เคยเชื่อกันเปน  “ระยะวิกฤติ” (Critical period)                  

ที่สมองหมด “ความยืดหยุน” (Plasticity) ทําใหรับภาษาไมได ดังน้ันจึงอาจสรุปไดวาการเรียน    
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การเรียนภาษาแบบไมเปนธรรมชาต ิ การเรียนภาษาแบบเปนธรรมชาต ิ

1. ภาษาที่สองจะเนนแตละจุดแยก

องคประกอบของภาษาเปนสวนๆ  

1. ภาษาที่สอนจะไมแยกองคประกอบของภาษา  

คําศัพท โครงสราง และการใชภาษาแยกกันไมได  

(Macro, Discrete, Fine tuning) 

2. 

(Macro, Global, Net/Rough tuning) 

2. ลักษณะของภาษาเนนเรือ่งกฎ 

(Usage) 

ลักษณะของภาษาที่สองเนนความสามารถในการใช

ภาษา(Use) 

3. ผูเรียนจะมีความรูภาษาจํากัดแคทาง

ไวยากรณ (Linguistic competence)  

4. ผูสอนใหความสําคัญกับความถูกตอง 

(Accuracy) และรูปแบบ (Form) 

5. เปนกระบวนการเรียนแบบรูตวั 

(Conscious learning) 

3. ผูเรียนมีความรูทางไวยากรณและความสามารถใน

การส่ือสาร (Communicative competence) 

4. ผูสอนใหความสําคัญกับความสามารถในการสื่อสาร

(Fluency) และความหมาย(Meaning) 

5. เปนกระบวนการเรียนแบบไมรูตวัและคอยๆ ไดภาษา 

(Unconscious learning) 
 

ตาราง 2 ความแตกตางของการเรียนภาษาทั้งสองระบบ 
 

  2. สมมติฐานแหงการจัดลําดับธรรมชาติ (The natural order hypothesis) สมมติฐาน

นี้ ถือวาการรับโครงสรางทางไวยากรณมีลําดับกอนหลังกัน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาเด็กและ

ผูใหญ ซึ่งเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองมีลําดับการรับเร่ืองหนวยคํา ดังภาพประกอบ 4 ลําดับ

การรับเรื่องหนวยคํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ลําดับการรับเร่ืองหนวยคาํ 

ING (progressive) 

PLURAL 

COPULA (to be) 

AUXILIARY (progressive) 

ARTICLE (a, the) 

 

IRREGULAR PAST 
REGULAR PAST 

SINGULAR (-s) 

POSSESSIVE (-s) 
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  ความรูเร่ืองนี้นับวามีประโยชนอยางยิ่งในการจัดเน้ือหาหลักสูตร และการสราง       

สื่อการเรียน ให “สอดคลอง” และ “ประสาน” กันตามลําดับ (Sequencing) 

  3. สมมติฐานแหงการตรวจสอบ (The Monitor hypothesis) สมมติฐานนี้เชื่อวา 

“สมรรถภาวะท่ีเกิดขึ้นจากการเรียน” (Learned competence) นั้นเปนเพียง  “ตัวตรวจสอบ”                

(The monitor) ความสามารถที่ไดรับมาหรือ “สมรรถภาวะที่รับไวแลว” (Acquired competence)       

สรุปได ดังภาพประกอบ 5 สมรรถภาวะที่เกิดขึ้นจากการเรียนหนวยคํา 

        Learned competence 

         (The monitor) 
 

                   
 

ภาพประกอบ 5 สมรรถภาวะที่เกิดขึ้นจากการเรียนหนวยคํา 
 

  เปนที่นาสังเกตุวาการใช “ตัวตรวจสอบ” จะใหผลหรือไมขึ้นอยูกับปจจัยตอไปน้ี 

  1. ผูใชภาษาตองมีเวลาเพียงพอ 

  2. ผูใชภาษาตองคิดหาวิธีการแกไขไวดวย 

  3. ผูใชภาษาตองรูกฎเกณฑ 

  สมมติฐานนี้มีสวนชวยใหเราเห็นความแตกตางระหวาง “การรับ” และ “การเรียน” 

ภาษา ตลอดจนเขาใจบทบาทของ “การตรวจสอบ” ดีขึ้น 

  4. สมมติฐานแหงการปอนเขา (The input hypothesis) สมมติฐานนี้เชื่อวา เราจะรับ

ภาษาไดเม่ือเกิดความเขาใจปจจัยที่ปอนเขา แต “ปจจัยปอนเขาจะตองมีระดับความยากงายสูงกวา” 

สมรรถภาวะที่รับไวแลว เพียงเล็กนอยเทาน้ัน เราจึงจะเขาใจได สาระสําคัญของสมมติฐานนี้ คือ 

  1. เราจะรับภาษาไดทีละนอยๆ โดยเขาใจเพิ่มขึ้นจากความสามารถเดิม ถาบริบท   

เอ้ืออํานวยให 

  2. ความคลองแคลวในการพูดจะคอยๆเกิดขึ้นเอง โดยไมตองสั่งสอนตรงๆ 

  3. เม่ือผูรับภาษาเขาใจสาร (Message) “ปจจัยปอนเขา” จะกลายเปน “i + 1” (นั่นคือ 

ระดับความสามารถจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกหน่ึงสวนทันที) 

  5. สมมติฐานแหงการกลั่นกรองทางจิต (The affective filter hypothesis) สมมติฐานนี้

ถือวา “ตัวแปรทางจิต” (Attitudinal variables) มีสวนเกี่ยวของกับความสําเร็จและความลมเหลวใน

การรับภาษา  นั่นคือ  ถามีเจตคติที่ถูกตองที่จะรับปจจัยปอนเขามาไดมาก หรืออีกนัยหน่ึงถา        

Competence outputAcquired
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                                  Filter 

 

          Input                                                                          Acquired competence 

 

 

ภาพประกอบ 6 สมมติฐานแหงการกลั่นกรองทางจิต 
 

  6. การกําหนดปจจัยปอนเขาสําหรับการรับรู (Providing input) (Krashen; and 

Terrell.  1983: 57-82) 

  การกําหนดปจจัยปอนเขาสําหรับการรับรู มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

  1. ความเปนไปไดของภาษาที่สองในชั้นเรียน (The potential of the second language 

classroom) ชั้นเรียนใหประโยชนอยางมากสําหรับเปนแหลงใหปจจัยปอนเขาที่มีความหมาย เพ่ือให

เกิดการรับรูภาษา แตถาผูเรียนมีแหลงปจจัยปอนเขาที่สมบูรณที่อยูนอกชั้นเรียน และผูรับมี

ความสามารถอยางพอเพียงที่จะไดรับประโยชนจากนอกชั้นเรียน  (คือ สามารถเขาใจไดบาง)       

ชั้นเรียนก็จะไมมีความสําคัญในการใหปจจัยปอนเขา 

  2. ขีดจํากัดของชั้นเรียน (Restrict in classroom) 

  นอกจากในชั้นเรียนจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการรับรูในภาษาที่สอง นอกชั้นเรียน 

(Outside world) ที่อยูรอบๆตัวผูรับรู ก็มีสวนสําคัญอยางมากเชนกัน โดยเฉพาะสําหรับนักเรียนที่

เรียนภาษาที่สอง ประการแรกเปนการแนนอนทีเดียววา นอกช้ันเรียนสามารถใหปจจัยปอนเขาได

มากกวาการอาศัยอยูในประเทศที่พูดภาษานั้นเทากับวาไดปจจัยปอนเขาอยูตลอดวัน 

  ประการที่สอง นักการศึกษาชี้ใหเห็นวานักเรียนสามารถแสดงออกในชั้นเรียนเปน

ภาษาที่สองไดคอนขางจํากัด แมวาจะทําใหดูเหมือนธรรมชาติอยางไร เปาหมายในชั้นเรียนไมใช

เพ่ือแทนที่สําหรับนอกชั้นเรียน แตเพ่ือนํานักเรียนไปสูจุดซ่ึงพวกเขาสามารถเริ่มใชนอกช้ันเรียน 

เพ่ือการรับรูตอไปและที่ซึ่งพวกเราสามารถเริ่มเขาใจภาษาที่ใชนอกชั้นเรียน ซึ่งมี 2 ทาง โดยการให

ปจจัยปอนเขาเพ่ือความกาวหนาของนักเรียนในการรับรูภาษา และโดยการทําใหนักเรียนสนทนาได 

     Language

      Acquisition 

      Device 
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  3. ลักษณะของปจจัยปอนที่เหมาะสม เพ่ือใหเกิดการรับรู (Characteristics of optimal 

input for acquisition) มีลักษณะดังนี้ (Krashen; and Terrell.  1983: 138-139)   

  1. มีความหมาย (Comprehensible) เปาหมายในชั้นเรียนที่สอนโดยวิธีตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural Approach) นั่นก็คือ การใหปจจัยปอนเขาที่มีความหมายครูที่สอน

โดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติจะใชจริง ใชรูปภาพและความรูเดิมของนักเรียน  

  2. ปจจัยปอนเขาตองนาสนใจและเกี่ยวของกับตัวนักเรียน (Interesting or relevant) 

ปญหาน้ีเปนเร่ืองที่นาหนักใจสําหรับชั้นเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศ วิธีสอนโดยวิธีตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาตินี้ พยายามที่จะยึดจุดสนใจของนักเรียนโดยการใชหลักของ เทอรเรล ที่ใชกิจกรรม

เพื่อมาลดความกังวลในการเรียนรูในชั้นตนของวิธีการนี้ ไดหยิบยกหัวขอในเรื่องสวนตัวที่นาสนใจ

มาอภิปรายกัน ตอจากน้ันก็ใหหยิบยกเรื่องเก่ียวกับความหวังและโครงการในอนาคตของพวกเขาได 

  3. ปจจัยปอนเขาที่ไมเรียงตามลําดับของการสอนไวยากรณ  (Input is not 

grammatically sequenced) จุดเดนในชั้นเรียนไมใชอยูที่การเสนอไวยากรณที่มีแนวโนมสําหรับ

โครงสรางอยางแนนอนเพื่อนําไปใชโดยไมตองมีความละเอียดมาก 

  4. ปริมาณของปจจัยปอนเขา  (Quantity) ในชั้นเรียนจะไดรับปจจัยปอนเขาที่ได

ความหมายอยูในระดับ i + 1 นั่นคือ ระดับความสามารถจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกหน่ึงสวนทันที 

  5. ระดับของการลดความวิตกกังวล (Affective filter level) แหลงตางๆ ที่จะใหความ

วิตกกังวลจะไดรับการลดลงหรือขจัดออกไป โดยท่ีนักเรียนจะไมตองแสดงออกในภาษาที่สอง 

จนกวาพวกเขาพรอม อีกทั้งการแกไขความผิด (Error correction) ก็จะไมกระทําในชั้นเรียน 

  6. กระบวนการสําหรับการจัดการเกี่ยวกับการสนทนา (Tools for conversational 

management) กระบวนการนี้จะถูกเสนอในลักษณะของบทสนทนาสั้นๆ (Short dialogues) ที่ไดรับ    

การสรางขึ้นเพ่ือชวยใหนักเรียนไดสนทนากับเจาของภาษาในหัวเรื่องที่เกิดขึ้นบอยๆ และเรื่องที่

คาดหวังจะเกิดขึ้นเปนส่ิงที่ผูเรียนนําไปปฏิบัตินอกหองเรียนได 

  จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูภาษาที่สอง ดังกลาว จึงถือวาเปนทฤษฎีและ

หลักการของการสอนภาษาโดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural Approach) ซึ่งเปนไป

ตามรูปแบบการรับรูและเรียนรูภาษาไดอยางถูกตองและเหมาะสม ตรงตามความตองการของผูเรียน

อยางเห็นไดชัดอีกทั้งคุณคาของภาษาที่สองในชั้นเรียนในดานที่เก่ียวกับปจจัยปอนเขา คือ การพูด

ของครูก็เปนปจจัยปอนเขาที่ดีตัวหนึ่งดวยเชนกัน 
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  3.2.1 บทบาทของครู นักเรียน และอุปกรณที่ใชสอน มีดังนี้ 

  1. บทบาทของผูเรียน (Learner roles)   

  การสอนโดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติไดกําหนดสมมติฐานของผูเรียนวา จะตองไม

พยายามที่จะเรียนภาษาโดยเนนความรูเรื่องกฎ ผูรับจะถูกทาทายโดยปจจัยปอนเขาอยางทีละเล็ก  

ทีละนอย บทบาทของผูเรียนจะถูกเปลี่ยนไป ผูเรียนจะเปนผูตัดสินใจเองวาจะพูดเม่ือไร จะพูดเรื่อง

อะไร และสํานวน อะไรที่จะใชในการพูด กิจกรรมที่ใชจะเปนการส่ือสารที่มีความหมาย โดยการใช

ขอมูลที่เปนบทความและภาษาทาทาง ผูเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงการใชภาษาไปตามขั้นตอนและ

จะตัดสินใจดวยตนเองวาจะสามารถพูดไดเมือไร พูดเก่ียวกับอะไรและจะแสดงออกทางการใชภาษา

อยางไรบาง ซึ่งแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ (Krashen; and Terrell.  1983: 76) 

  1. ขั้นกอนพูด (Pre–production stage) ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทางภาษาโดยที่

ยังไมตองตอบสนองโดยการใชภาษาเปาหมาย เชน เด็กจะแสดงทาทางตามคําส่ังของครู 

  2. ขั้นการพูดเริ่มตน (Early–production stage) เด็กตอบสนองคําถามของครูโดยใช

คําตอบสั้นๆ หรือคําเด่ียวๆ เติมคําในแผนภูมิ เติมบทสนทนา 

  3. ขั้นการพูด (Speech–emergent pharse stage) เด็กจะมีสวนรวมในการแสดง

บทบาทสมมติ เกมส เขียนเรื่องสวนตัวและความคิดเห็น รวมแกปญหาในกลุม 

 

  2. บทบาทของครู (Teacher roles) 

  ครูสอนภาษาโดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติจะมีบทบาทอยู 3 ลักษณะ คือ 

(Krashen; and Terrell.  1983: 72) 

  1. ครูตองเปนตนกําเนิดของการใชปจจัยปอนที่มีความหมายและพยายามใชเวลา

ทั้งหมดใหกับการจัดปจจัยปอนที่เอ้ือตอการรับรูภาษาแกผูเรียน 

  2. ครูตองสรางบรรยากาศใหนาสนใจ มีมนุษยสัมพันธตอผูเรียน และชวยลดความ

วิตกกังวลในชั้นเรียน นั่นคือ ครูตองไมบังคับใหผูเรียนพูดกอนที่เขาจะมีความพรอมและแกไข

ขอผิดพลาดโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูเรียน 

  3. ครูตองเปนผูเลือกและจัดกิจกรรมตางๆท่ีจะใชในชั้นเรียน โดยครูรวบรวมอุปกรณ    

การสอนตางๆ และออกแบบในการใชอุปกรณเหลาน้ี ไมใชวาจะตองขึ้นอยูกับความเขาใจของครู   

แตตองขึ้นอยูกับความสนใจ และความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ 
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  3. บทบาทของอุปกรณที่ใชสอน (The role of instructional materials) 

  เปาหมายแรกของการใชอุปกรณในการสอนโดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ ก็เพ่ือจะ

ทําใหชั้นเรียนมีความหมายมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยการใชภาษาทาทางไปชวยใหผูรับรูเขาใจ

และเกิดการรับรู (Krashen; and Terrell.  1983: 55) โดยการประสานกิจกรรมในชั้นเรียนเขากับ

โลกภายนอกท่ีเปนจริง (Real world) และโดยการใหมีการส่ือสารที่เปนจริงในระหวางผูเรียน 

อุปกรณไดจากโลกภายนอกที่เปนจริงมากกวาจะไดมาจากในหนังสือเรียน   

  จุดประสงคแรก ของการใชอุปกรณก็เพ่ือทําใหการไดความหมายและการสื่อสาร

เพ่ิมขึ้น การใชภาพ การใชรูปแบบและอุปกรณอ่ืนๆ มีความจําเปน เชน ตารางเวลา แผนปลิว 

ขอความในโฆษณา แผนที่ หนังสือที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพราะจะกอใหเกิดการส่ือสาร         

สิ่งเหลานี้จะชวยใหนักเรียนสามารถรับรูคําศัพทไดมากข้ึน และเกิดการรับรูภาษาไดรวดเร็ว 

(Richards; and Rodgers.  1986: 136–139) 

  จากการศึกษาบทบาทของคร ูนักเรียน และอุปกรณที่ใชสอน สามารถสรุปไดวา การเริ่ม

ใหปจจัยปอนเขาน้ันครูผูสอนจะตองปอนความรูและใหการสื่อสารที่มีความหมายแกผูเรียน        

โดยการใชเนื้อหาที่มีลักษณะไมยากจนเกินไป ความยากงายของเนื้อหาอยูในระดับปานกลาง และ    

การใชอุปกรณในการสอนจะตองทันสมัยและสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนของผูเรียนได 

เชน การใชภาษาทาทางเพ่ือการส่ือสารที่เปนเอกลักษณ ผูเรียนจะมีการรับรูภาษาและเกิด        

การเรียนรูภาษาไปตามขั้นตอนและจะสามารถพูดไดในที่สุด 

 

  3.2.2 การเรียนภาษาแบบตามแนวธรรมชาติ   

  กิจกรรมที่สอนจะตองเอ้ือตอการเรียนรู (กาญจนา ปราบพล.  1984: LA2  อางอิงจาก 

Prapphal.  1983) เสนอองคประกอบที่สัมพันธกับการเรียนภาษาไว ดังนี้ 

  1. บรรยากาศการเรียน (Environment component) จะตองเอ้ือตอการเรียนภาษาเพื่อ

สื่อสาร สิ่งที่เรียนจะตองใกลตัวผูเรียน และผูเรียนเห็นวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดในการใชภาษากิจกรรมที่

เนนการใชภาษา (Language use) จะเอ้ือตอการเรียนภาษาไดมากกวากิจกรรมที่เนนการเรียนภาษา 

(Language usage) เพียงอยางเดียว 

  2. ความสามารถของผูเรียน (Cognitive component) ผูเรียนตองมีความสามารถที่จะ

สื่อสารได สิ่งที่สอนจะตองไมยากหรืองายจนเกินไป ระดับความสามารถท่ีเหมาะสม (Optimal level) 

คือ ภาษาที่ยากกวาความสามารถปจจุบันเล็กนอย Krashen เรียกระดับที่เหมาะสมวา 
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  i + 1 i คือ ความสามารถปจจุบันของผูเรียน และ1 คือ สิ่งที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจ

ภาษาที่ยากขึ้นได อาจเปนโสตทัศนูปกรณ (Visual aids) หรือประสบการณของผูเรียน (Knowledge 

of the world) 

  3. ความชอบและความสนใจของผูเรียน (Affective component) ผูเรียนจะอยากเรียน

ภาษาถาส่ิงที่เรียนตรงกับความตองการ และความสนใจของตนในสถานการณนี้สิ่งกีดก้ัน การเรียนรู

จะนอยลงและชวยใหผูเรียนเรียนรูไดเร็วขึ้น 

  สําหรับการสอนในหองเรียน แครชเชน ดูเลย และ เบิรท (กาญจนา ปราบพล.  1984: 3 

อางอิงจาก Krashen, Dulay; and Burt.  1982) เสนอแนวทางและเทคนิคการสอนภาษา           

เพ่ือการสื่อสารไว ดังนี้ 

  1. ใหโอกาสผูเรียนพบการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งอาจทําไดโดยถามคําถามที่

ผูเรียนจะพบจริงๆ เวลาสอบใหเนนที่ความหมายหรือเน้ือเร่ืองที่อานและฟง ในกรณีที่ผูเรียนยังไม

พรอมที่จะใชภาษาที่สอง อนุญาตใหผูเรียนใชภาษาทาทาง (Non–verbal response) ไดและผูสอน

ตองไมคาดหวังวาผูเรียนจะตองทําอะไรไดเกินความสามารถของเขา 

  2. ถาสอนในระยะเริ่มตนตองใหโอกาสใหผูเรียนปรับตัวกอน (Silent period) ใหใช

ภาษาแรกไดและถาผูเรียนไมยอมตอบผูสอนก็ไมควรโกรธ 

  3. ถาภาษาที่สอนยากเกินระดับผูเรียน ผูสอนอาจชวยใหเขาใจไดโดยใชสื่อการเรียน     

การสอน หรือกิจกรรมทางภาษา 

  4. ผูสอนควรมีวิธีการทําใหผูเรียนไมเครียดในระหวางที่เรียน และไมทําใหผูเรียน   

เสียหนา เทคนิคที่ใชกันไดแก เปลี่ยนชื่อหรือสมมติเปนคนอ่ืน เม่ือผูเรียนตอบผิด ผูสอนให

ความสําคัญกับความหมายมากกวามุงที่จะแกความผิดทางไวยากรณทุกตัว สําหรับการทําใหผูเรียน

ไมเครียดผูสอนอาจใชดนตรีและเพลงชวย 

  5. ผูสอนควรเรียนรูความสนใจของผูเรียน เพ่ือแทรกความสนใจของผูเรียนไวใน

บทเรียน สามารถทําไดโดยสังเกตกลุมของผูเรียน หรือใหผูเรียนเขียนบันทึกประจําวันสงเพ่ือใหรู

ความสนใจของผูเรียนแตละคน 

  6. สรางบรรยากาศความเปนกันเองในหองเรียนเพ่ือที่นักเรียนจะไดไมอายเม่ือตอบผิด 

ซึ่งผูสอนสามารถทําไดโดยใหนักเรียนเลนละคร (Role playing) และไมควรแสดงความรําคาญเม่ือ

นักเรียนตอบผิด 

  7. ไมควรย้ําใหเห็นความแตกตางระหวางภาษาแรกกับภาษาที่สอง เพราะอาจทําให

ผูเรียนใชผิดได และไมควรใชการแปลเปนเทคนิคในการสอน ควรใชการแปลอธิบายความหมาย 
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  8. การวิจัยเก่ียวกับ (Natural order) ใหขอคิดวามีบางโครงสรางที่ผูเรียนจะเรียนไดเร็ว

กวาโครงสรางอ่ืนๆ เพราะฉะน้ันผูสอนไมควรหวังวา ผูเรียนจะเรียนรูทุกอยางไดหมดในเวลา

เดียวกัน แตทั้งน้ีมิไดหมายความวาจะไมใหผูเรียนเห็นโครงสรางอ่ืนๆ ควรแทรกไวในบทเรียนดวย 

  9. สําหรับการสอนผูใหญควรมีกิจกรรมที่เนนเร่ืองไวยากรณบาง เทคนิคในการสอน

ควรสอนเฉพาะกฎที่คอนขางจะตายตัว (Low–level, Easy rules) และเวลาที่ใหไมควรมากจนเกินไป 

  10. ในการสอนบทสนทนา ควรใหผูเรียนบทสนทนาที่เขาจะพบจริงๆ ไมใชทองบท

สนทนาในหองเรียนแลวนําไปใชนอกหองเรียนไมได เทคนิคการสอนทําไดโดยการสอนบทสนทนาที่

เปนจริง  

 นอกจากน้ันแครชเชนไดเสนอคุณลักษณะของปจจัยปอนที่เหมาะสมในการรับภาษาไว 

ดังนี้ (Krashen; and Terrell.  1983: 138-139) 

  1. ลักษณะของปจจัยปอนที่ เหมาะสมน้ันตองมีความหมาย  (Comprehensive) 

จุดประสงคในชั้นเรียนของวิธีสอนตามธรรมชาติ คือใหปจจัยปอนที่มีความมุงหมายแกเด็กโดยครูจะ

ใหใชวิธีการตางๆ ที่จะชวยใหเด็กเขาใจไดงาย  

  2. ตองนาสนใจและเปนเรื่องที่เก่ียวของกับนักเรียน (Interesting and relevant)   

เทอรเรล ไดเสนอวา กิจกรรมที่นํามาใชตองลดความวิตกกังวลในการรับรูและสนทนาในเรื่องใกลตัว 

  3. ตองไมจัดลําดับของกฎไวยากรณ (Not grammatically sequenced) จุดเดนใน   

ชั้นเรียน จะไมเนนการเรียนไวยากรณมากกวาการส่ือความหมาย 

  4. ตองมีปริมาณ (Quantity) เพียงพอ ในชั้นเรียนตองจัดปจจัยปอนที่มีความหมาย

และมีปริมาณที่เหมาะสม 

  5. ระดับการลดความวิตกกังวล (Affective filter level) จะมีการลดความวิตกกังวล 

กลาวคือ นักเรียนไมถูกบังคับใหพูดภาษาที่สองจนกวาเขาจะพรอมอีกครั้ง มีการแกไขขอผิดพลาด 

ซึ่งตองคํานึงถึงความรูสึกของนักเรียนดวย 

  6. การจัดอุปกรณเพ่ือการสนทนา (Tools for conversation) กระบวนการน้ีจะถูก

เสนอในลักษณะของบทสนทนาสั้นๆ ที่สรางขึ้นเพ่ือใหนักเรียนไดสนทนากับเจาของภาษา และเปน

เรื่องที่คาดวาผูเรียนสามารถนําไปปฏิบัตินอกหองเรียนได 

  บทบาทของไวยากรณในการวางเปาหมายของการสื่อสาร (The role of grammar in 

setting goals) แครชเชนและเทอรเรล (Krashen; and Terrell. 1983: 71-75) ไดกลาวถึง

ความสําคัญของไวยากรณและจุดมุงหมายในการสื่อสารที่มีความสัมพันธกันวา การสื่อสารเก่ียวกับ

หัวเรื่อง (Topic) ในสถานการณหน่ึงๆ (Situation) ก็จะมีหนาที่ (Function) ทางภาษา ซึ่งแสดงออก
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  เปาหมายของการสื่ อสารโดยทั่ วไปนั้น  มีการวางแผนหลักสูตรเชิงสื่อสาร 

(Communicative syllabus) โดยใชขั้นตอน 3 ขั้น สําหรับผูเร่ิมเรียน ซึ่งเปนเรื่องเก่ียวกับตัวบุคคล

และการใชหัวเรื่อง และสถานการณ (Topics and situations) ที่คลายคลึงกัน ดังน้ี (Krashen; and 

Terrell. 1983: 91-105) 

  1. ขั้นแรก คือการลดตัวสกัดก้ันทางดานความรูสึก (Lowering the affective filter) 

โดยการใหนักเรียนใชภาษาในสถานการณ ซึ่งเขาสามารถเรียนรูซึ่งกันและกันได เราเรียกวา      

ขั้นเอกลักษณรายบุคคล (Personal identification stage) เด็กเรียนรูที่จะบรรยายเรื่องของตัวเอง

ครอบครัวและเพื่อนเปนภาษาเปาหมาย ซึ่งเปนเรื่องใกลตัวและนาสนใจ 

  2. ขั้นที่สอง เปนการใหปจจัยปอนที่สามารถเขาใจไดงายแก เ ด็ก  เ ก่ียวกับ

ประสบการณ (Experiences) และใหโอกาสเด็กไดสนทนาเกี่ยวกับประสบการณของตนรวมไปถึง

การใชภาษาเปาหมายในสถานการณปกติธรรมดา 

  3. ขั้นที่สาม ใหผูเรียนไดใชความคิดเห็น (Opinion) มีการอภิปรายในเรื่องการเมือง

สิทธิชน การสมรส ครอบครัว และอ่ืนๆ เปนการแสดงความสามารถของนักเรียน 

  จากการศึกษาการเรียนภาษาแบบตามธรรมชาติ สามารถสรุปไดวา เปนการออกแบบ  

การเรียนการสอนมาเพื่อใชสําหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารเบื้องตนเปนรายบุคคล ทั้งทักษะ  

การพูดและการฟง กลาวคือ ใหมีสวนรวมในการสนทนากับผูเรียนโดยภาษาที่สอง ฟงการสนทนา

ของบุคคลอ่ืน ฟงประกาศในสถานที่สาธารณะ ขอทราบรายละเอียดขอมูลจากบุคคลอ่ืน สามารถฟง

วิทยุ ดูโทรทัศน ภาพยนตรและอ่ืนๆ สามารถอานและเขียนโนตยอถึงเพื่อน หรืออานและกรอก

รายละเอียดแบบฟอรมได อานโฆษณาจากหนังสือพิมพและวารสาร อานและเขียนจดหมายสวนตัว 

และสามารถอานหนังสือส่ิงบันเทิงทั่วไปได ครูผูสอนหวังใหนักเรียนสามารถใชหนาที่ของภาษาใน

สถานการณตางๆ ได สามารถเขาใจภาษาเปาหมายของผูพูด สามารถสรางความเขาใจไดชัดเจน 

โดยไมตองสนใจความถูกตองเร่ืองไวยากรณ 

  3.2.3 กิจกรรมในชั้นเรียนเบ้ืองตน (Classroom Activities in Early Stages) 

(Krashen; and Terrell. 1983: 142-158) 

  กิจกรรมที่เก่ียวกับความเขาใจในการฟง (Listening comprehension activities) 

เน่ืองจากครูไมตองการบังคับใหเด็กพูดภาษาเปาหมายจนกวาจะมีความพรอม หรือเกิดกระบวน 
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  ในการฝกน้ันมีเทคนิคมากมาย วิธีหนึ่งซึ่งไดพัฒนาและปรับปรุงโดย เจมส อัชเชอร 

เรียกวา The Total Physical Response (TPR) เปนวิธีการที่ครูออกคําส่ังใหนักเรียนปฏิบัติตาม และ

เน่ืองจากเด็กไมสามารถตอบสนองทางคําพูดได คําส่ังแรกๆ ควรเปนคํางายๆ เชน stand up, raise 

your right hand เปนตน นอกจากน้ียังสามารถใชสวนตางๆ ของรางกายกับวิธีนี้ได ครูสามารถใชเด็ก

เปนตัวอยางในการสอนได คําถามงายๆ เชน What is your name? หรือ What is the name of the 

woman with short blond hair? เปนวิธีการที่ทําใหเด็กจําชื่อเพ่ือนดวยกันได โดยที่เขาไมรูตัววา 

กําลังเรียนเปนวิธีการลดตัวสกัดก้ันทางดานความรูสึกไดดีมาก 

  การใชสื่อและอุปกรณการสอน เชน รูปภาพจากวารสาร ก็สามารถนํามาใชได โดยครู

ใหเด็กหาภาพมาแลวครูนําเสนอทีละภาพและพูดเก่ียวกับภาพนั้นๆ ตอมาก็สงผานไปยังเด็กแตละ

คนดู และใหจําชื่อเจาของภาพ ตัวอยางเชน Tom has the picture of the sailboat. ครูถามวา Who 

has the picture with the boat? เด็กที่เปนเจาของจะถูกขานชื่อ ผูที่ถูกเอยชื่อก็จะรูสึกภาคภูมิใจ 

นับเปนผลดี ทางจิตใจทางหนึ่ง การใชรูปภาพยังสามารถผนวกกับวิธี TPR ได เชน เด็กมีภาพหน่ึง

อยู ครูถามวา If there is a woman in your picture, stand up. If there is something blue in your 

picture, touch your right shoulder. การที่ครูจะทําใหปจจัยปอนงายยิ่งขึ้น วิธีหน่ึงที่สามารถทําได

คือ การย้ําและถอดความ (Repetition and paraphrase) เชน There are two men in this picture. 

Two. One, two (counting) They are young. They are two young men. At least I think that 

they are young. ครูสามารถย้ําคําถามอยางเปนธรรมชาติโดยผูเรียนไมรูสึกซํ้าซาก 

  จากการศึกษากิจกรรมในชั้นเรียนเบื้องตน สามารถสรุปไดดังน้ี การจัดการเรียนรูและ

กิจกรรมในชั้นเรียนน้ัน เปนส่ิงที่สามารถชวยเสริมตอความรูใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี กลาวคือ 

ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทางภาษาและแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางเต็มที่ จึงกอใหเกิด

ความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น และเม่ือผูรับเขาใจในเนื้อความ/ขอความที่เปนภาษาเปาหมาย ผูสอน

จะตองชี้นําผูเรียนดวยปจจัยปอนที่มีความหมาย นาสนใจและนาจดจําเปนอยางยิ่งเพ่ือที่ผูเรียนจะได

นําความรูความสามารถทางดานภาษาที่ถูกตองเหลาน้ีไปใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  3.2.4 การจัดกิจกรรมเพ่ือความเขาใจในการฟง (Activities for understand in 

listening)  

  เม่ือครูไมตองการบังคับใหนักเรียนพูดภาษาเปาหมายจนกวาเขาจะพรอมนั้นจําเปน 

อยางยิ่งที่จะตองจัดปจจัยปอนที่มีความหมายใหกับนักเรียน กลาวคือ ตองใหนักเรียนมีสวนรวมใน 
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กิจกรรมทางภาษาที่ไมตองตอบสนองเปนภาษาพูด เทคนิควิธีหน่ึงซ่ึงเหมาะสมกับกิจกรรมขั้นน้ี

ที่สุดคือ การสอนแบบ TPR (Total Physical Response) ของ อัชเชอร (Krashen; and Terrell. 

1983: 75-76) ซึ่งเปนวิธีการที่ไดมาจากหลักการเรียนรูภาษาแมของเด็ก ซึ่งตามทฤษฎีแลวเด็กจะมี

ความสามารถในการฟงสูง เด็กจะสามารถทําตามคําสั่งไดกอนที่จะพูดเปน อัชเชอร เชื่อวาความ

เขาใจในดานการฟง ของเด็กไมเพียงแตจะดีกวาทักษะการพูดเทาน้ัน แตยังเปนตัวจักรสําคัญใน 

การพัฒนาทักษะในการพูดอีกดวย ที่เปนเชนน้ีเพราะสมองและระบบประสาทสามารถเรียนรูการฟง

กอนการพูด ฉะนั้นในการเรียน การสอนภาษาที่สองซ่ึงจะใหไดผลดี ควรพิจารณาขั้นตอนของ    

การเรียนภาษาโดยธรรมชาติ โดยพิจารณาความสําคัญของการฟงและความเขาใจกอนที่จะมุงไปสู

ทักษะอ่ืนๆ 

  ทฤษฎีการสอนของ อัชเชอร มีหลักสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ (บวรเพ็ญ ทีวะเวช.  2530)  

  1. ความเขาใจในภาษาพูดควรจะพัฒนากอนการพูด นั่นคือ การพูดภาษาที่สองดวย

ความม่ันใจ ผูเริ่มเรียนตองฟงภาษานั้นๆ อยางถูกตอง ชัดเจนและแมนยํากอนจนพรอมที่จะพูด 

  2. ความเขาใจในภาษาที่สอง ควรจะไดพัฒนาโดยวิธีใหผูเรียนฟงคําส่ังและปฏิบัติตาม

ดังนั้นการใชประโยคคําส่ังกลไกที่สําคัญ ผูสอนสามารถควบคุมพฤติกรรมของผูเรียนได 

  3. ไมควรบีบบังคับใหผูเรียนพูดในขณะที่ผูเรียนกําลังเรียนรูภาษาที่สอง จากทักษะใน  

การฟงอยูผูเรียนแตละคนจะเริ่มพูด และสามารถพูดไดตามธรรมชาติเม่ือมีความพรอม 

  การสอนแบบ TPR ในขั้นแรกจะมุงทักษะดานการฟงและตามดวยการเคลื่อนไหวทันที 

โดยผูสอนพูดประโยคคําส่ังและปฏิบัติพรอมไปกับผูเรียน จากนั้นใหผูเรียนลองกระทําดวยตนเอง

โดยไมมีแบบจากครูในการใหขอมูลปอนกลับและการแกคําผิดน้ัน อัชเชอร เนนวาหลังจากที่ผูเรียนมี

ความพรอมที่จะเริ่มพูดแลวผูเรียนจะพยายามพูดออกมา ผูสอนไมควรวิพากษวิจารณ ขอบกพรอง

ของผูเรียน ในขณะนั้น ถาจําเปนจริงๆ ก็ควรแกไขอยางนิ่มนวล ตามความหนักเบาของขอบกพรอง

ของแตละคน ควรแกไขอยางสรางสรรค โดยใชคําพูดที่เหมาะสม 

  จากการศึกษาการจัดกิจกรรมเพ่ือความเขาใจในการฟง สามารถสรุปไดวา การฝกฟง

มากๆ จะทําใหเกิดความชํานาญในการฟง การออกเสียงและสําเนียงที่ดีขึ้นอยูกับการฟงที่ชัดเจน

และถูกตองดวย ถาผูเรียนเริ่มฝกพูดตั้งแตเร่ิมเรียน ความผิดพลาดจะมีมาก และเปนส่ิงขัดขวาง  

การเรียนรูอีกดวย แตถาใหฝกทักษะการฟงกอนทักษะการพูด ผูเรียนจะไดประสบการณแรกเริ่มใน

การเรียนภาษาที่ดีสามารถตอบโตไดอยางถูกตองและมีความเชื่อม่ันในการเรียนรูภาษาดวย 
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 3.3 กลวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 

  กลวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

  1. การสอนการออกเสียง (Pronunciation) 

  ในชั้นเรียนภาษาเริ่มตน เปนเรื่องที่เลี่ยงไมได เพอรเซลและซูเตอร (Krashen; and 

Terrell.  1983: 89–90  citing Purcell and Suter.  n.d.) ไดสํารวจผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษา   

ที่สอง และสรุปวาความถูกตองในการออกเสียงสัมพันธกับภาษาแรกของผูเรียน ความสามารถใน  

การออกเสียงหรือการใชสําเนียงที่ดีสามารถรับไดในการเรียนกฎการออกเสียงแบบรูตัว แตสําหรับ

ขั้นเริ่มเรียนมีสิ่งสําคัญที่ตองตั้งใจคือ การแสดงออกภาษาอังกฤษ สมมติฐานที่นาสนใจเกี่ยวกับ

ความสามารถในการออกเสียงคือ การรับภาษาจริงและอยางรวดเร็ว แตผูพูดน้ันยังไมสามารถพูดได

เพราะยังไมคุนเคยกับการใชสําเนียงตามความเปนจริง ดังนั้นเด็กจะยอนกลับไปใชการออกเสียง

แบบภาษาแรกของตน วิธีสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติไมยืนยันวาจะใชกิจกรรมเฉพาะใดๆ ใน  

การสอนการออกเสียงโดยเฉพาะในชั้นเริ่มเรียน 

  ในชวงแรกกอนมีการฝกออกเสียง ควรใหนักเรียนไดพัฒนาความรูสึกของการออก

เสียงกอน เชน ใหมีการเลียนแบบหรือวาตามครู สวนมากจะใชแนวทางการฝกทักษะฟง–พูด 

(Audiolingual method) เปนการกระตุนการพัฒนาทักษะการออกเสียง กิจกรรมการสอนตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาติขั้นตน แมวาเด็กจะไมถูกบังคับใหวาตามคําหรือวลีใหมในกลุม แตบางคนก็ไดวา

ตามและเลียนแบบการออกเสียงนั้น ขณะที่บางคนฟงไดอยางเดียว 

  จากการศึกษากลวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติขางตน  สามารถสรุปไดวา    

การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ ไมไดสรุปวิธีการสอนออกเสียงแกเด็กขั้นตนที่เหมาะสม         

แตคอนขางจะเก่ียวกับการจัดรูปแบบที่มีคุณภาพในดานปจจัยปอนที่สามารถเขาใจงายกอนที่จะมี   

การพยายามใหเด็กไดฝกใชเสียง 

  2. การสอนคําศัพท (Vocabulary) 

  คําศัพทเปนพื้นฐานของการสื่อสาร ถาหากผูเรียนไมสามารถจําความหมายของคํา    

ก็จะไมสามารถใชบทสนทนาได เปนสวนสําคัญในกระบวนการรับภาษา ซึ่งขึ้นอยูกับการทําปจจัย

ปอนใหเขาใจงายขึ้น และใชความสามารถในการจําความหมายของสวนประกอบในการเปลงเสียง 

ดังนั้น การรับภาษาจะไมเกิดขึ้น ถาหากไมเขาใจคําศัพท 

  การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ สอนคําศัพทโดยใชปจจัยปอนที่สามารถเขาใจได 

เด็กรับคําใหมเม่ือ ไดยินการออกเสียงหรืออยูในประโยคใด ดังน้ันการแทรกคําศัพทในรูปแบบเปน

การสอนโดยตรง เชน การทองจําหรือแบบฝกหัดคําศัพทเปนส่ิงจําเปน แตอยางไรก็ตามไมมี
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  จากการศึกษาการสอนคําศัพท ดังกลาว สามารถสรุปไดวา จุดประสงคของการสอน

ตามแนวทฤษฎีธรรมชาติคือ การจัดเสนอคําศัพทใหเพียงพอที่จะนําไปใชนอกหองเรียนได และเปน

การจัดนักเรียนใหสามารถรับภาษาที่สองไดตอไป โดยการที่จะไปถึงจุดน้ันตองมีการพัฒนาให

นักเรียนมีความจําทางดานคําศัพทใหมากเพียงพอที่จะสามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ

ตางๆ ได 

  3. การสอนโครงสรางไวยากรณ แบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 

  1. การอธิบายกฎไวยากรณ (Grammar explanation) การอธิบายเกิดจากครูและ

บทความ (text) แตก็ตองหลีกเลี่ยง การอธิบายไวยากรณแบบปากเปลาในชั้นเรียน เพราะวาจะไม

ทําใหเกิดกิจกรรมการรับภาษา ดังน้ันตองคํานึงถึงในกรณีที่นักเรียนสามารถใชบทความไวยากรณ 

นอกชั้นเรียนไดดวย ครูผูสอนตองชวยขจัดปญหาหรือขอสงสัยของนักเรียน โดยการใช

ภาษาเปาหมายอยางงายๆ และสั้นๆ ไมควรใชภาษาของผูเรียน แตถาในกรณีจําเปนจริงก็อาจใชได

เล็กนอยเพราะการใชภาษาเปาหมายสามารถใหปจจัยปอนเพ่ือการรับภาษา 

  2. แบบฝกหัดในการเรียน (Learning exercises) 

  แบบฝกหัดที่ใชในการสอนไวยากรณ เชน โครงสรางและหนวยคํา (Syntax and 

morphology) มีรูปแบบหลักอยู 3 ประการ คือ 

  1. การฝกโดยการเขียน (Written grammar) 

  2. การฝกแบบฟงพูด (Audiolingual) 

  3. การฝกไวยากรณแบบสื่อสาร (Communicative grammar drills) 

  แบบฝกหัดในการเขียนไวยากรณ (Written grammar exercises) สวนมากพบใน

หนังสือเรียนมาตรฐานทั่วไป เปนการใหนักเรียนใชคําที่ถูกตอง เชน 

  แบบฝกหัดที่ใชสอนโครงสรางที่ใชการเชื่อมประโยคดวยสวนขยาย  เชน 

   a. This is my sister. She lives in Japan. 

      (This is my sister who lives in Japan.) 

   b. He found the note. I left him the note. 



55 

 

      (He found the note that I left him.) 

  การฝกแบบฟง–พูด เปนวิธีการฝกที่ครูเสนอรูปแบบประโยค แลวออกเสียงใหฟง

นักเรียนวาตาม ตอจากน้ันครูใหทําใหม นักเรียนก็พูดใหมทั้งประโยค ครูจะพูดซํ้าคําตอบที่ถูกตอง

ใหนักเรียนวาตามอีกคร้ัง 

  การฝกไวยากรณแบบสื่อสาร ตางจากสองวิธีที่กลาวมาเพียงวาเปนการใหเน้ือหาท่ี 

เปนจริง และมีจุดมุงหมายแกนักเรียน เชน 

  Your friend Marie is visitng. Ask her if she wants to go to the following places. 

  Example: Beach. Do you want to go to the beach? 

   (1.) Lake  (2.) Movie (3.) Park 

   (4.) Mountains (5.) Grocery (6.) Shopping center 

  จากการศึกษาการสอนโครงสรางไวยากรณ ดังกลาว สามารถสรุปไดวา การฝกแบบ

สื่อสารใกลเคียงกับกิจกรรมการรับภาษามากที่สุด เพราะมีขอความที่สามารถสื่อสารได แตอยางไรก็

ตามการฝกแบบนั้นก็ยังเปนการฝกแบบฝกหัดของไวยากรณ สมมติฐานแหงปจจัยปอน สามารถ

ทํานายวาการรับภาษาเปนผลมาจากการฝกแบบสื่อสารและยืนยันวาไมจําเปนตองอาศัยกิจกรรม

การเรียนภาษาอังกฤษในการจัดปจจัยปอนเพ่ือการรับภาษา ซึ่งการรับภาษาจะเกิดขึ้นในการเรียน 

โดยการอธิบายภาษา การพูดของครูมากกวาการทําแบบฝกหัด 

 

 3.4 เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน 

  3.4.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวของกับการสอนแบบศูนยการเรียน 

  ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวของกับการสอนแบบศูนยการเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. แนวคิดและความเปนมา 

  ชัยยงค พรหมวงศ (2523: 154) ไดกลาวถึงแนวทางใหมสําหรับการปฏิรูประบบ

หองเรียนไววา คุณภาพของประชาชนในประเทศหนึ่งยอมเปนผลิตผลของระบบการศึกษาของ

ประเทศนั้นการจัดการศึกษาของประเทศที่เชื่อผูนําเพียงคนเดียวก็จะมีแนวโนมใหประชาชนเชื่อฟง

และรับคําส่ังโดยปราศจากการโตแยง การศึกษาของประเทศไทยการเรียนการสอนในชั้นเรียน มักจะ

มีผูทําใหเชื่อผูนํา คือ ครูเพียงคนเดียว นักเรียนจําตองรีบ “กรอก” เน้ือหาวิชาจากครูอยูตลอดเวลา  

ไมมีโอกาสไดฝกฝน การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การแสวงหาความรูดวยตนเองมี      

ความรับผิดชอบและรูจักทํางานรวมกันเปนหมู 
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  การจัดระบบหองเรียนในปจจุบันที่ถือครูเปนผูนําของหองเรียน ปรากฏผลจากจํานวน 

40 คน การเรียนการสอนเชนที่เปนอยูเด๋ียวน้ีจะยังประโยชนใหแกนักเรียนเพียง 4-5 คน ที่สามารถ

ทดสอบและทําคะแนนไดตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ที่เหลือจะรูสึกมี ปมดอย เพราะไมสามารถกระโดดให

สูงตามมาตรฐานที่ครูกําหนดไว การสรางปมดอยใหนักเรียน “สวนใหญ” และการใหการศึกษา      

แกนักเรียนดวยการทองจํา นับเปนความลมเหลวของระบบหองเรียนที่ผูมีสวนเกี่ยวของมิควรวางใจ

แนวทางใหมในการปฎิรูประบบหองเรียนที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการแสดงความคิดเห็น   

การตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ แสวงหาความรูดวยตนเอง และรูจักทํางานรวมกันเปนหมู อาจทําได

ดวยการจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียนโดยถือกิจกรรมการเรียนเปนสวนชวยใหผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  จากการศึกษาแนวคิดและความเปนมาของศูนยการเรียน สรุปไดวา การเรียนการสอน

ในประเทศไทยมีการจัดชั้นเรียนไมเปนที่ยอมรับมากนัก ยกตัวอยาง เชน นักเรียนสวนใหญตองการ

จะถามเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองกับครูเพียงคนเดียว ทําใหครูไมสามารถใหคําปรึกษากับ

นักเรียนครบทุกคน ดังน้ันวิธีการแกไขปญหาเบื้องตน คือ การจัดชั้นเรียนแบบศูนยการเรียนเพราะ

นักเรียนมีโอกาสไดฝกฝนการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การแสวงหาความรูดวยตนเองมีความ

รับผิดชอบและรูจักทํางานรวมกันเปนหมู ครูเปนเพียงผูใหคําปรึกษาเทาน้ัน 

 

  3.4.2 ความหมายของศูนยการเรียน      

  ชัยยงค  พรหมวงศ (2523: 33-34) ไดใหความหมายศูนยการเรียนวา เปนการจัด

ประสบการณการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด โดยอาศัย  

สื่อการสอนแบบประสมและหลักการของกระบวนการกลุมสัมพันธเขาชวยในการเรียนการสอน 

  - ไดมีสวนรวมในการเรียนรู 

  - ตรวจสอบผลการเรียนรูดวยตนเองทันที 

  - ไดมีประสบการณทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จ 

  - เกิดความรูทีละนอยตามลําดับขั้น 

  บุญเก้ือ ควรหาเวช (2530: 94) ไดใหความหมายศูนยการเรียนวา เปนการแบง

หองเรียนออกเปน 4–6 กลุม เรียกวา กลุมกิจกรรม แตละกลุมจะมีกิจกรรม วัสดุอุปกรณ และเนื้อหา

แตกตางกัน ผูเรียนจะหาประสบการณการเรียนรูดวยการประกอบกิจกรรมใหครบทุกกลุม รวมทั้ง

รายงานผลกิจกรรมตางๆ ตามที่ครูกําหนดใหดวยตนเอง 
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  จากการศึกษาความหมายของศูนยการเรียน สรุปไดวา เปนการจัดประสบการณ    

การเรียนรูที่ใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด โดยอาศัยสื่อการสอนแบบ

ประสมและหลักการของกระบวนการกลุมสัมพันธเขาชวยในการเรียนการสอน ซึ่งเปดโอกาสให

ผูเรียนไดฝกการใชภาษาอยางมีความหมาย ทําใหเกิดความรูทีละนอยตามลําดับขั้นไดเชนเดียวกัน 

 

  3.4.3 ลักษณะหองเรียนแบบศูนยการเรียน 

  บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2530: 94) ไดกลาวถึง ลักษณะหองเรียนแบบศูนยการเรียนจะ

แตกตางกับหองเรียนในสภาพปกติ สิ่งที่ครูควรคํานึงถึงในการจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียน 5 

ประการ คือ 

  1. การจัดโตะเรียนสําหรับศูนยกิจกรรม 

  2. การจัดศูนยความสนใจหรือมุมวิชาการ 

  3. การจัดกระดานนิเทศและผนังหองเรียน 

  4. การจัดห้ิงหนังสือและชุดการสอน 

  5. การประดับหนาหองเรียน 

  การจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียนใหแบงออกเปน 4-6 กลุมโดยนําโตะและเกาอ้ี

รวมกันเรียกวา “ศูนยกิจกรรม” แตละศูนยจะมีกิจกรรมแตกตางกันไปตามเนื้อหาที่กําหนดไว 

นักเรียนแตละกลุมจะใชเวลาประกอบกิจกรรม 15-20 นาที แลวหมุนเวียนเปลี่ยนไปจนกวานักเรียน

ทุกคนจะผานกิจกรรมทุกศูนย ครูในศูนยการเรียนจะทําหนาที่เปนผูประสานงาน การเรียนโดย

เน้ือหาวิชาที่จะใหเด็กเรียนน้ันไมไดมาจากครูเพียงแหลงเดียว อาจจะมาจากส่ือการสอน วัสดุ

อุปกรณ และวิธีการ ซึ่งมีหลายประเภทเรียกวา “สื่อประสม” สื่อการสอนจะรวมอยูในซองประจําศูนย

กิจกรรมซองทั้งหมดก็จะรวมอยูในกลองถุงกระดาษหรือแฟม เรียกวา “ชุดการสอน” ครูสวนมาก

นิยมเรียกวา “กลองวิเศษ” แตละวิชาจะมี 20 ถึง 30 กลอง ซึ่งครูจะหยิบไปใชไดทันที 

  การจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียนอาศัยหลักทฤษฎีการเรียนรูและสื่อการสอน        

2 ทฤษฎีดวยกัน คือ 

  1. ทฤษฎีกระบวนการกลุม (Group process) เปนการใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาดวยวิธี

ทํางานกลุม โดยเชื่อวา การทํางานเปนกลุมหรือรวมมือกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัย 

การฝกฝนการที่ผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนทํางานกับผูอ่ืน จะชวยใหประโยชนตอการทํางาน  

   2. ทฤษฎีสื่อประสม (Multi-media) เม่ือผูเรียนไดเรียนผานประสาทสัมผัสหลาย

ดานจะชวยรักษาระดับความสนใจและชวยใหเกิดความคงทนในการเรียนรู การจัดกิจกรรมและ    
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ศูนยกิจกรรมที่ 3

ศูนยกิจกรรมที่ 4

ศูนยกิจกรรมที่ 2

ศูนยกิจกรรมที่ 1 
 

1   

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบศนูยการเรียน 
 

  จากการศึกษาขอมูลขางตน สามารถสรุปไดวา ลักษณะการจัดหองเรียนแบบ      

ศูนยการเรียนใหแบงออกเปน 4-6 กลุมโดยนําโตะและเกาอ้ีรวมกันเรียกวา ศูนยกิจกรรม แตละศูนย

จะมีกิจกรรมแตกตางกันไปตามเนื้อหาที่กําหนดไว นักเรียนแตละกลุมจะใชเวลาประกอบกิจกรรม            

15-20 นาที แลวหมุนเวียนเปลี่ยนไปจนกวานักเรียนทุกคนจะผานกิจกรรมทุกศูนย ครูในศูนย     

การเรียนจะทําหนาที่เปนผูประสานงาน การเรียนโดยเนื้อหาวิชาที่จะใหเด็กเรียนนั้นไมไดมาจากครู

เพียงแหลงเดียว อาจจะมาจากสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ และวิธีการซึ่งมีหลายประเภทเรียกวา      

สื่อประสม สิ่งหลาน้ีทําใหผูเรียนมีประสบการณเพิ่มขึ้นและทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จ 

 

  3.4.4 รูปแบบของศูนยการเรียน 

  ชัยยงค พรหมวงศ. (2517: 57-58) ไดกลาวถึงรูปแบบของศูนยการเรียน ดังนี้ 

  1. ศูนยการเรียนที่ไมแยกเปนเอกเทศจากหองเรียนมี 2 ลักษณะ คือ 

  1.1 ศูนยการเรียนในหองเรียน (Classroom learning center)  

   จัดเปนศูนยตางๆไวขางผนังหองหรือมุมหองเรียนโดยจัดศูนยวิชาตางๆ เชนศูนย

วิทยาศาสตร ศูนยดนตรี ศูนยคณิตศาสตร เปนตน มีสื่อการสอนและกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษา

คนควาดวยตนเองตามความสนใจ เม่ือนักเรียนมีเวลาวางศูนยการเรียนแบบน้ี ครูยังไมไดใชเปน

สวนประกอบในการสอนอยางจริงจังการจัดศูนยการเรียนนี้สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนตามความ

ถนัดและความสนใจ โดยพิจารณาถึงความแตกตางระหวางบุคคล ชวยใหนักเรียนไมเบื่อหนาย   

การเรียน ดังภาพประกอบ 8 แสดงศูนยการเรียนในหองเรียน 
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ภาพประกอบ 8 แสดงศูนยการเรียนในหองเรียน 

  1.2 หองเรียนแบบศูนยการเรียน (Learning center classroom) 

  เปนการเปลี่ยนแปลงหองเรียนแบบธรรมดาที่ครูเปนผูสอนมาเปนการสอนที่แบง

นักเรียนออกเปนกลุมกิจกรรมยอยๆ โดยครูเปนผูตระเตรียมกิจกรรม วัสดุอุปกรณเพ่ือใหบทบาท

ของนักเรียนในการเรียนเพ่ิมขึ้น ดังภาพประกอบ 9 แสดงหองเรียนแบบศูนยการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 แสดงหองเรียนแบบศูนยการเรียน 

  2. ศูนยการเรียนที่แยกเปนเอกเทศดังที่มหาวิทยาลัยเซาทเทินแคลิฟอรเนีย ไดดําเนิน

โครงการเปนผลสําเร็จไปแลวนั้น เปนการใชหองใดหองหนึ่งของโรงเรียนหรืออาจเปน 2 หองติดกัน

เพ่ือทําเปนศูนยการเรียนโดยเฉพาะโดยแบงโตะออกเปนกลุมๆ การจัดศูนยกิจกรรมในหองน้ีจะ

กระจายไปทั่วหองและมีเกาอ้ีมากพอที่จะใหครูนักเรียนทั้งชั้นมาประกอบกิจกรรมตามความสนใจ 

เปนเวทีใหครูทําการสอนแบบใหมๆ นอกจากน้ันครูอาจหยิบยืมวัสดุอุปกรณไวใชในชั้นของตนดวย 

การจัดกิจกรรมอาจมีกําหนดการ อาทิ  มกราคมจะจัดหองคณิตศาสตร  กุมภาพันธเปนหองสังคม

ศึกษา เปนตน 

 ตู

ศูนยกิจกรรมที่ 3

โตะครู 

ตูเก็บวัสดุ 

กระดานดํา 
ศูนยกิจกรรมที่ 1

ศูนยกิจกรรมที่ 5 ศูนยกิจกรรมที่ 2

ศูนยกิจกรรมที่ 4 

ห้ิงเก็บ ศูนยสํารอง 

แบบศูนยดนตรี 

กระดานดํา 

ศูนยสังคมศึกษา 

ศูนยสังคมศึกษา 

ศูนยวิทยาศาสตร 

ศูนยภาษาอังกฤษ 

ชั้นวางหนังสือ
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  3. ศูนยการเรียนชุมชน (Communication learning center) คือ สถานที่ศึกษาที่จัด

บรรยากาศใหผูเรียนสามารถเขามาศึกษาหาความรูใสตนเองดวยการเรียนจากโปรแกรมการสอนที่

จัดไวในรูปของชุดการสอนรายบุคคล (Individual instructional packages) ตามหมวดหมูของเนื้อหา

และประสบการณตางๆ ในความดูแลของครู ซึ่งทําหนาที่เปนผูประสานงาน ที่ปรึกษาและควบคุม

โปรแกรมของผูเรียน พรอมทั้งจัดเตรียมและหาชุดการสอนตามความตองการของผูเรียนในระดับ

ตางๆ ศูนยการเรียนเหลาน้ีแยกจากหองเรียน แตอยูในศูนยกลางของหองเรียน มีหองเรียนลอมรอบ 

  การจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียน เพ่ือใหมีบรรยากาศที่ผูเรียนจะสามารถประกอบ

กิจกรรมกลุมไดดี จะตองประกอบดวย 

  1. การจัดโตะ  สําหรับกลุมหรือศูนยกิจกรรมแตละกลุม  และศูนยสํารองใหหางกัน

พอสมควรเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยายกลุมหรือศูนยกิจกรรม 

  2. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณไวตามมุมหองหรือกลางริมผนังหรือในหองสมุดหรือสวน

หนึ่งสวนใดของโรงเรียน 

  3. การจัดปายนิเทศ ครูควรใชปายนิเทศที่ติดอยูกับกระดานดําสําหรับแสดงหัวเรื่องที่

นาสนใจ อาจมีภาพหรือคําบรรยายประกอบ มีคําถามชวนใหคิด ครูอาจจะติดแผนภูมิแสดง

ความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน 

  จากการศึกษาขอมูลขางตน สรุปไดวา รูปแบบการจัดศูนยการเรียน สามารถจัดวิชา

ตางๆ ไวขางๆ ผนังหองหรือมุมหองซ่ึงอาจมีศูนยวิทยาศาสตร ศูนยดนตรี ศูนยคณิตศาสตร ฯลฯ   

การจัดศูนย การเรียนในหองเรียนเชนน้ี ชวยสงเสริมความสนใจความถนัดของนักเรียนและปองกัน  

มิใหนักเรียนเบื่อหนายตอการเรียนในชั้นน้ี ทั้งน้ีการเลือกรูปแบบของศูนยการเรียนแตละประเภทนั้น

ขึ้นอยูกับจํานวนคนทั้งหมดจะตองเหมาะสมตามความเปนจริงดวย 

 

  3.4.5 บทบาทของครูและนักเรียนในหองเรียนแบบศูนยการเรียน 

  ไดกลาวถึงบทบาทของครูและนักเรียนในหองเรียนแบบศูนยการเรียน ดังนี้ 

  1. บทบาทของครู 

  บทบาทของครูในหองเรียนแบบศูนยการเรียนจะแตกตางจากหองเรียนธรรมดา ใน

สวนที่ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดประกอบกิจกรรมดวยตนเอง ใหนักเรียนมีความสําคัญในการเรียนรู

มากท่ีสุด ดังน้ันบทบาทของครูจึงเปนเพียงผูคอยอํานวยความสะดวก หรือกํากับการเรียนรู และ

ประสานงานกิจกรรมตางๆ บันทึกผลการพัฒนาการของนักเรียนแตละคนเปนแหลงความรูใหแก
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  2. บทบาทของนักเรียน 

  บทบาทของนักเรียนในหองเรียนแบบศูนยการเรียน นักเรียนจะเปนผูแสวงหาความรู

ดวยตนเองจากชุดการสอนที่ครูเตรียมไวบทบาทของนักเรียนที่ควรชี้แจงใหนักเรียนทราบ มีดังนี้ 

  1. ตั้งใจฟงคําอธิบายจากครูเม่ือนําเขาสูบทเรียน บทสรุป และการอธิบายเนื้อหาสาระ

จนเขาใจ หากสงสัยใหถามทันที 

  2. เม่ือไดรับชุดการสอนแลวตองอานบัตรคําสั่ง และปฏิบัติการอยางเครงครัดเม่ือมี

คําสั่งใหอภิปราย นักเรียนตองแสดงความคิดเห็นอยางตั้งใจและไมควรใชเสียงดังเกินไป 

  3. ขณะประกอบกิจกรรมกลุมตองรวมงานกับเพ่ือนดวยความตั้งใจ ไมชวนเพ่ือนคุย

หรือเลนและไมนั่งเฉยๆ 

  4. เม่ือไดรับเลือกใหเปนหัวหนากลุมตองพยายามดูแลผูรวมงาน ไมวางอํานาจขมขู

เพ่ือนๆ ตองเปดโอกาสใหผูอ่ืน แสดงความคิดเห็น หากมีปญหาปรึกษาครูควรยกมือขึ้นหรือเดินไป

หาครู 

  5. นักเรียนที่ไมไดเปนผูนํากลุม ตองปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของกลุม โดยปฏิบัติงาน

ตามบัตรคําสั่งหรืองานที่หัวหนากลุมมอบหมาย 

  6. หัวหนากลุมอาจแบงเบาภาระของครูโดยทําชุดการสอนไปแจกจายเพ่ือนรวมงานใน

กลุมหรือทําหนาที่ควบคุมเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองบันทึกเสียง เคร่ืองฉายสไลด 

  7. เม่ือทํางานในกลุมเรียบรอยแลว หัวหนาจะรวบรวมผลงานของเพื่อนๆ สงครู 

  8. เม่ือไดรับมอบหมายงาน นักเรียนจะผลิตวัสดุอุปกรณงายๆ เพ่ือจัดปายนิเทศผนัง

หองเรียน 

  9. เม่ือมีการประเมินผลการเรียน นักเรียนตองปฏิบัติตน ทําขอสอบหรือแบบฝกหัด

อยางระมัดระวัง 

  จากการศึกษาบทบาทของครูและนักเรียนในหองเรียนแบบศูนยการเรียน สรุปไดวา 

การจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียนสามารถลดชองวางระหวางครูกับนักเรียนได และปฏิสัมพันธ

ระหวางครูกับนักเรียน จากการพูดคุย ใหคําแนะนํา มีความเอ้ือเฟอและชวยเหลือกันและกัน ฯลฯ 

ดังนั้นการที่จะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามที่ผูสอนตองการคือผลสัมฤทธิ์สูงน้ัน ทั้งสองฝายควร

รวมมือกันจัดองคประกอบตางๆ ใหเหมาะสม เพ่ือเอ้ือตอการเรียนรูตอผูเรียนใหมากที่สุด 
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  3.4.6 การจัดระบบการสอนในหองเรียนแบบศูนยการเรียน 

  วัชรี โชติรัตน. (ออนไลน.  2548: 4) ไดกลาวถึงการจัดระบบการสอนในหองเรียนแบบ

ศูนยการเรียน ดังนี้ 

  การจัดโปรแกรมการสอนสําหรับหองเรียนแบบศูนยการเรียน เปนการจัดกระบวน 

การสอนโดยอาศัยวิธีการจัดระบบในการสอน ในการจัดระบบการสอนน้ี จําเปนตองมีการวางแผน

พิจารณาสิ่งตางๆใหสอดคลองกันเพื่อเปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางเปน

ระบบโดยใชสื่อประเภทตางๆ ที่สอดคลองกับเน้ือหาและกิจกรรมมาชวยในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูเรียนใหสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามจุดมุงหมาย 

  เกอรแลช และอีลาย (Gerlach and Ely.  1971) ไดเสนอแบบของการจัดระบบแบบ

หนึ่งประกอบดวย  

  1. กําหนดวัตถุประสงค 

  2. เลือกเน้ือหา 

  3. พิจารณาพื้นฐานเดิมของผูเรียน 

  4. เลือกวิธีการที่จะนําไปสูวัตถุประสงค 

  5. จัดกลุมนักเรียน 

  6. กําหนดเวลา 

  7. กําหนดขนาดของสถานที่เรียน 

  8. เลือกสื่อการเรียนการสอน 

  9. ประเมินผล 

  10. วิเคราะหผลลัพธ 

ดังภาพประกอบ 10 แสดงการจัดระบบของเกอรแลชและอีลาย 
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เลือกเน้ือหา 

(Content) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 แสดงการจัดระบบของเกอรแลชและอีลาย 

  จากการศึกษาเอกสารการจัดระบบการสอนในหองเรียนแบบศูนยการเรียน สรุปไดวา 

เปนการจัดกระบวนการสอนโดยอาศัยวิธีการจัดระบบในการสอน การจัดระบบการสอนนี้ ตองมี  

การวางแผนพิจารณาส่ิงตางๆ ใหสอดคลองกันเพ่ือเปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน

อยางเปนระบบ โดยใชสื่อประเภทตางๆ ที่สอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรมมาชวยในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนใหสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามจุดมุงหมายและตรงตามที่ผูสอน

ตองการ คือ ผลสัมฤทธิ์สูง  

 

  3.4.7 การจัดกลุมศูนยกิจกรรม 

  ชัยยงค พรหมวงศ. (2517: 31) ไดกลาวถึงการจัดกลุมศูนยกิจกรรม ดังนี้ 

  ในการสอนแบบศูนยการเรียน จะตองมีศูนยกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียงกันมาศึกษา

โดยใชเวลาศึกษาประมาณศูนยกิจกรรมละ 15–20 นาที ศูนยการเรียนหนึ่งๆ จะประกอบดวยศูนย

กิจกรรมหลายศูนยและศูนยกิจกรรมแตละศูนยจะประกอบดวย 

กําหนด

วัตถุประสงค 

(Objectives) 

พิจารณาพื้นฐาน

เดิมของผูเรียน 

(Entering 

behavior) 

วิเคราะหผลลพัธ 

(Feedback) 

การประเมินผล

(Evaluation) 

เลือกวธิีการ(Strategy)

 

(Group) 

เลือกสื่อการสอน

(Instructional Media) 

กําหนดสถานที่เรียน

(Learning Spaces) 

กําหนดเวลา

(Time) 



64 

 

  1. เน้ือหาของบทเรียน ในการเรียนเรื่องใดเร่ืองหน่ึงจะแบงเนื้อหาของเร่ืองที่ศึกษา

ออกเปนตอนยอยๆ เน้ือหาตอนหน่ึงจะประจําอยูที่ศูนยกิจกรรมหนึ่งน่ันคือ ถาแบงเนื้อหาออกเปน  

5 ตอน ก็จะมีศูนยกิจกรรม 5 ศูนย และในแตละศูนยนักเรียนจะเรียนเน้ือหาที่แตกตางกัน 

  2. สื่อการเรียน เปนวัสดุที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูครูตองเลือกส่ือการเรียน

ชนิดตางๆ มาใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาแตละตอน วัสดุอุปกรณที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

ครูตองเลือกสื่อการเรียนชนิดตางๆ มาใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาแตละตอน วัสดุอุปกรณในแตละศูนย 

จะจัดอยูในรูปชุดการสอน ซึ่งเรียกวา “ชุดการสอนในศูนยการเรียน” 

  3. บัตรคําสั่ง บัตรคําสั่งทําหนาที่แทนครูในการอธิบายและส่ังนักเรียนเปนรายบุคคล

ใหเขาใจวิธีการเรียนในศูนยกิจกรรมตางๆ ตามลําดับขั้น รวมทั้งหัวขออภิปรายหรือคําถามที่ครู

ประสงคจะใหนักเรียนรายงาน บัตรคําสั่งประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

  3.1 คําอธิบายสั้นๆ ในเรื่องที่จะศึกษา 

  3.2 คําสั่งใหนักเรียนดําเนินกิจกรรม 

  3.3 การสรุปบทเรียน อาจใชการอภิปรายหรือตอบคําถาม 

  บัตรคําสั่งที่ดีตองมีถอยคํากะทัดรัด เขาใจงาย ชัดเจนและครอบคลุมกิจกรรมที่ครู

ตองการใหนักเรียนทําบัตรคําสั่ง ควรทําใหแข็งแรงติดกับกระดาษแข็งสําหรับใชงานในคราวตอไปได 

  4. เคร่ืองเขียน หลังจากที่นักเรียนเสร็จส้ินกิจกรรมที่กําหนดใหแลว ครูอาจใหนักเรียน

รายงานผลเพื่อเก็บไวใชประโยชนในการวัดผลของนักเรียนและเพื่อใหนักเรียนเขาใจในสิ่งที่ตนเรียน     

ดีขึ้น ครูจะตองเตรียมเครื่องเขียนไวใหพรอม เครื่องเขียนที่จําเปนคือ ปากกา ดินสอ กระดาษ

สําหรับเขียนรายงาน เปนตน 

  องคประกอบทั้ง 4 นี้ จะรวมกันอยูเปนชุดๆบรรจุไวซองละ 1 ชุด เม่ือนําซองเหลาน้ี 

มารวมกันไวในกลองเรียกวา ชุดการสอน โดยมีลักษณะเปนชุดการสอนแบบกลุม  

  ปราณี เลี่ยมพุธทอง. (2520: 19) ไดกลาวถึง การจัดกลุมกิจกรรมซึ่งเปนการจัดกลุม

ใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกันนั้นมีหลักการจัด 3 ประเภท ดังนี้ 

  1. จัดกลุมตามความสามารถ (Grouping by activity) จัดนักเรียนที่มีระดับ

ความสามารถและสติปญญาเทาๆ กัน 

  2. จัดกลุมตามความสนใจ (Grouping by interest) มักเปนการจัดกลุมเพ่ือศึกษา

คนควาเพ่ิมเติม 

  3. จัดกลุมตามอัตราความสามารถในการเรียน (Achievement) ใชเม่ือตองการเปด

โอกาสใหผูเรียนไดแสดงความสามารถและสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
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  จากการศึกษาเอกสารการจัดกลุมศูนยกิจกรรม สามารถสรุปไดวา การจัดกลุมศูนย

กิจกรรมจะตองจัดศูนยกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียงกันมาศึกษาโดยใชเวลาศึกษาประมาณ         

ศูนยกิจกรรมละ 15–20 นาที ศูนยการเรียนหนึ่งๆ จะประกอบดวยศูนยกิจกรรมหลายศูนยและศูนย

กิจกรรมแตละศูนยจะประกอบดวย เน้ือหาของบทเรียน สื่อการเรียน บัตรคําส่ัง เคร่ืองเขียน โดย

การจัดกลุมใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกันน้ันมีหลักการดังน้ี จัดกลุมตามความสามารถ จัดกลุมตาม

ความสนใจจัดกลุมตามอัตราความสามารถในการเรียน เพ่ือไมใหเกิดการแขงขันกัน เพราะ

จุดมุงหมายคือ การรวมมือกันและชวยเหลือกันและกัน 

 

  3.4.8 ขอดีและขอจํากัดของศูนยการเรียน 

  วารินทร รัศมีพรหม (2531: 119) ไดกลาวถึงขอดีและขอจํากัดของศูนยการเรียน ดังนี้ 

  ขอดีของศูนยการเรียน นอกจากประโยชนที่ผูเรียนไดเรียนดวยตนเองแลว ผูสอนที่นํา

ศูนยการเรียนมาใชก็ยังมีเวลาที่จะพบกับผูเรียนเปนรายบุคคลและเปนกลุมเล็กๆ รอบหองเรียนที่

ผูเรียนอยูตามศูนยการเรียนนั้น ทําใหครูสามารถใหคําแนะนําไดอยางทั่วถึง และยังเปนการกระตุน

ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเองและเรียนชาหรือเร็วไดตามความสามารถของตน 

นอกจากนั้น ศูนยการเรียนยังทําใหผูเรียน ทุกคนไดรวมกิจกรรมและมีการตอบสนองดวย 

  ขอจํากัดของศูนยการเรียน คือ ตองใชเวลาและแรงงานมากในการวางแผนและจัดทํา

ขึ้นทั้งตัวศูนยการเรียนและวัสดุที่จัดใสในศูนย ผูสอนที่ใชศูนยการเรียนจึงเปนผูจัดระเบียบบริหาร

หองเรียนไดเปนอยางดี 

  ชัยยงค พรหมวงศ (2533: 46) ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดหองเรียนแบบศูนย      

การเรียนไววา การสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการแสดงความคิด การตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ 

แสวงหาความรูดวยตนเองและรูจักทํางานรวมกับหมูคณะ อาจทําไดดวยการจัดหองเรียนแบบศูนย     

การเรียน โดยถือกิจกรรมการเรียนเปนสวนชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ไชยยศ เรืองสุวรรณ และเริงลักษณ โรจนพันธ (2518: 124) ไดกลาวถึง ขอดีของ

หองเรียนแบบศูนยการเรียน ดังนี้ 

  1. สรางบรรยากาศการเรียนตามความสนใจของนักเรียน 

  2. สงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 

  3. ฝกการทํางานเปนหมู เคารพสิทธิและฟงความคิดเห็น 

  4. สงเสริมเสรีภาพของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็น 
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  5. เปดโอกาสใหครูใกลชิดกับนักเรียนทุกๆ กลุม ใหครูไดสังเกตพัฒนาการของ

นักเรียนดียิ่งขึ้น 

  6. ชวยใหการถายทอดความรูมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มิใชครูบังคับใหนักเรียนจดและ

ทองจําเพียงอยางเดียว 

  7. ใหครูตื่นตัวอยูตลอดเวลาในการคนควาหาความรูในวิชาที่สอนเพ่ิมเติม สํารวจ

แหลงวัสดุอุปกรณและคิดคนประดิษฐอุปกรณตางๆ ขึ้นเอง 

  จากการศึกษาขอมูลดังกลาว สรุปไดวา ขอดีของศูนยการเรียน เพ่ือใหประโยชนแก

ผูเรียนไดโดยตรงดวยการเรียนดวยตนเอง ผูสอนท่ีนําศูนยการเรียนมาใชมีเวลาที่จะพบกับผูเรียน

เปนรายบุคคลและเปนกลุมเล็กๆ รอบหองเรียนที่ผูเรียนอยูตามศูนยการเรียนน้ัน การใชวิธีสอนแบบ

ศูนยการเรียนนอกจากจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาวิธีปกติแลว ยังทําใหเกิดผลตอ

การพัฒนากระบวนการกลุมดวย 

  ขอจํากัดของศูนยการเรียน ตองใชเวลาและแรงงานมากในการวางแผนและจัดทําขึ้น

ทั้งตัวศูนยการเรียนและวัสดุที่จัดใสในศูนย 

 

4. เอกสารที่เก่ียวของกับแนวการสอนแบบเดิม 

 4.1 ความเปนมาและความหมาย 

  แนวการสอนแบบเดิม (Traditional instruction) เปนวิธีการสอนแบบไวยากรณและ

แปล (Grammar translation instruction) เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1950 นิยมใชสอนภาษากรีกและลาติน 

การสอนแบบน้ีไมเนนการฟง–พูด แตเนนไวยากรณและการแปล เพ่ือใหสามารถอานตําราและ

วรรณคดีภาษากรีกและลาตินได การสอนแบบไวยากรณและแปลนี้   ไดถูกนํามาใชในการสอน

ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน 

และเห็นคุณคาของบทประพันธวรรณคดีอังกฤษ เน่ืองจากมีความเชื่อวาการเรียนไวยากรณจะชวย

ใหผูเรียนเขาใจไวยากรณในภาษาที่เรียนมากขึ้น และชวยใหผูเรียนเขียนภาษาที่เรียนไดดีขึ้นดวย 

นอกจากนี้ยังคาดหวังวาการเรียนภาษาตางประเทศดวยวิธีนี้จะชวยเพ่ิมพูนสติปญญาของผูเรียน 

แมวาผูเรียนจะไมเคยมีโอกาสไดใชภาษาตางประเทศที่กําลังเรียนในการพูด แตเปนการฝกฝน   

การใชภาษาตางประเทศเพ่ือใชในการศึกษาคนควาอันจะนําไปสูการพัฒนาความคิด สติปญญา ซึ่ง

จะเปนประโยชนแกผูเรียนอยางมากการสอนแบบเดิมจะเนนทักษะการอานและการเขียน เพราะ

ภาษาที่ใชในวรรรณกรรมเปนภาษาเขียนมากกวาภาษาพูด สวนทักษะการฟงและการพูด ตลอดจน    

การออกเสียง จะใชวิธีเรียนแบบทองจํากฎเกณฑและคําศัพท และแปลเปนภาษาของตน ผูสอนจะ
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  การสอนแบบนี้ เปนการใหความรูเกี่ยวกับตัวภาษาจริงๆ มากกวาที่จะใหพ้ืนฐานใน     

การเรียนรูวิธีการใชภาษา คือ ชวยใหผูเรียนรูวาภาษามีระบบอยางไรมากกวาที่จะรูวา เจาของภาษา

ใชภาษาอยางไร ซึ่งการสอนแบบน้ี ปจจุบันยังเปนมาตรฐานการสอนภาษาในสถาบันการศึกษา

หลายแหง (สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.  2543: 85–86) 

  จากการศึกษาความเปนมาและความหมายดังที่กลาวขางตน สามารถสรุปไดวา    

การสอนแบบเดิมยึดแนวคิดที่วา ภาษามีกฎเกณฑ มีระบบและระเบียบการเรียนภาษา คือ การเรียนรู

ระบบกฎเกณฑตางๆ ของภาษา ดังนั้นจุดประสงคพ้ืนฐานของการสอน คือ ใหผูเรียนมีประสิทธิภาพ

ในการอานวรรณกรรมภาษาตางประเทศที่เรียน และรูวัฒนธรรมของเจาของภาษาที่ปรากฏในเรื่องที่

อาน โดยเชื่อวาผูเรียนรูไวยากรณและความหมายของคําศัพทตางๆ แลวก็สามารถเขาใจขอความ

ตางๆ ในภาษาที่เรียน สามารถใชภาษานั้นไดอยางถูกตอง และถาผูเรียนสามารถแปลเปนภาษา

ของตนไดก็จัดไดวาประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนดวย 

 

  4.2 ข้ันตอนแนวการสอนแบบเดิม 

  แนวการสอนแบบเดิม ประกอบดวยบทเรียนและแบบฝกหัด โดยในบทเรียนแตละบท

เปนบทความ หรือขอความใหผูเรียนอาน และมีคําศัพท ไวยากรณที่นํามาจากบทความน้ัน ขั้นตอน

การสอนแบบด้ังเดิม มีดังนี้ (สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.  2543: 94–95) 

  ข้ันตอนที่ 1 ฝกออกเสียง (Pronunciation practice) 

  จะฝกวิธีการออกเสียง การเนนและสําเนียงของประโยค และสํานวนประจําบทให

นักเรียนฝกกับครูโดยใชวีดิทัศนประกอบ 

  ข้ันตอนที่ 2 ฝกพูด (Speak) 

  จะฝกสนทนาโดยเนนโครงสรางประจําบทใหนักเรียนฝกกับครูจนสามารถใชบท

สนทนานั้นไดคลอง แลวจึงใหนักเรียนจับกลุมหรือจับคูกันหัดสนทนากับเพ่ือนในการฝก อยาให

นักเรียนอานจําหนังสือ 

  ข้ันตอนที่ 3 ฝกฟง (Listen to that) 

  จะฝกการหัดฟงจากเสียงของเจาของภาษาที่พูดดวยความเร็วปกติโดยหัดฟงจาก   

วีดิทัศนแลวทํางานที่กําหนดให 
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  ข้ันตอนที่ 4 ฝกฟงและพูด (Get the message) 

  เปนการฝกการฟง สํานวนหรือประโยคที่นักเรียนอาจเขาใจผิดไดงายโดยใชวีดิทัศน

ประกอบ นักเรียนอาจจะฝกทั้งหองแลวใหนักเรียนพูดโตตอบกับบุคคลในวีดิทัศนหรือใหนักเรียนฝก

โตตอบกันเอง 

  ข้ันตอนที่ 5 ฝกพูด (Let’s talk)   

  เปนการฝกใหนักเรียนรวบรวมสิ่งที่เรียนมาแลวมาใชสรางบทสนทนาเองแลวให

นักเรียนโตตอบกันเอง 

  ข้ันตอนที่ 6 ฝกฟง (Listen and do it) 

  เปนการฝกการฟง ซึ่งจะใหนักเรียนรวมทํากิจกรรมกับวีดิทัศนอาจจะรองเพลง หรือ

เลนเกมส โดยใชวีดิทัศนประกอบ 

 

5. เอกสารที่เก่ียวของกับความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 5.1 ความเปนมาของความสนใจตอการเรียน 

  ความสนใจกับวิชาที่เรียน หมายถึง ความรูสึกเอาใจใสที่จะเรียนในวิชาน้ันมองเห็น

ความสําคัญของวิชา ไมเบื่อหนายในขณะที่เรียน ความสนใจในวิชาที่เรียนรวมทั้งแรงจูงใจที่จะเรียน

และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาน้ัน 

  เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา นักเรียนที่มีความสนใจในวิชาใดมักจะเรียนวิชาน้ันได

ดีกวาที่เรียนโดยปราศจากความสนใจ และการที่มีทัศนคติที่ดีตอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ยอมทําใหเกิด

ความสนใจในสิ่งน้ัน นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอวิชาใดก็ตามจะมีความสนใจคนควา ติดตามผลใน

เรื่องนั้น (Shepps and others. 1971: 71–73) 

  จากการศึกษาความเปนมาของความสนใจตอการเรียน ผูวิจัยสรุปไดวา การที่คนเรามี

แรงจูงใจในการทํางานสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จยอมมีความสนใจเปนพื้นฐาน จากการสังเกตพบวา

นักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนจะมีความตั้งใจและกระตือรือรนในการเรียนมากกวานักเรียนที่

เรียนโดยปราศจากความสนใจ ดังนั้นนักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนจะเกิดการเรียนรูไดงายและ

รวดเร็ว อันจะชวยใหเขาใจในบทเรียนและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดีดวย 
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 5.2 ความหมายของความสนใจ 

  ไดมีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานใหความหมายของความสนใจไว ดังนี้ 

  ดิวอ้ี (Dewey.  1959:66) กลาววา ความสนใจ คือ ความรูสึกหรือความพอใจที่มีตอ   

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แนวความคิดใดแนวความคิดหน่ึง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 

  นันแนลลี (Nunnally.  1970: 415) ไดสรุปไววา ความสนใจ หมายถึง ความชอบใน        

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ 

  กูด (Good.  1973: 311) ไดใหความหมายของความสนใจไววา ความสนใจเปน

ความรูสึกชอบของคนเราที่แสดงตอส่ิงใดสิ่งหน่ึง ซึ่งความรูสึกน้ีอาจจะมีชั่วขณะหนึ่ง หรืออาจจะมี

ถาวรตอไปก็ได ขึ้นอยูกับความอยากรูอยากเห็นของบุคคลนั้นโดยมีอิทธิพลจากประสบการณของ

เขาเอง 

  นอมฤดี จงพยุหะ และคนอ่ืนๆ (2519: 258) กลาวถึงความสนใจวา หมายถึง อาการ

อยากรูอยากเห็น อาการชอบทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง อาการสนุกเพลิดเพลินใจในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือ

อาการซาบซึ้งในคุณคาที่มีตอส่ิงใดๆ 

  จรรยา เอ่ียมสะอาด (2527: 36) ไดใหความหมายของความสนใจวา หมายถึง 

ความรูสึกของบุคคลท่ีมีความรักชอบสิ่งใดสิ่งหน่ึง พรอมที่จะทํากิจกรรมที่สนใจน้ันดวยความตั้งใจ 

เอาใจใสเพื่อใหสําเร็จตามความมุงหมายของตน 

  กมลรัตน หลาสุวงษ (2538: 233) ไดกลาววาความสนใจมีลักษณะใกลเคียงกับ

ทัศนคติมาก กลาวกันวาความสนใจเปนสวนหนึ่งของทัศนคติ กลาวคือ ความสนใจเปนความรูสึกที่ดี

ตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซึ่งหมายถึงทัศนคติทางบวกหรือทัศนคติที่ดีนั่นเอง และความสนใจของแตละบุคคล

จะแตกตางกันเนื่องจากองคประกอบที่สําคัญๆ คือ ความตองการ ความถนัดและสภาพแวดลอมตางๆ 

ในสังคมที่แตกตางกัน 

  จากการศึกษาความหมายของความสนใจ สรุปไดวา ความสนใจ หมายถึง ความรูสึก

ชอบหรือพอใจที่บุคคลมีตอสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งแสดงออกโดย มีความกระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรม

ดวยความเอาใจใส มองเห็นความสําคัญของสิ่งน้ันๆ มีการรับรูและมีการตอบสนองตอการรับรูแลว

เกิดการยอมรับในคุณคาในที่สุด 
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 5.3 ความสําคัญของความสนใจตอการเรียน 

  เพาเวลล (Powell.  1963: 330) ไดใหทรรศนะวา เด็กที่มีความสนใจในการเรียนจะทํา

ใหเกิดความตั้งใจในการเรียนดวย และการเรียนดวยความสนใจนี้ เด็กจะมีสมาธิในการเรียนอันจะ

สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย 

  บลูม (มยุรี นพภาลัย.  2527: 12;  อางอิงจาก Bloom.  1976: 13-15) ยืนยันวาถา

นักเรียนเรียนดวยความสนใจและกระตือรือรน จะชวยใหเกิดการเรียนรูไดงายและรวดเร็ว เปนผลให

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนอยางขาดความสนใจ และขาดความกระตือรือรน 

  นอมฤดี จงพยุหะ และคนอื่นๆ (2519: 258) กลาววา การจัดการเรียนการสอนวิชา

ตางๆ จะไดผลสมความมุงหมายเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความสนใจดวยสวนหนึ่ง ความสนใจจะทําให

นักเรียนเกิดความตั้งใจ คือ เอาจิตใจมาจดจออยูกับบทเรียนตลอดเวลา อันจะชวยใหเขาใจบทเรียน

ไดดี 

  จากการศึกษาความสําคัญของความสนใจตอการเรียนขางตน ผูวิจัยสามารถสรุป    

ไดวา ความสนใจเปนหัวใจสําคัญอีกอยางหนึ่งที่จะชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูสอนควร

จัดสภาพการเรียนรูที่จะชวยสรางแรงจูงใจภายในตัวผูเรียนใหเกิดความสนใจตอกิจกรรมการเรียนรู 

โดยการเปดโอกาสใหผูเรียนรูตามความตองการ ความถนัด และความสนใจในสภาพการเรียนรูที่

เหมาะสมตามลักษณะการเรียนรูของผูเรียนแตละคน 

 

 5.4 ลักษณะของความสนใจ 

  เพาเวลล (Powell.  1963: 330) กลาววา นักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนจะทําให

เกิดความตั้งใจเรียน มีสมาธิในการเรียน และสามารถติดตามเนื้อหาท่ีเรียนไดตลอด ซึ่งจะสง

ผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนดวย 

  วณิช บรรจง และคนอื่นๆ (2516: 330) กลาวถึงลักษณะของความสนใจ ดังนี้ 

  1. ความสนใจ เปนความรูสึก หรือเจตคติที่เขมขนอยูในวงแคบ คือ บุคคลจะตองมี

ความสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนอยางๆ ไป 

  2. ความสนใจ เปนเรื่องของแตละบุคคล บุคคลหน่ึงอาจจะสนใจตอส่ิงหนึ่ง แตบุคคล

อ่ืนๆอาจจะไมสนใจตอส่ิงนั้น 

  3. ความสนใจทําใหบุคคลเอาใจใสและจดจําส่ิงที่ตนสนใจ 

  4. เม่ือเกิดความสนใจ ตอส่ิงใดแลว ยอมมีความมุงหมาย อยางใดอยางหน่ึงตอส่ิงน้ัน 

เชนตองการอยากรูใหมากขึ้น ตองการปฏิบัติ เปนตน 
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  5. บุคคลยอมมีความมุงม่ันที่จะทําใหสําเร็จตามความมุงหมาย ถาบุคคลน้ันมีความ

สนใจตอส่ิงนั้น 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของความสนใจ สามารถสรุปไดวา ลักษณะ          

การแสดงออกของผูที่มีความสนใจในการเรียนน้ัน เปนลักษณะที่บงบอกถึงความรูสึกชอบพอ      

ชื่นชม และการดูแลเอาใจใสตอส่ิงนั้นเปนอยางดี เหตุเพราะตรงตามความตองการและตรงเปาหมาย

ของบุคคลน้ัน โดยผูที่มีความสนใจในการเรียนน้ันมีความสามารถ ดังตอไปน้ี 

  1. ความรูสึกชอบหรือพอใจ 

  2. ความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 

  3. ความมานะพยายาม และเอาใจใสตอสิ่งนั้นๆ 

  4. การมองเห็นประโยชน และคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 

 5.5 องคประกอบที่เก่ียวของกับความสนใจ 

  สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม (2516: 73) กลาวถึงองคประกอบที่เก่ียวของ

กับความสนใจของเด็กไว ดังนี้ 

  1. ความสนใจเกิดจากความพรอม ความตองการ และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 

  2. ความสนใจเปนเรื่องของแตละบุคคล ไมจําเปนตองสนใจสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกัน 

  3. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับสุขภาพรางกาย ความสนใจสั้นหรือยาวขึ้นอยู

กับความสมบูรณของรางกาย 

  4. ความสนใจอาจเปลี่ยนแปลงตามวัยและเวลาของแตละบุคคล 

  5. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับสภาพทางจิตใจ เชาวปญญาของเด็ก 

  6. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับพ้ืนฐานประสบการณของเด็ก เด็กที่มีเชาว

ปญญาสูงจะสนใจหลายอยางในเวลาเดียวกันและสลับซอนกวาเด็กที่มีเชาวปญญาต่ํา 

  บงกช สัปปพันธ (2529: 48) ไดรวบรวมองคประกอบที่เก่ียวของกับความสนใจไว 

ดังนี้ 

  1. ความสนใจนั้นเกิดขึ้นจากความพรอม ความตองการ และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 

  2. ความสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนเรื่องของแตละบุคคล โดยเฉพาะคนทุกคนจะมีความ

สนใจในสิ่งตางๆ แตกตางกัน 

  3. ความสนใจนั้นมีความสัมพันธอยางสูงกับสุขภาพของรางกาย เด็กจะสนใจสิ่งใดเปน

ระยะสั้นหรือยาวยอมขึ้นอยูกับความสมบูรณของรางกาย 
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  4. ความสนใจเฉพาะอยางนั้น อาจเปลี่ยนไปตามวัยและเวลาของแตละบุคคล แตแบบ

แผนของความสนใจคอนขางคงที่ ทําใหการวัดความสนใจชวยทํานายความสนใจในอนาคตของ   

ตนได 

  5. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับสภาพจิตใจและเชาวปญญาของบุคคล ผูที่มี

ระดับของเชาวปญญาต่ําจะสนใจสิ่งใดส่ิงหนึ่งไมมากอยาง และไมสลับซับซอนนัก ผิดกับผูที่มีระดับ

เชาวปญญาสูง มักจะสนใจหลายๆ ในเวลาเดียวกัน และเปนเรื่องที่สลับซับซอนมาก ผิดกับผูที่มี

ระดับของเชาวปญญาสูง มักจะสนใจหลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน และเปนเรื่องที่สลับซับซอนมาก 

  6. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับพ้ืนฐานทางประสบการณของเด็ก เด็กจะ

สนใจเร่ืองใด เด็กจําเปนตองมีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับเร่ืองน้ันพอสมควร ถาเด็กขาดประสบการณ

เด็กอาจไมสนใจ เปนเพียงอยากรูอยากเห็นชั่วครูเดียวแลวก็เลิกความสนใจไป 

  จากการศึกษาเก่ียวกับองคประกอบที่เก่ียวของกับความสนใจในการเรียน สรุปไดดังนี้ 

  1. เกิดขึ้นจากความพรอม ความตองการ และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 

  2. มีความสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนเรื่องของแตละบุคคล 

  3. ความสนใจเฉพาะอยาง อาจเปลี่ยนไปตามวัยและเวลาของแตละบุคคล 

  4. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับพื้นฐานทางประสบการณของเด็ก 

  5. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับสภาพทางจิตใจ เชาวปญญาของเด็ก 

 

  5.6 สาเหตุของความสนใจ 

  สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2528: 92) กลาวถึง สาเหตุของความสนใจ ดังนี้ 

  1. อาจจะเปนผลมาจากการที่บุคคลน้ันมีความรูในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงแลวทําใหเกิดความ

สนใจในเรื่องอ่ืนๆ ตอไปน้ี 

  2. อาจจะมีสาเหตุมาจากการตามอยางเพ่ือน หรือลัทธิเอาอยาง 

  3. อาจมีสาเหตุมาจากผลประโยชน 

  4. อาจมีสาเหตุมาจากความอยากรูอยากเห็น 

  5. อาจมีสาเหตุมาจากเรื่องสวนตัว 

  กฤษณา ศักด์ิศรี (สุทธิชา เพชรวีระ.  2550: 76;  อางอิงจากกฤษณา ศักด์ิศรี. 2530:       

216-217) อธิบายถึงสาเหตุที่ทําใหเคนเราเกิดความสนใจ มีดังนี้ 

  1. เกิดจากการติดตอสัมพันธ (Association) เชน จากการอาน การติดตอส่ิงใดที่ทํา

ความพอใจไดหรือเห็นสิ่งนั้นจะใหประโยชน 
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  2. สิ่งกระตุน ความสนใจเกิดจากสิ่งกระตุนหลายๆ ลักษณะ 

  3. ความรู ความรูความสามารถที่จะกระทําสิ่งใดไดยอมจะเปนเหตุใหเกิดความสนใจ         

ในสิ่งนั้นได เชน คนที่พูดภาษาอังกฤษไดยอมสนใจภาษาอังกฤษ 

  4. ความสนใจเกิดจากการไดรับผลสําเร็จ ถาทํางานประสบผลสําเร็จไดรับคําชมเชย 

จะเกิดความภาคภูมิใจและเกิดมีความสนใจที่จะทําการงานนั้นใหดียิ่งขึ้นเพราะมีกําลังใจที่จะ

ปฏิบัติงานใหไดผลยิ่งขึ้นอีก 

  5. ความสนใจเกิดจากความตองการ บุคคลมีความตองการทั้งทางรางกาย ทางจิตใจ       

ทางสังคม ความตองการทําใหคนเราพยายามหาทางบําบัดความตองการ สนใจที่จะเสาะแสวงหา

ลูทางสูความสําเร็จ 

  6. เกิดจากส่ิงแวดลอม เชน ชาวประมงน้ําตื้น แลนเรือไปหาปลาปูอยูเปนประจํา   

วายนํ้า ดํานํ้าเกง จึงสนใจกีฬาแขงเรือใบ สิ่งแวดลอม ความเคยชิน ความชํานาญ 

  7. เกิดจากการฝกอบรมโนมนําใหเกิดความสนใจ 

  8. เกิดจากการยกยองชมเชยจากสังคม จากผูที่เราเคารพนับถือ ยอมมีอิทธิพล

สงเสริมใหความสนใจ เขมแข็งขึ้นและดําเนินตอไป 

  9. ความชวยเหลือของบุคคลซ่ึงเคยสนใจมาแลว จะชวยกระตุนใหเกิดการสนใจตาม 

  ปยนุช พัฒนภิรมย (2538: 44-45) กลาววา ความสนใจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 

  1. ความตองการ เชน อยากเปนคนเรียนเกงก็ตองพยายามสนใจเรียน เพ่ือจะไดเขาใจ 

  2. การเอาอยางส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่คนในหมูคณะนิยมและสนใจ จะทําใหเกิดความสนใจตาม

ไปดวย 

  3. เกิดจากการอาน เชน การอานหนังสือชีวประวัติของนักประดิษฐ ก็จะทําใหเกิด

ความสนใจ ที่จะประดิษฐสิ่งตางๆ บาง 

  4. การศึกษาหรือการฝกอบรมความรูความสามารถในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจทําใหเกิดความ

สนใจในสิ่งนั้นได แมในตอนแรกจะไมมีความสนใจในสิ่งนั้น 

  5. ความแปลกประหลาด เม่ือพบเห็นสิ่งของที่แปลกประหลาด หรือไมเคยเห็นสิ่งน้ัน 

มากอน ก็จะทําใหเกิดความสนใจในสิ่งนั้นขึ้น 

  จากการศึกษาเก่ียวกับสาเหตุของความสนใจ สารมารถสรุปไดดังนี้ 

  1. ผลมาจากการที่บุคคลน้ันมีความรูในเร่ืองใดเรื่องหน่ึงแลวทําใหเกิดความสนใจใน

เรื่องอ่ืนๆ ตอไปน้ี 

  2. ผลมาจากการตามอยางเพ่ือน หรือลัทธิเอาอยาง 
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  3. ผลมาจากผลประโยชน 

  4. ผลมาจากความอยากรูอยากเห็น 

  5 ผลมาจากเรื่องสวนตัว 

 5.7 การสรางความสนใจ 

  มาสโลว (Maslow.  1970: 109) กลาววา การสรางความสนใจในการเรียน ครูควร

คํานึงถึง สิ่งตางๆ ดังนี้ 

  1. พยายามที่จะตอบสนองความตองการขั้นต่ํา เชน จัดบรรยากาศการเรียนที่ ผอน

ปรนใหความสนใจแกนักเรียน ใหการยอมรับนักเรียนทุกคน จัดกิจกรรมที่ตองแขงกับตนเอง       

ลดการเปรียบเทียบกับผูอ่ืน 

  2. กระตุนใหมีการพัฒนาความสามารถ เชน จัดสภาพการเรียนใหกระตุน ความ

พยายามของนักเรียน ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน ไมลงโทษเมื่อทําการบานหรือทํา         

การทดสอบไมได 

  3. จัดประสบการณการเรียน เพ่ือชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จเพ่ือกระตุนให

นักเรียนรูจักตั้งความหวังที่จะตรงกับความจริง คาดหวังความสําเร็จและความรูสึกเก่ียวกับตนเองใน

ทางบวก 

  4. คํานึงถึงผลเสียของการแขงขัน  แมการแขงขันจะเปนสิ่งจําเปนในปจจุบัน                  

แตสภาพการณในการเรียนไมควรใหเกิดการแขงขันอยางมากมาย  เพราะนักเรียนจะไมมี          

การชวยเหลือกันและกัน 

  5. ใหความชวยเหลือนักเรียนบางคนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 

  6. กระตุนใหนักเรียนเรียนรูเพราะรูสึกอยากเรียนดวยตนเอง ไมใชจากส่ิงลอตาม

ธรรมชาติของมนุษยทุกคนมีความสนใจในสิ่งตางๆ อยูแลว ถาจัดสภาพภายในชั้นเรียนใหเหมาะสม

ก็จะสามารถเราความสนใจซึ่งเปนธรรมชาติของมนุษย 

  7. กระตุนใหเกิดความสนใจโดยใชเคร่ืองลอใจตางๆ การเรียนโดยใหนักเรียนมีความ

สนใจดวยตนเองเปนส่ิงสําคัญและพึงประสงค แตบางครั้งหากครูพบวา การเรียนนาเบื่อ มีเพียงบาง

คนเทาน้ันที่สนใจ ครูตองหาวิธีกระตุนดวยเครื่องลอตางๆ เชน ใชแผนภูมิแสดงความกาวหนาหรือ

รางวัล วิธีที่ดีที่สุดคือใหนักเรียนเปนผูใชเครื่องลอดวยตนเอง 

  สุโท เจริญสุข (2525: 72) ไดใหแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนมี

ความสนใจในการเรียน ดังนี้ 
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  1. นําเอาเร่ืองหรือส่ิงที่แปลกใหมมาเลาหรือแสดงใหนักเรียนดู 

  2. ทําบทเรียนใหสนุก โดยการใชอุปกรณการสอนและเทคนิควิธีหลายรูปแบบ 

  3. ทําบทเรียนใหกระจาง โดยใชถอยคําที่เขาใจงาย และเปนรูปธรรม 

  4. ใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือเขารวมกิจกรรมการเรียนอยูเสมอ 

  5. จัดส่ิงแวดลอมใหนาสนใจ 

  6. มีการเสริมแรง 

  กมลรัตน หลาสุวงษ (2538: 243) ไดเสนอแนะ วิธีสรางความสนใจ ดังนี้ 

  1. ศึกษาความตองการของผูเรียนสวนใหญ เพ่ือจะไดบทเรียน สภาพหองเรียนและ  

สื่อการเรียนตางๆ ใหตรงกับความตองการของเขา 

  2. สํารวจพ้ืนฐานทางดานความถนัดของผูเรียน เพ่ือจัดสภาพการเรียนการสอนใหตรง

กับความถนัดนั้นๆ 

  3. จัดสภาพหองเรียนใหนาสนใจ มีการตั้งคําถามยั่วยุและทาทายความสามารถของ

ผูเรียน พยายามใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด เชน การแสดงความคิดเห็น 

การแกปญหาเฉพาะหนา ฯลฯ ตลอดจนการพยายามสรางใหเกิดส่ิงที่ตื่นตาตื่นใจ สิ่งแปลกๆ ใหมๆ 

และนําส่ิงที่ทันสมัยในยุคน้ันมากลาวถึงบาง โดยเลือกใหตรงกับความถนัดและความสามารถของ

ผูเรียน จะทําใหเขาสนใจสิ่งที่ไดรับมอบหมายใหทํา 

  4. ชี้ทางหรือใหทราบความกาวหนาในการทํางานทุกระยะของผูเรียน ทําใหเขามีความ

สนใจที่จะทํางานนั้นๆ ตอไป 

  สุทธิชา เพชรวีระ.(2550: 79;  อางอิงจาก กฤษณา ศักด์ิศรี.  2530: 219-220) ได

กลาวถึง การสรางความสนใจในเรื่องการเรียนวาเปนหนาที่ของครู ซึ่งครูควรปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. กอนสอนเรื่องใดครูควรนําเขาสูบทเรียน ปูพ้ืนฐานเรื่องที่จะสอนใหม โยงใหสัมพันธ

กับความรูเดิมของเด็ก 

  2. จัดบทเรียนใหเหมาะกับความสามารถในการเรียนของเด็ก ถายากเกินไปเด็ก       

ก็ทอถอย งายเกินไปก็เบื่อ ควรใหยากงายพอเหมาะดีที่จะทาทายผูเรียน 

  3. สงเสริมใหเด็กมีความสําเร็จในกิจกรรมตางๆ เพราะความสําเร็จในการงานเปนยา

วิเศษที่จะยั่วยุใหเด็กสนใจในการเรียน ครูศึกษาใหรูถึงความสามารถของเด็ก แลวจัดกิจกรรมใหเด็ก

ทําจนสําเร็จ ตามความสามารถ ตอจากน้ันเขาจะบังเกิดความสนใจในงานนั้นเอง 

  4. ชี้แจงใหเด็กเห็นความกาวหนาของตน เพ่ือเปนแรงจูงใจ ทําใหเด็กอยากเรียนมี

ความสนใจในงานนั้น 
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  5. ครูควรชี้ใหเด็กเห็นความนาสนใจของเร่ืองที่เรียน ชี้ใหเห็นประโยชนของสิ่งที่ควร

สนใจและจัดสภาพในการเรียนใหเปนที่นาร่ืนรมย อยูในสภาพที่สะดวก สบาย มีบรรยากาศที่ดี 

  6. ครูตองสรางเจตคติที่ดีตอวิชาน้ัน เพราะเจตคติที่ดีตอวิชาใดยอมเปนรากฐานที่จะ

ทําใหเด็กสนใจในวิชานั้นมากขึ้น และใชอุปกรณที่เหมาะสม ชวยใหเขาใจดี งาย รวดเร็ว แตไมควร 

ใชมากหรือนอยจนเกินควร 

  7. ควรจัดใหนักเรียนมีสวนรวมในบทเรียนใหมาก ใหมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น

ของตนเองบาง เชน ใหอภิปราย 

  8. จัดบทเรียนใหมีความหมายตอชีวิตเด็ก เด็กยอมสนใจบทเรียนที่จะนําไปใชกับ

ชีวิตประจําวันได 

  9. ใชเทคนิควิธีตางๆ และจิตวิทยาชวยในการเรียนการสอน พาไปศึกษานอกสถานที่

เลาประสบการณนาสนใจที่เก่ียวกับบทเรียน ครูซักถามไมยาก หรืองายเกินไป ใชแรงเสริมจัด

บทเรียนใหเหมาะกับเหตุการณ 

  10. สรางความรูสึกพ้ืนฐานกอนสอนเรื่องนั้น เพ่ือจะไดโยงความสัมพันธสูเรื่องที่จะ

สอนใหม ถาไมมีพ้ืนฐานมากอนจะเขาใจยาก ไมอยากสนใจ ดังน้ันผูสอนควรมุงสรางเจตคติที่ดีตอ

วิชานั้น ควบคูกันไปกับการสอน โดยใหเรียนโดยการกระทํา ใหมากที่สุด 

  11. ดําเนินการสอนใหคลอยตามสัญชาตญาณอยากรูอยากเห็นของเด็ก เพราะ

สัญชาตญาณชนิดนี้ เปนรากฐานของความสนใจ เกิดจากการท่ีมีสิ่งแปลกประหลาด หรือความ

แปลกประหลาด เปนเครื่องชวยกระตุน ฉะน้ันในการสอนครูก็หาเร่ืองแปลกๆ มาเลา พยายาม

สงเสริมใหเด็กกระตือรือรนและอยากรูอยากเห็นยิ่งขึ้นไปเปนลําดับ ครูควรเปดโอกาสใหเด็กได

ซักถาม อภิปรายระหวางกันและกันและใหเด็กเรียนแบบเลน (Play way) บางจะชวยใหเด็กเกิด

ความสนใจไดมาก 

  12. สอนใหสนุก เชน พูดจาทํานองชวนขบขันเปนคร้ังคราว เลาเรื่องสนุกการ

แสดงออก ทางเสียง ทางกิริยาทาทางและทางหนาตาของครู หากรูจักแสดงใหเหมาะสมแลวก็

ยอมจะชวยปลุกความสนใจของเด็กไดเปนอยางดี 

  13. สอนบทเรียนใหหนักไปทางรูปธรรมมากกวานามธรรม แสดงตัวอยางสิ่งของ และ

ใหนักเรียนจับตองได พานักเรียนไปชมสถานที่อันเปนประโยชน หรือเปนเรื่องที่นักเรียนสามารถ

เขาใจถึงประโยชนและคุณคาไดโดยงาย 

  14. ทําบทเรียนใหเปนที่กระจางแจงไมเคลือบแคลง ใชถอยคําสํานวนที่เขาใจไดงาย

เหมาะสมกับความสามารถและวัยของเด็ก 
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  จากการศึกษาเอกสารตางๆ เก่ียวกับการสรางความสนใจ สามารถสรุปได ดังนี้ 

  1. ตอบสนองความตองการขั้นต่ํา 

  2. กระตุนใหมีการพัฒนาความสามารถ 

  3. จัดประสบการณการเรียนรู 

  4. คํานึงถึงผลเสียของการแขงขัน 

  5. จัดสภาพหองเรียนใหนาสนใจ 

  6. ทางหรือใหทราบความกาวหนาในการทํางานทุกระยะของผูเรียน 

 

 5.8 การวัดความสนใจ 

  เพาเวล (Powell.  1963: 337-338) ใหความเห็นวา ความสนใจอาจวัดไดดวยวิธีการ

ดังตอไปน้ี 

  1. ใชแบบวัดความสนใจ (Interest inventories) แบบวัดความสนใจ ประกอบดวย

ขอความชุดหน่ึงสําหรับใหแตละบุคคลแสดงความชอบหรือไมชอบตอขอความตางๆ เหลาน้ัน 

  2. ใชแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended questionaires) โดยใหผูตอบมีอิสระท่ีจะ

ตอบคําถามตางๆ ไดตามความรูสึกแทจริงของตน 

  3. ใชการสัมภาษณ (Interviews) ซึ่งผูสัมภาษณสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมของผูถูก

สัมภาษณ 

  เดวิส (รุจิรา โพธิ์สุวรรณ.  2540: 66;  อางอิงจาก Davis.  1964: 160-161) ไดเสนอแนะ 

เทคนิคสําหรับวัดความสนใจไว ดังนี้ 

  1. คนหาสิ่งที่แตละบุคคลชอบทําในระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา ถาเขายอมสละเวลาวาง

ที่มีอยูเพ่ือทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ก็แสดงวาเขามีความสนใจสิ่งนั้น 

  2. คนหาวาแตละบุคคลมีความรูในเรื่องนั้นๆ มากนอยเพียงใด ถาเขามีความรูในเรื่อง

นั้นมาก ก็แสดงวาเขาสนใจในเรื่องนั้น เพราะคนเรายอมจะทําส่ิงที่ตนสนใจไดดีกวาส่ิงที่ไมสนใจ 

  3. ใหแตละคนแสดงความรูสึกชอบหรือไมชอบตอขอความตางๆ ที่กําหนดให 

  สําหรับการที่จะวัดความสนใจใหไดผลถูกตองที่สุดน้ัน เปนเร่ืองที่ทําไดยาก ทั้งนี้

เพราะความสนใจของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง ไดแก อายุ 

เพศ สติปญญา สิ่งแวดลอม พัฒนาการทางดานรางกาย และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม Powell 

(1963: 238) ไดกลาววา เราสามารถวัดความสนใจไดโดยตอไปนี้ คือ ใชแบบสอบถามความสนใจใช
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  วิธีการวัดความสนใจที่กลาวมาสามารถใชวัดความสนใจของบุคคลไดทั้งสิ้น แตการจะ

นําไปใชกับใครในสถานการณแบบใดน้ียอมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบุคคลนั้นไปใชเอง และจาก    

การวัดโดยวิธีใชตางๆ ไดมีการพิสูจนแลววา การวัดความสนใจโดยวิธีใชแบบสํารวจความสนใจ  

เปนวิธีที่ไดผลดีที่สุด เราความสนใจที่สุดและเชื่อใจได (Mehrens and Lehmenn.  1969: 218) 

  จากการศึกษาเอกสารตางๆ เก่ียวกับการวัดความสนใจในการเรียน สรุปไดวา การวัด

ความสนใจ สามารถใชเคร่ืองมือวัดได 3 วิธี ไดแก คือ ใชการสังเกต สัมภาษณ และใชแบบสอบถาม

ความสนใจ โดยแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนนั้น เราสามารถสรางขึ้นมาใชเองได หรือจะ

เลือกซ้ือจากตางประเทศ ซึ่งจะมีหนวยงานหรือบริษัทผูผลิตที่จะมีกลุมนักวัดผลผูเชี่ยวชาญทํา   

การสรางและพัฒนาแบบสอบจนไดมาตรฐานเพื่อการจําหนาย ทั้งน้ีการท่ีผูสอนจะเลือกใชเคร่ืองมือ

แบบใดควรพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการวัดน้ันๆ ดวย เพ่ือใหไดขอมูลที่เที่ยงตรงและถูกตอง 

 

6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 6.1 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถดานการฟงและการพูดและ

ความสัมพันธระหวางการฟงและการพูด 

  งานวิจัยตางประเทศ 

  เอสโคลา (Escola.  1980: 1985 -A- 1986-A) ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมเพ่ือ    

การสื่อสารที่มีตอพัฒนาการของทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชแบบสอบ (Modern 

Language Association-Co-operative Foreign Language Test) โดยเปรียบเทียบผลการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวเยอรมันระดับ 2 และระดับ 4 ซึ่งกําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในมล

รัฐแมรี่แลนด จํานวน 2 กลุมๆ ละ 30 คน และ 31 คน โดยกลุมทดลองไดรับการฝกทักษะการฟง–

พูดจากกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร และกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบเดิม โดยท้ังสองกลุมมีครูคน

เดียวกัน แบบเรียนและหลักสูตรอยางเดียวกัน ใชเวลาทดลอง 4 ภาคเรียน ผลปรากฏวา 

ความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 กลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งทางดานการฟงและ

การพูด แสดงใหเห็นวาการใชกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารจะชวยใหผูเรียนระดับอุดมศึกษามีพัฒนาการ

ดานทักษะการฟงและการพูดมากขึ้น 

  แซงเลอร (Zuengler.  1993: 403-432) ไดทดลองสงเสริม  กิจกรรมการสนทนา

ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสันประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมทดลองเปนนักศึกษาชาย
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  แมคโดนัลด ยูล และเพาเวอรส (Macdonald, Yule; and Powers.  1994: 75-100)             

ไดเปรียบเทียบการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ใชภาษาของนักศึกษาที่ใช

ภาษาอังกฤษ เปนภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 23 คน โดย

แบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 

  กลุม A จํานวน 6 คน ใชกิจกรรมฟง-พูดแบบเดิม มีครูเปนศูนยกลางการเรียน      

การสอน 

  กลุม B จํานวน 6 คน ใหฟงเทปดวยตนเองในหองปฏิบัติการภาษา 

  กลุม C จํานวน 6 คน ใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

  กลุม D จํานวน 5 คน เปนกลุมที่สอนโดยใชกิจกรรมเก่ียวกับการสื่อสารซ่ึงใชการสอน

และเทคนิคตางๆ ผสมกัน 

  ประเมินผลการสอนโดยใหผูที่พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ฟงการออกเสียงของ

นักศึกษาทุกกลุม พบวา ผูเรียนในกลุม A B และ C ไมมีความแตกตางกันในดานการออกเสียงและ

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในขณะที่ผูเรียนในกลุม D มีการออกเสียงและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารที่ดีมาก ขอสรุปคือ การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ

จะตองเปนการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอน เทคนิคการสอน และสื่อการสอนอยางหลากหลาย 
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  งานวิจัยในประเทศ 

  สุชาติ หลอนกลาง (2536: 89) ไดทําการศึกษาถึงความสามารถในการฟง–พูด

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ โดยใช

การตูนและวิธีสอนตามคูมือครู ปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใช

การตูนมีความสามารถดานการฟง–พูดสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

  พรรุงทิพย กิติศรีปญญา (2549: 106) ไดทําการศึกษาการพัฒนาความสามารถใน  

การใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการ

พระนคร โดยใชการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 2) ผลการทดลองพบวา นักศึกษาที่

ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 2 มีพัฒนาการในการใชภาษาอังกฤษในการฟง-

การพูด การอาน และการเขียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ศุภิสรา วิริไฟ (ออนไลน.  2551: 94) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การเพ่ิมความสามารถดาน    

การฟงโดยใชกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ” ดวยวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง กลุม

ทดลองจํานวน 18 คน ซึ่งเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2 โรงเรียนเทคนิค

วิมลบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรูมีคาเทากับ 88.33/87.00 ซึ่งสูง

กวาเกณฑที่ตั้งไว การใชเพลงเปนกิจกรรมฟงภาษาอังกฤษ ทําใหนักศึกษามีความสามารถดาน 

การฟงภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น โดยไดคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12 คิดเปนรอยละ 40 นักศึกษามี

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  ผองศรี จัตุปา (ออนไลน.  2551: 102) ไดทําการศึกษา “การสรางและผลการใชสื่อ

ประสม Defeat English เพ่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษทักษะฟง-พูด (อ42201) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม” ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของสื่อประสม Defeat English เพ่ือ 

การเรียนรูภาษาอังกฤษทักษะฟง-พูด (อ 42201) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เทากับ 86.00/81.07 ซึ่งสูง

กวาเกณฑที่กําหนด 80/80 เม่ือศึกษาประสิทธิผลของสื่อประสมเพ่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษทักษะ

ฟง–พูด (อ42201) พบวา มีคาดัชนีประสิทธิผลชวยใหผูเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูไดจริง 

เทากับ 0.64 หรือ รอยละ 64 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ยอมรับ อันกําหนดใหมีคาตั้งแต 0.50 หรือ  

รอยละ 50 ขึ้นไป และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนสอบกอนเรียนและหลัง

เรียนสื่อประสมเพื่อการเรียนรูพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกวาคาเฉล่ียของคะแนนกอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
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  สาระภี จุมนอก (ออนไลน.  2551: 87) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาทักษะการพูด 

โดยการจัดประสบการณการเลาเรื่องประกอบภาพสําหรับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาล

ไพรบึง อําเภอไพรบึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3” ผลการวิจัยพบวา การพัฒนา

ทักษะการพูดโดยการจัดประสบการณการเลาเรื่องประกอบภาพ พบวาเด็กชั้นอนุบาลปที่ 1/1 

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง มีพัฒนาการทางทักษะการพูดสูงขึ้นทุกดาน สามารถบอกชื่อส่ิงของการแตง

ประโยคปากเปลา และการเลาเร่ืองสูงกวากอนการทดลองและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

  จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศเก่ียวกับความสามารถดานการฟง     

การพูดภาษาอังกฤษ แสดงใหเห็นวา ทักษะการฟงและการพูดจะตองพัฒนาไปพรอมๆ กัน 

เนื่องจากวาผูเรียนจะพูดไดดีนั้นตองมีประสบการณในการฟงอยางเพียงพอ ซึ่งอาจเลือกกิจกรรม

การเรียนการสอนตางๆ ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค วัยและความตองการของผูเรียน เพ่ือเพ่ิม

ความกระตือรือรนของผูเรียนและมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอน 

 

 6.2 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียน

ตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 

  งานวิจัยตางประเทศ 

  ในป 1981 โวจ (Krashen and Terrell. 1983: 2 citing Voge. 1981) แหงสภา

นานาชาติภาษาศาสตรประยุกต ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวเยอรมันที่

ไดรับการสอนภาษาโดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับวิธี Contextualized grammar คลายกับ

วิธีการสอนภาษาแบบตรง (Direct method) ซึ่งครูจะพูดแตภาษาที่สองแตจะสอนไวยากรณ โดย 

การบอกความหมายตรงๆ  

  โวจ (Voge) ไดรายงานวา นักศึกษาที่เรียนวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ หลังจาก 1 

เทอม ไดทําการทดสอบ ผลปรากฎวา นักศึกษาสามารถทําการทดสอบเก่ียวกับการพูดและ       

การเขียนไดดี รวมทั้งใชคําศัพทไดในจํานวนที่กวางขึ้น ตลอดจนสื่อสารขอมูลและใชภาษาไดมาก

ขึ้นดวย และมีความเที่ยงตรงสูงขึ้นในการใชไวยากรณ สวนในการทดสอบไวยากรณแบบจุดยอย 

(Discrete point grammar) ทั้งสองกลุมทําคะแนนไดเทากัน สําหรับการสอนทักษะการฟงการพูด

โดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติยึดหลักสมมติฐานของ แครชเชน ที่วาการใหปจจัยปอนเขาที่มี

ความหมาย 
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  สมมติฐานขอนี้จะชี้ใหเห็นวาผูเรียนหรือผูรับรูจะรับภาษาโดยการเขาใจในปจจัย

ปอนเขาอยางทีละเล็กละนอย ความสามารถทางการพูดไมสามารถสอนไดอยางตรงๆ แตการพูดน้ัน

จะพูดออกมาไดเอง หลังจากที่ผูรับรูภาษาไดสรางศักยภาพ (Competence) จากปจจัยปอนเขาที่มี

ความหมาย 

  การทดลองที่นาสนใจในเรื่องของการรับรูภาษาที่สอง (Krashen; and Robin.  1980: 

1–2) ซึ่งไดทําการทดลองกับเด็ก 2 คน ในการรับรูภาษาอังกฤษ คนหนึ่งประสบความสําเร็จ สวนอีก

คนไมประสบความสําเร็จ พอล (Paul) ซึ่งประสบความสําเร็จมีอายุ 5 ป โดยมีฮวง (Huang) เปน   

ผูสังเกตการทดลองนี้ ปจจัยปอนเขาที่เด็กไดรับ (Input) เปนปจจัยปอนเขาที่ไดความหมาย

เหมาะสมสําหรับการรับรูภาษา 

  สวนริคาโด (Ricardo) ซึ่งเปนเด็กที่ไมประสบความสําเร็จในการรับภาษาที่ 2 มีอายุ 

13 ป และไดรับการสังเกตจากบัตเตอรเวิดท (Butterworth) ปจจัยปอนเขาที่ริคาโด(Ricardo) ไดรับ

นั้นเปนส่ิงที่คอนขางยากและสับสน 

  แวกเนอรกัฟฟ (Krashen; and Terrell. 1983: 2 citing Wagner–Gough. 1980) 

เสนอวา เปนเพราะปจจัยปอนเขาที่แตกตางกันมากกวาจะเปนเรื่องความแตกตางระหวางอายุที่ทั้ง

พอลและริคาโดไดรับทําใหความสําเร็จของการรับรูภาษาที่สองของทั้งสองคนแตกตางกัน  

  อีกตัวอยางหนึ่ง แวกเนอรกัฟฟ เสนอไวคือ ตัวของแครชเชน (Krashen) ที่ไดเขา

เรียน 4 ภาษาที่แตกตางกัน เปนภาษาที่ 2 คือ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาฮีบรู และภาษา

แอมฮาริค (Amharic) 

  แครชเชน บอกวาเขาไดฟงการพูดของครูเปนจํานวนมากทั้งในภาษาเยอรมัน และ

ภาษาฝรั่งเศส แครชเชนไดเขาเรียนภาษาเยอรมันเปนภาษาที่ 2 ในระหวางที่อยูในเวียนนาโดย  

การเรียนในชั้นเรียนนั้น ใชภาษาเยอรมันตลอด นอกจากน้ีเขายังไดประสบการณจากการพูดของครู

ที่เปนภาษาฝรั่งเศส ระหวางที่เขาอยูในปารีส และนอกจากนี้ แครชเชนก็ยังเรียนภาษาฝรั่งเศสดวย

วิธี Pucciani–Hamil (Pucciani–Hamil method) ที่ลอสแองเจลลิส (Los Angeles) แครชเชนบอกวา 

Interlanguage talk เขาไดพบ ทั้งในภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน ในระหวางที่เขาอยูในออสเตรีย 

(Austria) เขาไดสมัครเปนสมาชิกของ “Foreign student peer group” ซึ่งประกอบดวยนักศึกษา

ตางชาติจากนานาประเทศ และภาษาที่ใชก็เปนภาษาเยอรมัน 

  จากการที่ไดศึกษาดวยตัวเอง แครชเชน เขาใจภาษาเยอรมันและภาษาฝร่ังเศสไดดี 

แตจะเขาใจภาษาเยอรมันไดดีกวา ทั้งน้ีเปนเพราะไดรับปจจัยปอนเขาที่มากกวาภาษาฝรั่งเศส 
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  อีกตัวอยาง แครชเชน ไดเรียนภาษาฮีบรู และในชั้นเรียนจะสอนโดยการใชภาษาฮีบรู

ตลอด ตัวเขาก็ตองพูดภาษาฮีบรู ในการติดตอกับชาวตางชาติ สําหรับการเรียนภาษาแอมฮาริคใน

ชั้นเรียนจะใชภาษาอังกฤษเพ่ือการอธิบายกฎเกณฑทางไวยากรณ แครชเชนไมเคยไดใชภาษาแอม

ฮาริค หรือใชก็เพียงแตกับพวกที่ไมมีการศึกษา ดังน้ันความสามารถทางภาษาแอมฮาริค ของแครช

เชน อยูในเกณฑที่ต่ํา แตจะเขาใจภาษาฮีบรูไดดีกวา ทั้งน้ีเปนเพราะไดรับปจจัยปอนเขาที่มากกวา

ภาษาแอมฮาริคดวยเชนเดียวกันกับการเรียนรูภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศส 

  จากการที่ แครชเชน ไดทดลองดวยตัวของเขาเอง ทําใหเขาสรุปวาปจจัยปอนเขา เชน    

การพูดของครู หรือ Interlanguage talk จะเปนประโยชนในการรับภาษาอยางมาก 

  แมคโดแนลล (Mc Donald.  1972: 1950-1951) แหงมหาวิทยาลัยเม็มพิส ทําการวิจัย

เรื่องพัฒนาการและการประเมินคาของชุดการสอนแบบใชสื่อแบบประสมเพื่อเรียนดวยตนเอง 

สําหรับใชกับการสอนภาษาอังกฤษแบบซอมเสริมในวิทยาลัยชุมชนชานเมือง กลุมตัวอยางเปน

นักศึกษาจาก Mid South Urban Community College จํานวน 126 คน ผลการวิจัย ปรากฏวา กลุม

นักศึกษาท่ีเรียนจากชุดการสอนแบบใชสื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางจากนักศึกษา

กลุมที่เรียนจากการบรรยายและ การอภิปรายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เก่ียวกับทัศนคติ

ของผูเรียนพบวา นักศึกษากลุมที่เรียน จากชุดการสอนมีทัศนคติในระดับที่สูงขึ้นกวากลุมที่เรียน

จากการบรรยายและอภิปราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  แลงคสตาฟ (Langstaff.  1972: 1566) ไดทําการวิจัยเรื่อง “พัฒนาการและการ

ประเมินผลของชุดการสอนสําเร็จรูปสําหรับการฝกหัดครู” วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาการใช

ชุดการสอนที่ดัดแปลงจากแบบมูลฐานวา จะใชสอนใหเกิดการสงเสริมทัศนคติที่ดีในการสอนและ

เทคนิคการสอนของนักศึกษาวิชาครูหรือไม ผลการวิจัยพบวา 

  1. คะแนนระหวางการทดสอบกอนการเรียนและการทดสอบหลังการเรียนใหผล

ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

  2. ครูในประจําการทําแบบทดสอบกอนการเรียนไดดีกวานักศึกษา แตคะแนนสอบหลัง  

การเรียนของทั้งสองกลุมไมมีผลแตกตางกัน 

  สรุปไดวา จากการวิจัยแสดงวาชุดการสอนสามารถสงเสริมการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ตอ การสอนและเทคนิคการสอนของนักศึกษาวิชาครูและควรนําไปใชตอไป 

  สเปยร (Spear.  1974: 4680 A) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบโดยวิธีวิเคราะหระบบ

ระหวางศูนยการเรียนสําหรับผูใหญ การเรียนดวยโปรแกรมชนิดตางๆสําหรับผูใหญกับการเรียน

ตามปกติ ณ รัฐหลุยสเซียนา การวิจัยพบวา การเรียนแบบศูนยการเรียนใหความกาวหนาและมี
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  วิทเทียร (Whittier.  1973: 216) ไดวิจัยเร่ืองความสัมพันธของประสบการณจากศูนย     

การเรียนในการเปลี่ยนทัศนคติ โดยผลของเด็กชายและเด็กหญิง ผลการวิจัยสรุปไดวา ผลทาง

ความรูสึก (Affective) คะแนนความกาวหนาของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกัน

เล็กนอยในแตละระดับ ขอสังเกตในแตละระดับของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความกาวหนากวา

ปการศึกษาแรก เด็กชายเม่ือเริ่มเรียนมีความคิดเก่ียวกับตนเอง (Self - concept) ต่ํากวาเด็กหญิง    

แตความกาวหนาคอนขางเห็นชัดมากกวา และความคงอยูของเด็กชายมีมากกวาเด็กหญิง 

  ดานสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ผลการวิจัยสรุปไดวา ความกาวหนาทางการเรียน

แตกตางกันเล็กนอย คะแนนเด็กหญิงคงอยูสูงกวาเด็กชาย ทั้งในระหวางการทําการทดลองกอนและ

หลังการทดลอง คะแนนการอานและวิชาที่เปนทักษะเด็กหญิงสูงกวาเด็กชาย 

 

  งานวิจัยในประเทศ 

  กอบกุล รัตนสุคนธอําไพ (2520: 43) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง  

การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนจากศูนยการเรียนที่ใชการวิเคราะหระบบกับศูนย      

การเรียนที่ไมใชการวิเคราะหระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบึง(มนูญ    

วิทยาคาร) อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ปรากฏวา นักเรียนที่เรียนจากศูนยการเรียนที่ใช          

การวิเคราะหระบบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไมใชการวิเคราะหระบบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  บวรเพ็ญ ทีวะเวช.  (2530: 92) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ และความสนใจใน       

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติ (The Natural Approach) และการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับ 

การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural Approach) มีผลสัมฤทธิ์ และความสนใจใน     

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    

ที่ระดับ .01 

  ในป พ.ศ. 2530 จุไรลักษณ ชาญณรงค (2530: 87) ไดทําการทดลองเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชชุดการสอน

แบบศูนยการเรียนกับที่เรียนโดยมีครูเปนศูนยกลาง ผลการทดลองพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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  ยุพิน พุทธาพิพัฒน. (2531: 89) ไดทําการเปรียบเทียบความสามารถในการฟง     

การพูด แรงจูงใจและความคงทนในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ

การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับคูมือครู ปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติมีความสามารถดานการฟง การพูด แรงจูงใจและความคงทนในการเรียนภาษาอังกฤษ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  สุชาติ  หลอนกลาง  (2536: 89) ไดทําการศึกษาถึงความสามารถในการฟง–พูด

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ โดยใช

การตูนและวิธีสอนตามคูมือครู ปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใช

การตูนมีความสามารถดานการฟง–พูดสูงกวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

  วรรณกมล มังสาทอง (2537: 57-58) ไดวิจัยเร่ืองการสรางและหาประสิทธิภาพของ       

ชุดการสอนเรื่อง “การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยประสิทธิภาพชุดการสอน

คาเฉลี่ยได 89.58/88.58 จากเกณฑที่ตั้งไว 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนโดย 

ชุดการสอนเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ปริญดา ชัยชนะ (2538: 45-48) ไดวิจัยชุดการสอนเร่ือง “หลักธรรมในพระพุทธศาสนา” 

รายวิชา ส 019 พระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัด

นครปฐม ผลการวิจัยปรากฏวา ชุดการสอนทั้ง 5 หนวย มีประสิทธิภาพ 88.42 / 83.68, 83.21 / 

88.16, 87.87 / 83.42, 86.35 / 81.84 และ 83.59 / 81.57 ตามลําดับ แสดงวา ชุดการสอนมี

คุณภาพตามเกณฑ ประสิทธิภาพ 80/80 และจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการสอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

แสดงวาเม่ือนักเรียนเรียนจากชุดการสอนแลวมีความรูเพ่ิมขึ้น 

  สุกันยา เนตรวงค (ออนไลน.  2549: 14-15) ไดทําการศึกษางานวิจัยเร่ือง รายงาน

การศึกษาการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนยการเรียนที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วิชาชีววิทยา (ว 40282) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการดําเนิน

การศึกษา มีดังน้ี 1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
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  พินิจชัย สุวรรณรัตนากร (ออนไลน.  2550: 18) ไดทําการศึกษางานวิจัยเร่ืองการสราง

และพัฒนาชุดการสอนแบบศูนยการเรียน เร่ืองมหาราชไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานคอ

เมืองแสน อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาปรากฏ ดังน้ี 1. ไดชุดการสอนแบบ 

ศูนยการเรียน เรื่อง มหาราชไทย จํานวน 6 ชุดการสอน ไดแก ชุดการสอนเรื่องพอขุนรามคําแหง

มหาราชมีคาเฉลี่ยรอยละ 89.82/83.80 ชุดการสอนพระนเรศวรมหาราช มีคาเฉลี่ยรอยละ 

90.00/84.52 ชุดการสอนพระเจาตากสินมหาราชมีคาเฉลี่ยรอยละ 90.24/85.24 ชุดการสอนพระ

พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  มีคาเฉลี่ยรอยละ90.48/86.43 ชุดการสอนพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวมหาราช มีคาเฉลี่ยรอยละ 90.48/86.43 ชุดการสอนพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีคาเฉลี่ยรอยละ 92.38/93.10 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนดไว 2. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการสอนโดยใชชุดการสอนแบบ 

ศูนยการเรียนอยูในระดับมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01 

  จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ    

ศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ แสดงใหเห็นวา การที่จะพัฒนาทักษะการฟงและการพูดน้ัน

จะตองเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค วัยและความตองการของ

ผูเรียน พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชและฝกทักษะใหมาก เพ่ือเกิดความเคยชิน หลังจากนั้น

ผูเรียนจะรูสึกชอบและสนใจที่อยากจะเรียนรูภาษาใหไดมากยิ่งขึ้น และการนําเอาการเรียนการสอน

แบบศูนยการเรียนมาใชในการจัดการเรียนรู มีประโยชนและมีคุณคาอยางเปนรูปธรรม คือสงเสริม

ใหนักเรียนไดมีโอกาสประกอบกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  

  ดังน้ันผูวิจัยเล็งเห็นวิธีการสอนที่เหมาะสมและสอดคลองกับงานวิจัยในครั้งน้ี จึงได

เลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติมาประยุกตใชในงานวจัิย 

อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเพื่อสรางการรับภาษาอยางมีความหมาย โดยกิจกรรมนั้นๆ จะมีรูปแบบเฉพาะ

หรือมีโครงสราง  จุดประสงคของกิจกรรมคือ การทําใหปจจัยปอนงายขึ้นแกผูเรียนโดยอาศัย

ธรรมชาติการเรียนรูภาษาแม และใชวิธีการสื่อความหมายดวยภาษากาย สิ่งเหลาน้ีชวยใหผูเรียนได

มีโอกาสในการใชภาษาและมีความเชื่อม่ันในตัวเองมากขึ้น ทั้งนี้ไมใชการสอน โครงสรางใดๆ แต

เปนการเนนการรับรูและเรียนรูภาษาไดอยางเปนถาวร 
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 6.3 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนตามแนวการสอนแบบเดิม 

  งานวิจัยในประเทศ 

  สุทธิชา เพชรวีระ (2550: 15) ไดกลาววา การสอนแบบเดิมนั้น มุงเนนพัฒนาทักษะ         

ทางภาษาเพียงดานการอานและการเขียนเทาน้ัน โดยครูจะเปนผูบอกความรูใหแกผูเรียนหรือยึดครู            

เปนศูนยกลาง นักเรียนควรมีโอกาสลงมือปฏิบัติ และคนพบความรูดวยตนเองนอย การประเมินผล       

การเรียนรูยังประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

  วราพร ทองจีน (2550: 16) ไดกลาววา การสอนแบบเดิมเปนการสอนที่มุงสงเสริม   

การอานและการเขียนโดยการใหทองคําศัพท กฎไวยากรณ และแปลเปนหลัก กิจกรรมการเรียน 

การสอนยึดครูผูสอนเปนศูนยกลาง โดยครูมีบทบาทในชั้นเรียน การสอนสวนมากจะฝกใหผูเรียนได

รูในเร่ืองกฎไวยากรณการแปล และทําแบบฝกหัดเปนหลักกอนที่จะนําไปสูขบวนการอื่นๆ ใน

ภายหลัง 

  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ออนไลน.  2552: 49) สรุปไววา การสอน

แบบเดิมเปนการถายทอดความรูใหกับนักเรียนครูมักใชแผนกิจกรรม โดยมากบทเรียนที่ครูสราง 

ขึ้นน้ัน เปนสาระที่เกิดขึ้นจากการสืบคนแลวคัดลอก หรือสรุปเปนขอความนํามาถายทอดลักษณะ

ขอมูลที่เด็กนักเรียนไดรับนั้น จึงอยูในรูปตัวอักษรหรือขอความที่ครูอานใหฟง หรือใหจดจํานอยราย

นักที่บทเรียนเหลาน้ัน จะสรางใหนักเรียนเกิดจินตนาการในสมองที่ผูกโยงสิ่งตางๆ 

  จากการศึกษาขั้นตอนแนวการสอนแบบเดิมดังกลาวขางตน สรุปไดวา การจะพัฒนา

บทเรียนใหมีศักยภาพในการสรางจินตนาการใหเกิดภาพน้ันเพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูไดโดยงายและ

รวดเร็ว เพราะความรูที่ไดเกิดการจดจําหลักการ แลวผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเหตุปจจัยไวไดอยาง

เปนระบบและขั้นตอน ตามลักษณะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและสังคมบริบทรอบตัวนั่นเอง  

  ดังน้ัน จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการสอนตามแนวการสอนแบบเดิม

สามารถสรุปไดดังน้ี การที่ครูจะสรางบทเรียนใหนักเรียน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองตระหนักถึง

ลักษณะการเรียนรูที่เหมาะสมวา นักเรียนตองการความรูใดบางตองรับรูและเรียนรูเน้ือหาสาระแบบ

ใดถึงจะถูกตองและเหมาะสม และที่สําคัญผูเรียนตองมีสวนรวมในการประกอบกิจกรรมอันเปนขั้น

เปนตอน และยึดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนหลักในกระบวนการเรียนการสอน 
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 6.4 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

  งานวิจัยตางประเทศ 

  จากการศึกษารายงานการวิจัย ความสัมพันธระหวางความสนใจในการเรียนและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของบล็อค (Block.  1971: 104–106) พบวา ความสนใจและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนมีความสัมพันธกันในทางบวก  ซึ่งจะชวยเพิ่มใหผูเรียนเกิดความสนใจ  มีความ

กระตือรือรนในการเรียนสูงขึ้น และทําใหเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

    อิสเนพอล (Isnepal.  2005: online) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับเร่ือง การจัดทํา

หลักสูตรทางเลือก: หลักสูตรบูรณาการ (Hightower Intergrated Elementary Curriculum) พบวา 

เปนนวัตกรรมทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่สามารถนําไปใชใน

โรงเรียนแลวเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลองกับสภาพและความตองการ ลักษณะของชุมชนหรือ

ทองถิ่น ตลอดจนคุณลักษณะของผูเรียนที่ตองการ ทั้งน้ีจึงสงผลใหความสนใจและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

  งานวิจัยในประเทศ 

  สุดี งามเฉลียว (ออนไลน.  2544: 62) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับเรื่อง การประเมินผล       

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 ของวิทยาลัยเทคนิคนิคหาดใหญ ปการศึกษา 2544 ผลการวิจัยพบวา ระดับ  

การประเมินผลของนักศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและเม่ือพิจารณาองคประกอบ    

รายดานปรากฎวา นักศึกษามีการประเมินผลในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับ

ปานกลางคอนขางมากจากการศึกษาพบวา ทั้งผูสอนและผูเรียนควรพัฒนาตนเองใหทันสมัยมากขึ้น 

ผูสอนควรจัดกิจกรรมใหนาสนใจและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สอนชาๆ พูดจาอยาง

เปนกันเองกับผูเรียน เหลาน้ีลวนแลวแตจะสงผลใหนักศึกษามีความตั้งใจและสนใจในการเรียน   

การสอนเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งผูเรียนก็ควรเขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดใหมากขึ้น ควรสนใจ

สิ่งแวดลอมรอบตัว เอาใจใสตอการเรียนใหมากขึ้น 

  ลัดดาวัลย อารัมพร (2548: 105) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับผลการจัดการเรียนรูแบบ             

เนนงานปฏิบัติ และการเสริมแรงที่มีตอการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

ผลการวิจัยพบวา ความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น สงผลให

นักเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะดานความรับผิดชอบในการทํางานและความรวมมือในการทํางาน

อยูในระดับสูง มีความสนใจและตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  อําไพ ออสุวรรณ (2548: 92) ไดทําการศึกษาผลการใชบทเรียนขนาดเล็กใน        

การพัฒนาทักษะการฟง–พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน และศึกษาผลการใชบทเรียนขนาดเล็กตอ

พฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

จํานวน 20 คน ผลการวิจัยพบวา ดวยวิธีการสอนโดยใชบทเรียนขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาทักษะ      

การฟง–พูด ภาษาอังกฤษของนักเรียน สงผลใหนักเรียนมีการพัฒนาระดับความสามารถ ทักษะ  

การฟง–พูดภาษาอังกฤษในดานความคลองแคลว ความเหมาะสมของเนื้อหา การใชภาษาและ   

การออกเสียงอยูในระดับดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  สุทธิชา เพชรวีระ (2550: 115) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความคิดรวบยอดทางภาษา     

ความคงทนในการเรียนรู และความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) กับการสอนแบบเดิม 

ผลการวิจัยพบวา ความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนตาม

แนวทฤษฎีสรรคนิยม(Constructivism) กับการสอนแบบเดิมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

  จากการศึกษางานวิจัยที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา ความสนใจในการเรียนนั้นมี

ปจจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี ความสนใจในการประกอบกิจกรรมดวยความเต็มใจ ความตั้งใจใน          

การประกอบกิจกรรมตามความคาดหวัง ความกระตือรือรนในการประกอบกิจกรรมดวยความตั้งใจ 

และความกลาแสดงออกในการประกอบกิจกรรมอยางเต็มความสามารถ เม่ือเกิดพฤติกรรม    

เหลาน้ีขึ้น สิ่งที่จะตามมาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

  2. การสรางเคร่ืองมือที่ในการวิจัย 

  3. แบบแผนที่ใชในการศึกษาคนควา 

  4. วิธีดําเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 

  5. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2552 โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา แขวงดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 3 

หองเรียน จํานวนนักเรียน 94 คน 

 

 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2         

ปการศึกษา 2552 โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา แขวงดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 2 

หองเรียน จํานวน 60 คน โดยสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปน

หนวยในการสุม (Sampling Unit) มาเปนจํานวน 2 หองเรียน แลวจับสลากเพ่ือจัดเปนกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม (Random assignment) 

 

  กลุมทดลอง จํานวนนักเรียน 30 คน ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

       ศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 

  กลุมควบคุม จํานวนนักเรียน 30 คน ไดรับการสอนตามแนวการสอนแบบเดิม 
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 1.3 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

  ผูวิ จัยไดคัดเลือกเน้ือหาที่ เปนรูปแบบการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารจาก

แบบเรียน บทความและวารสาร อินเทอรเน็ต และสื่อที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจําวัน (Authentic 

materials) เร่ือง Caillou and the dragon และ Reuse paper. Reduce plastic: How to make a 

recycle bag from newspaper โดยพิจารณาถึงความยากงาย จํานวนคําศัพท สํานวนและโครงสราง

ไ วยากรณ ใน ร ะ ดับ เ ดี ยวกั น กับหนั ง สื อ เ รี ยนภาษา อั งกฤษชั้ น มั ธยมศึ กษาป ที่  2 ที่

กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติใหใชได และตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

 

 1.4 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

  ผูวิจัยทําการทดลองสอนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2552 โดยใชเวลา 4 คาบเรียนตอสัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห รวมทั้งหมด 16 คาบเรียน โดย

แบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ปฐมนิเทศนักเรียนและทดสอบกอนเรียนทั้งสองกลุม          2      คาบ 

 2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 

    แบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม       12     คาบ 

 3. ทดสอบหลังเรียนทั้งสองกลุม            2      คาบ 

        รวม          16      คาบ 

 

2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการทดลอง ซึ่งมีดังนี้ 

  1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษของกลุมทดลอง โดยวิธีการสอนโดยใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 

  2. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษของกลุมควบคุม โดยวิธีการสอนตาม

แนวการสอนแบบเดิม 

  3. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ  

  4. แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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 1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับกลุมทดลองดวย

วิธีการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ มีขั้นตอน

ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2            

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  พ .ศ .  2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 110-128) 

  1.2 ศึกษาและเลือกเน้ือหาที่จะใชในการทดลองสอนที่เปนรูปแบบการใชภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารจากแบบเรียน บทความและวารสาร อินเทอรเน็ต และสื่อที่พบเห็นทั่วไปใน

ชีวิตประจําวัน (Authentic materials) โดยพิจารณาถึงความยากงาย จํานวนคําศัพท สํานวนและ

โครงสรางไวยากรณ 

  1.3 นําเน้ือหาที่จะใชในการทดลองสอนที่เปนรูปแบบการใชภาษาอังกฤษเพื่อ        

การส่ือสารไปเสนอประธานและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ แลวจึงใหผูเชี่ยวชาญดาน  

การสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของเน้ือหาและ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปรับปรุงแกไขตามที่ประธานและคณะกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษเสนอแนะมา 

  1.4 ศึกษาและสรางแผนการสอนดวยวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ    

ศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ โดยมีขั้นตอนดัดแปลงมาจากยุพิน พุทธาพิพัฒน (2531: 

52) และเสาวลักษณ รัตนวิชช (2550) ซึ่งมีขั้นตอนการสอน ดังนี้ 

  ข้ันตอนที่ 1 ขั้นอภิปรายและนําเขาสูบทเรียน 

  ครูชี้แจงจุดประสงคของการเรียน แนะนําการเรียนการสอนที่เนนทักษะการฟง การพูด

ภาษาอังกฤษดวยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ โดยครูจัด

ผูเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 6–8 คน ผูเรียนแตละกลุมทํากิจกรรรมตามศูนยตางๆ 3 ศูนย ครูจะเปน

ผูชวยชี้แนะและใหคําปรึกษากับนักเรียนในแตละศูนยกิจกรรม ศูนยหน่ึงๆ อาจใชเวลาตั้งแต 10–20 

นาที เม่ือหมดเวลาที่กําหนดให ผูเรียนจะหมุนเวียนไปทํากิจกรรมในศูนยอ่ืน และตองทํากิจกรรมให

ครบทุกศูนย บางครั้งผูเรียนบางกลุมอาจทํากิจกรรมเสร็จกอนเวลาที่กําหนดไว ครูจึงควรจัด

กิจกรรมสํารอง หรือเรียกวา “ศูนยสํารอง” ไวใหผูเรียนไดศึกษาในชวงเวลาที่ยังไมอาจเปลี่ยน   

ศูนยได 

  ข้ันตอนที่ 2 ขั้นประกอบกิจกรรม โดยแบงศูนยกิจกรรมออกเปน 3 ศูนย มี

รายละเอียด ดังนี้ 
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  2.1 ศูนยกิจกรรมที่ 1 ฝกฟงโดยรวมทั้งหมด 

   นักเรียนทั้งชั้นเรียน เรียนกิจกรรมบังคับรวมในศูนยกิจกรรมนี้ ใหนักเรียนฟงเร่ือง

ที่จะพบจริงในชีวิตประจําวัน (Authentic materials) โดยใหฟงและดูจากวีดิทัศนและใชสื่อ

ประกอบการสอน เชน รูปภาพของจริง หุน สไลด เปนตน หลังจากทํากิจกรรมในศูนยกิจกรรมนี้

เสร็จแลว ใหนักเรียนแตละกลุมประกอบกิจกรรมในศูนยกิจกรรมที่ 2 และ 3 ตามลําดับ 

  2.2 ศูนยกิจกรรมที่ 2 ฝกฟงและพูดเพ่ือส่ือความหมาย โดยแบงออกเปน 5 ศูนยยอย 

ดังนี้ 

   2.2.1 ฝกฟงทีละสวน 

   นักเรียนทั้งชั้นเรียน เรียนกิจกรรมบังคับรวมในศูนยกิจกรรมนี้ ใหนักเรียนฟงทีละ

ประโยคจากเรื่องที่ฟง โดยครูถามคําถาม/ซักถามกับนักเรียนจากเรื่องที่ไดฟงหรือจากส่ือประกอบ     

การสอนดวยภาษาตางประเทศ และอนุญาตใหนักเรียนตอบคําถามดวยภาษาแมได หลังจากนั้นครู

จึงเปลี่ยนเปนภาษาตางประเทศแลวใหนักเรียนพูดเปนภาษาตางประเทศอีกคร้ัง สิ่งนี้จะทําใหครูและ

นักเรียนไดพูดคุย สนทนาและโตตอบส่ือสารระหวางกันได 

   2.2.2 ฝกฟง–พูดเพ่ือสื่อความหมายและแสดงทาทางประกอบ 

   ใหนักเรียนฟงและดูวีดิทัศนอีกคร้ัง แลวฝกสนทนากับเพ่ือนในกลุมดวยการพูด

โตตอบระหวางกันโดยใชบทสนทนาจากเรื่องที่ฟง พรอมทั้งแสดงทาประกอบเพ่ือส่ือความหมาย 

   2.2.3 ฝกฟงเพ่ือทบทวน 

   เปนการฝกฟง–พูดเพ่ือทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูจากศูนยกิจกรรมอ่ืนที่ผานมาแลว

ดวยการใหนักเรียนไดฟงการใชสํานวนบางสํานวนหลายๆ รูปแบบจากวีดิทัศน พรอมทั้งฝกการออก

เสียงไปพรอมๆกับวีดิทัศน 

   2.2.4 ฝกฟง–พูดดวยกิจกรรมสันทนาการ 

   เปนการฝกฟง–พูด ดวยการใหนักเรียนไดรวมทํากิจกรรมไปพรอมๆกับวีดิทัศน

หรือเคร่ืองเลนเพลง เชน อาจจะรองเพลง หรือเลนเกมส ดูหนัง เปนตน 

   2.2.5 ศูนยสํารอง 

   ใหนักเรียนวาดรูปพรอมทั้งระบายสี ตามจินตนาการของนักเรียนจากโจทยที่

กําหนดให 

  2.3 ศูนยกิจกรรมที่ 3 แสดงบทบาทสมมติ 

   ใหนักเรียนแตละกลุม นําเสนอการแสดงบทบาทสมมติจากเร่ืองที่ไดฟงหนาชั้น

เรียนนักเรียนทุกคนจะตองรวมแสดงบทบาทสมมติ โดยกําหนดระยะเวลา 15–20 นาที การเลน
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  ข้ันตอนที่ 3 ขั้นสรุปและวิพากษวิจารณ 

  ครูใหนักเรียนเลาเร่ืองกลับ อภิปรายและวิพากษวิจารณเก่ียวกับเร่ืองที่ฟง ยกตัวอยาง

เชน ครูถามนักเรียนวา ชอบเรื่องนี้หรือไหม เพราะอะไร, ชอบตัวละครตัวไหนในเรื่องมากที่สุด 

  1.5 การตรวจสอบและแกไขแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ โดยการนําแผน    

การจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ไปเสนอประธานและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ แลว

จึงใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของแผน      

การจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไขตามที่ประธานและคณะกรรมการ

ควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษแนะนํามา 

  1.6 ตรวจสอบและแกไขแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ โดยการนําแผน          

การจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษที่สรางเสร็จแลว ไปเสนอประธานและคณะกรรมการควบคุม      

ปริญญานิพนธ แลวจึงใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูก

ตองของบทเรียน จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไขตามที่ประธานและคณะกรรมการควบคุมปริญญา

นิพนธและผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษแนะนํามา 

 

 2. การสรางแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษของกลุมควบคุม โดยวิธี       

การสอนตามแนวการสอนแบบเดิม มีขั้นตอน ดังนี้ 

  2.1 ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2            

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  พ .ศ .  2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 110-128) 

  2.2 ศึกษาและเลือกเน้ือหาที่จะใชในการทดลองสอนที่เปนรูปแบบการใชภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารจากแบบเรียน บทความและวารสาร อินเทอรเน็ต และสื่อที่พบเห็นทั่วไปใน

ชีวิตประจําวัน (Authentic materials) โดยพิจารณาถึงความยากงาย จํานวนคําศัพท สํานวนและ

โครงสรางไวยากรณ 

  2.3 นําเน้ือหาที่จะใชในการทดลองสอนที่เปนรูปแบบการใชภาษาอังกฤษเพื่อ        

การส่ือสารไปเสนอประธานและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ แลวจึงใหผูเชี่ยวชาญดาน  

การสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของเน้ือหาและ 
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  2.4 ศึกษาและสรางแผนการสอนโดยใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิม 

ซึ่งมีขั้นตอนการสอน ดังนี้ 

  ข้ันตอนที่ 1 ฝกออกเสียง (Pronunciation practice) 

  จะฝกวิธีการออกเสียง การเนนและสําเนียงของประโยค และสํานวนประจําบทให

นักเรียนฝกกับครูโดยใชวีดิทัศนประกอบ 

  ข้ันตอนที่ 2 ฝกพูด (Speak) 

  จะฝกสนทนาโดยเนนโครงสรางประจําบทใหนักเรียนฝกกับครูจนสามารถใชบท

สนทนาน้ันไดคลอง แลวจึงใหนักเรียนจับกลุมหรือจับคูกันหัดสนทนากับเพ่ือนในการฝกอยาให

นักเรียนอานจําหนังสือ 

  ข้ันตอนที่ 3 ฝกฟง (Listen to that) 

  จะฝกการหัดฟงจากเสียงของเจาของภาษาที่พูดดวยความเร็วปกติโดยหัดฟงจาก   

วีดิทัศนแลวทํางานที่กําหนดให 

  ข้ันตอนที่ 4 ฝกฟงและพูด (Get the message) 

  เปนการฝกการฟง สํานวนหรือประโยคที่นักเรียนอาจเขาใจผิดไดงายโดยใชวีดิทัศน

ประกอบ นักเรียนอาจจะฝกทั้งหองแลวใหนักเรียนพูดโตตอบกับบุคคลในวีดิทัศนหรือใหนักเรียนฝก

โตตอบกันเอง 

  ข้ันตอนที่ 5 ฝกพูด (Let’s talk)   

  เปนการฝกใหนักเรียนรวบรวมสิ่งที่เรียนมาแลวมาใชสรางบทสนทนาเองแลวให

นักเรียนโตตอบกันเอง 

  ข้ันตอนที่ 6 ฝกฟง (Listen and do it) 

  เปนการฝกการฟง ซึ่งจะใหนักเรียนรวมทํากิจกรรมกับวีดิทัศน อาจจะรองเพลง หรือ

เลนเกมส โดยใชวีซีดีประกอบ 

  2.5 การตรวจสอบและแกไขแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ โดยการนําแผน       

การจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ไปเสนอประธานและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธแลว

จึงใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของแผนการ

จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไขตามที่ประธานและคณะกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษแนะนํามา 
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  2.6 ตรวจสอบและแกไขแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ โดยการนําแผน          

การจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษที่สรางเสร็จแลว ไปเสนอประธานและคณะกรรมการควบคุม      

ปริญญานิพนธ แลวจึงใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ 

ถูกตองของบทเรียน จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไขตามที่ประธานและคณะกรรมการควบคุมปริญญา

นิพนธและผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษแนะนํามา 

 

 3. การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ มี

ขั้นตอน ดังนี้ 

  3.1 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษจาก

หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตอไปน้ี 

   3.1.1 เอกสารคําสอนหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา               

ของเสาวลักษณ รัตนวิชช (2531: 107) 

   3.1.2 หนังสือแนวทางการสรางขอทดสอบของ อัจฉรา วงศโสธร (2538) 

   3.1.3 หนังสือเทคนิคการวัดผลของ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539) 

   3.1.4 หนังสือ Language test at school: A Pragmatic Approach ของ John W. 

Oller (1979: 321-323) 

  3.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษเปน

แบบทดสอบเพ่ือตอบคําถามเก่ียวกับภาพ แตละภาพจะมีลักษณะและความหมายที่แตกตางกัน

ออกไป แลวแตสถานการณใหสอดคลองกับตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือใหไดขอสอบ

ที่มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  

  3.3 นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ไปใหประธานและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ   

จํานวน 3 ทาน ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอสอบกับ

จุดประสงคการเรียนรูโดยพิจารณาขอคําถาม มีความสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม ซึ่งใชเกณฑใน

การพิจารณา ดังนี้ 

   คะแนน +1 สําหรับขอทดสอบที่แนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

   คะแนน   0 สําหรับขอทดสอบที่ไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

        หรือไม 

   คะแนน  -1 สําหรับขอทดสอบที่ไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
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  แลวนําคาการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ มาหาคาดัชนี           

ความสอดคลอง (IOC) (ลวน สายยศ  และอังคณา สายยศ.  2539: 248) ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัย

คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ≥ 0.5 ซึ่งขอสอบที่คัดเลือกไวมีคาอยูระหวาง 

0.67–1.00 ไดแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ขอ 

  3.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ ที่ไดคัดเลือก

และปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา แขวง

ดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดผานการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานมาแลว จํานวน 30 คน 

เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

  3.5 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ ในการตรวจใหคะแนนนั้นจะใชเกณฑที่ดัดแปลงมา

จากเกณฑการใหคะแนนการวัดการทดสอบแบบสัมภาษณของเสาวลักษณ รัตนวิชช (2550: 200 

อางอิงจาก Oller.  1979: 321-323) คือ การกําหนดพฤติกรรมของระดับความสามารถของผูเรียน

อยางเปนรูปธรรมรายละเอียด ดังตาราง 3 เกณฑการตรวจใหคะแนนการวัดการทดสอบแบบ

สัมภาษณ 
 

เกณฑการตรวจใหคะแนน คะแนน 

สามารถฟงและพูดตอบโตไดทันทีและเปนที่เขาใจ                5 

สามารถฟงและพูดตอบโตไดเปนที่เขาใจ แตตองใชเวลาคิดเล็กนอย

กอนตอบ 

               4 

สามารถฟงและพูดตอบโตไดเปนที่เขาใจ แตตองใชคําถามซํ้า

ขยายความเพิ่มเติม พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ 

               3 

สามารถฟงและพูดตอบโตไดพอเขาใจอยางตะกุกตะกักตองใชเวลา

ในการถามดวยคําถามหลายแบบเพื่อชี้แจงขยายความและ

ยกตัวอยาง 

 

                2 

สามารถฟงและพูดตอบโต สื่อความเปนที่เขาใจบางไมเขาใจบาง 

ตองใชคําถามและการพูดขยายความหลายครั้งหลายแบบเพื่อ

กระตุนการตอบโต พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ  

 

                1 

ไมสามารถฟงและพูดตอบโตไดเลย นิ่งเฉยหรือยิ้ม หรือแสดง

พฤติกรรมอ่ืนๆ ที่ไมคาดหมาย                 0 
 

ตาราง 3 เกณฑการตรวจใหคะแนนการวดัการทดสอบแบบสัมภาษณ 
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  3.6 หาคาความเชื่อม่ันในการตรวจใหคะแนนของผูตรวจ จํานวน 2 ทาน คือ 

ผูเชี่ยวชาญและผูวิจัย เพ่ือดูความสอดคลองในการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถ

ดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson) 

(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2539: 210-212) มีคาความเชื่อม่ันในการตรวจใหคะแนนของ

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษเทากับ 0.89 แสดงวามีความ

สอดคลองของการตรวจใหคะแนน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการตรวจโดยผูวิจัย 

  3.7 นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ มาวิเคราะห

เปนรายขอ โดยใชเทคนิค 25% ของกลุมสูงและกลุมต่ํา เพ่ือหาคาความยากงาย (PE) และคาอํานาจ

จําแนก (D) จากสูตรของ Whitney และ Sabers (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  2539: 199-

201) 

  3.8 คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย (PE) ระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจ

จําแนก (D) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป พบวาแบบทดสอบที่สรางมีคาความยากงาย (PE) ระหวาง 0.50-0.69 

และมีคาอํานาจจําแนก (D) ระหวาง 0.25-0.63 โดยมีความครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู  

  3.9 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลว ไปทดสอบกับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       

โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดผานการเรียนรูรายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐานมาแลว จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตร     

คูเดอร ริชารดสัน (สูตร KR-21) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 200) มีคาความเชื่อม่ันของ

แบบทดสอบเทากับ 0.91 

 

 ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ 

คําชี้แจง ใหนักเรียนดูและฟงคําบรรยายเกี่ยวกับภาพที่ กําหนดใหจากครูแลวตอบคําถาม 

ดังตอไปน้ี 

Picture 1 # The family  
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 This is a nice and warm family; it means that family is someone who loves you 

and whom you love either. It can be not only your parents but also people who are dear to 

you, who take care of you. If you have someone who can do everything for you and you 

can do the same you are lucky you have a family  

 

Question: 

1. What would you like to talk about this picture? 

2. If you have to talk to someone in this picture, what would you like to talk to? 

3. Why? / Why not? 

4. Do you like this picture? 

 

Picture 2 # The jackstone   
 

 
 

 In the past, this picture is a jackstone game that children like to play it so much. 

They are really happy for playing because it makes them all in one and participation 

together. 

 

Question: 

1. What would you like to talk about this picture? 

2. There are many people in this picture. What is happening in this picture? 

3. Do you want to play this game? 

4. Why? / Why not? 
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 4. การสรางแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มี

ขั้นตอน ดังนี้ 

  ผูวิ จัยสรางแบบวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  1 ฉบับ  ไดแก 

แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

  1. แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนการสราง

และหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาการสรางและวิเคราะหเคร่ืองมือจากหนังสือ หลักการสรางและวิเคราะห

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของ วิเชียร เกตุสิงห (2530) เทคนิควิธีการสรางขอสอบภาษาอังกฤษ

สําหรับวัดและประเมินผลการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อัจฉรา วงศโสธร.  2529) และแบบวัด

ความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสุทธิชา เพชรวีระ (2550: 170-172) 

  1.2 สรางแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งขอความ

ในแบบสอบถามจะวัดดานความรูสึกชอบ ความพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ความกระตือรือรน

ในการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน ความมานะพยายามและเอาใจใสตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

ตลอดจนการมองเห็นประโยชนและคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใชมาตราสวนประเมินคา 

(Rating Scale) 4 ระดับ ซึ่งไดดัดแปลงตามวิธีการของลิเคิรท (Likert) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 40 ขอ 

และมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 

ขอความนั้นแสดงความรูสึกหรือการปฏิบัติทางบวกขอความนั้นแสดงความรูสึกหรือการปฏิบัติ   

ทางลบจะใหคะแนนดังน้ี 

  ขอความทางบวก     ขอความทางลบ 

สนใจมากที่สุด  ใหคะแนน    4   คะแนน     สนใจมากที่สุด       ใหคะแนน    1 คะแนน 

สนใจมาก    ใหคะแนน    3   คะแนน     สนใจมาก         ใหคะแนน    2 คะแนน 

สนใจนอย   ใหคะแนน    2   คะแนน     สนใจนอย        ใหคะแนน    3 คะแนน 

สนใจนอยที่สุด  ใหคะแนน    1   คะแนน     สนใจนอยที่สุด      ใหคะแนน    4 คะแนน 
 

  1.3 นําแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น ไปให

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจพิจารณาดูความเหมาะสมการใชภาษา

ลักษณะขอความแสดงความรูสึกหรือการปฏิบัติในทางบวกและทางลบ และดูวาขอคําถามนั้นมีความ

สอดคลองกับนิยามความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยใชเกณฑกําหนดคะแนนความคิดเห็นไว ดังน้ี (ลวน สายยศ; และ

อังคณา สายยศ.  2539: 248-249) 
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   คะแนน  +1 สําหรับขอคําถามที่สอดคลองกับนิยามความสนใจในการเรียนการสอน 

     ภาษาอังกฤษ 

 คะแนน   0  สําหรับขอคําถามที่ไมแนใจวาสอดคลองกับนิยามความสนใจในการเรียน 

    การสอนภาษาอังกฤษ 

 คะแนน  -1  สําหรับขอคําถามที่ไมสอดคลองกับนิยามความสนใจในการเรียนการสอน 

        ภาษาอังกฤษ 

  บันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคนลงในแตละขอ แลว

นําไปหาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยผูวิจัยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.5 พบวาแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.67-1.00 

  1.4 นําแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่คัดเลือกไวตาม

เกณฑ และผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 

2552 โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา แขวงดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกของแบบวัดเปนรายขอ โดยนําแบบสอบถามมาตรวจให

คะแนนแลวนําผลมาหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

คะแนนของขอคําถามแตละขอกับคะแนนรวม (Item–total correlation) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  

2547: 84) ผูวิจัยคัดเลือกขอที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัด   

มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จํานวน 20 ขอ ซึ่งแบบสอบถามที่คัดเลือกไวมีคาคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง

0.46-0.73 

  1.5 นําแบบสอบถามที่วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก แลวคัดเลือกไวตามเกณฑ 

จํานวน 20 ขอ วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา            

(∝-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2539: 218-220) 

พบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.82 

 

 ตัวอยางแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

นิยามความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 ความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง การแสดงความรูสึกชอบ พอใจ 

หรือความเอาใจใส และมีแนวโนมที่จะเขารวมในกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจน         

การมองเห็นคุณประโยชนและคุณคาของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการกระทําที่แสดงวา
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คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับน้ีถามเก่ียวกับความรูสึก  หรือการกระทําของนักเรียนเก่ียวกับ     

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยการตอบแบบสอบถามฉบับน้ีไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด 

นักเรียนมีอิสระในการตอบอยางเต็มที่ ไมตองวิตกกังวลคําตอบของนักเรียนจะเปนความลับเพ่ือเปน

แนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและจะไมมีผลตอการเรียน

หรือคะแนนของนักเรียน 

 2. วิธีตอบแบบสอบถามฉบับนี้ นักเรียนอานขอความแตละขอ แลวพิจารณาอยางรอบคอบ

แลวทําเคร่ืองหมาย เพ่ือเลือกคําตอบตามความคิดเห็นและความรูสึกที่แทจริงตอการเรียน      

การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

ตัวอยาง ดังตาราง 4 ตัวอยางแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

ขอ ขอความ(ความรูสึกหรือการปฏิบัติ) 
มาก
ที่สุด 

มาก นอย นอย
ที่สุด 

1. ขาพเจาตั้งใจเรียนเร่ืองที่อาจารยสอนในชั่วโมง

ภาษาอังกฤษ.......................................................

…….....…  ……. …………

2. ข าพ เ จ า ไม ช อบ ให มี กิ จก ร รมสนทนา เป น

ภาษาอังกฤษในชั่วโมงเรียน................................. 
 

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

 
 

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

 

ตาราง 4 ตัวอยางแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลองแบบ Randomized 

Control Group Pretest–Posttest Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  2539: 249) มีรูปแบบ

ดังตาราง 5 แบบแผนการทดลอง 
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กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง

ER 

CR 

T1

T1 

X

~X 

T2 

T2 
 

ตาราง 5 แบบแผนการทดลอง 

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

เม่ือ C แทน กลุมควบคุม (Control Group) 

 E แทน กลุมทดลอง (Experimental Group) 

 R แทน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม (Random Assignment) 

 X แทน การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี  

    ธรรมชาติ  (The instruction using learning center activities based on the  

    natural approach) 

          ~X แทน การสอนตามแนวการสอนแบบเดิม (The traditional approach) 

 T1 แทน การทดสอบวัดผลกอนทําการทดลอง (Pretest) 

 T2 แทน การทดสอบวัดผลหลังการทําการทดลอง (Posttest) 

 

วิธีดําเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

  1. จัดปฐมนิเทศเพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอน บทบาทของ

ผูเรียน เปาหมายของการเรียน จุดประสงคของการเรียนในครั้งนี้และวิธีประเมินผลการเรียนรู 

  2. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใช

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัดความสนใจใน

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

  3. ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยทําการทดลองสอนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดยใชเวลา 4 คาบเรียนตอสัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห รวม

ทั้งหมด 16 คาบเรียน ในชวงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ดังน้ี โดยแบงเปน          

3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ปฐมนิเทศนักเรียนและทดสอบกอนเรียนทั้งสองกลุม         2      คาบ 

  2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 
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     แบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม   12     คาบ 

  3. ทดสอบหลังเรียนทั้งสองกลุม            2      คาบ 

        รวม          16      คาบ 

  4. เม่ือดําเนินการทดลองโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติครบทั้ง 3 หัวขอแลว จึงทําการทดสอบอีกครั้งกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช

แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ และ

แบบสอบถามดานความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แลวบันทึกผลการทดสอบใหเปน

คะแนนหลังเรียน (Post-test) 

  5. เม่ือตรวจใหคะแนนแบบทดสอบแลว จึงนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทาง

สถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

 

4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหขอมูล 

  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีลําดับขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  1. เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจใน   

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กอนและหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ     

t-test for dependent samples 

  2. เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ ระหวาง

กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ t-test for independent samples  

 2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  2.1 สถิติพื้นฐาน 

   2.1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (x) คํานวณโดยใชสูตร ดังน้ี (ลวน สายยศ และอังคณา       

สายยศ.  2539: 306) 
 

       x  =   ∑ XN  

 

    เม่ือ  แทน    คาเฉลี่ยของคะแนน X∑ XN       แทน    ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

       แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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   2.1.2 ความแปรปรวนของคะแนน (S  คํานวณโดยใชสูตร ดังนี้ (ลวน สายยศ 

และอังคณา สายยศ.  2539: 307-308) 

)
S  =  N ∑ X −  (∑ X)N(N − 1) 

 

S ∑ X∑ X
XNN − 1

IOC =   ∑ RN

 

     เม่ือ  แทน      ความแปรปรวนของคะแนน 

       แทน      ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

        แทน      ผลรวมของคะแนนดิบแตละจํานวนยกกําลัง 

             สองทีละจํานวน 

       แทน      คะแนนดิบแตละตัวยกกําลังสอง 

       แทน      จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

       แทน      คาของชั้นแหงความเปนอิสระ 

 

 3. สถิติที่ใชตรวจสอบและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  3.1 หาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of congruence: IOC) ระหวางขอทดสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรูของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ และ

แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  

2539: 248-249) 

 

IOC
∑ RN

    

     เม่ือ  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ 

        จุดประสงค 

       แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

       แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  3.2 หาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูด

ภาษาอังกฤษ โดยนําขอสอบมาวิเคราะหแบบอัตนัย ใชเทคนิค 25% ของกลุมสูงและกลุมต่ําหาคา

ความยากงายจากสูตรของ Whitney และ Sabers โดยใชสูตร ดังนี้ (ลวน สายยศ และอังคณา    

สายยศ.  2539:  199-201) 
 PE = SU  +  SL – (2N X )2N(X −  X )  

PESSLNXX

D = SU −  SL N(X − X )

 

      เม่ือ  แทน คาความยากงาย 

       แทน ผลรวมของคะแนนนักเรียนกลุมเกง 

       แทน ผลรวมของคะแนนนักเรียนกลุมออน 

       แทน จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือกลุมออน 

       แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 

       แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 

 

  3.3 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง  การพูด

ภาษาอังกฤษ โดยใชสูตรดังนี้ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  2539: 201)  

 

 

DSSLN

 

     เม่ือ  แทน คาอํานาจจําแนก 

       แทน ผลรวมของคะแนนนักเรียนกลุมเกง 

       แทน ผลรวมของคะแนนนักเรียนกลุมออน 

       แทน จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือกลุมออน 

       แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 

       แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
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  3.4 หาคาความเชื่อม่ันของการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถดาน   

การฟง การพูดภาษาอังกฤษ โดยคํานวณคาจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (ลวน สายยศ; 

และอังคณา สายยศ.  2539: 210-212) 

 r = N ∑ XY −  ∑ X ∑ Y N ∑ X − (∑ X) N ∑ Y − (∑ Y)  

r∑ X∑ Y∑X∑Y∑ XYN

r = KK − 1

 

       เม่ือ  แทน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

      แทน   ผลรวมของคะแนน X 

      แทน   ผลรวมของคะแนน Y 

      แทน   ผลรวมของ X แตละตัวยกกําลังสอง 

      แทน   ผลรวมของ Y แตละตัวยกกําลังสอง 

      แทน   ผลรวมของผลคูณ X กับ Y ทุกคู 

       แทน   จํานวนคนที่ถูกจัดอันดับ 

 

  3.5 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูด

ภาษาอังกฤษทั้งฉบับ โดยใชสูตรคูเดอร ริชารดสัน (สูตร KR-21) มีสูตรดังนี ้ 

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 200) 
 1 −  X (K − X)KS  

rKXS

 

     เม่ือ  แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 

       แทน จํานวนขอสอบของเคร่ืองมือ 

       แทน คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ 

       แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
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  3.6) หาคาความอํานาจจําแนกของแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของผูตรวจ โดยคํานวณจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีสูตร ดังนี้  

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 84) 
 

 r = N ∑ XY  ∑ X ∑ YN ∑  (∑ X)  N ∑ Y  (∑ Y)  

 

    เม่ือ       แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r∑ X∑ Y∑ x∑ Y∑ XYN

∝ = − 1

              แทน ผลรวมของคะแนน X 

            แทน ผลรวมของคะแนน Y 

              แทน ผลรวมของ X แตละตัวยกกําลังสอง 

            แทน ผลรวมของ Y แตละตัวยกกําลังสอง 

            แทน ผลรวมของผลคูณ X กับ Y ทุกคู 

            แทน    จํานวนคน 

 

  3.7 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ โดยคํานวณโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 

มีสูตรดังนี้ (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2539: 218-220) 
 1 − ∑ ss  

∝
∑ ss

 

    เม่ือ  แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ันเครื่องมือ 

       แทน จํานวนขอสอบของเคร่ืองมือ 

       แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมเปนรายขอ 

       แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมจากเครื่องมือ 

        ทั้งฉบับ 
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t =   ∑ DN ∑ D    (∑ D)N   

 4. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  4.1 เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจใน 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กอนและหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ      

t-test for dependent samples (ชูศรี วงศรัตนะ.  2546: 193)  

 

 ;         d  f = n − 1
t∑ D
(∑ D)
N

t = X X( )S ( )S

 

    เม่ือ     แทน        คาที่ใชพิจารณาใน t–distribution  

         แทน        ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนน 

         การทดสอบกอนและหลังเรียน 

         แทน        ผลรวมของกําลังสองของความแตกตาง 

               ระหวางคะแนนการทดสอบกอนและ 

               หลังเรียน     

          แทน        จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

 

  4.2 เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ ระหวางกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม โดยใชสถิติ t-test for independent samples (ชูศรี วงศรัตนะ.  2546: 193) 
 

         ;     df  = n + n −  2
tXXSSn

      n  แทน จํานวนกลุมตัวอยางของกลุมที่ 2 

 

    เม่ือ  แทน คาที่ใชพิจารณาใน t–distribution  

                            แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 

                              แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 

       แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 

       แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 

       แทน จํานวนกลุมตัวอยางของกลุมที่ 1 



110 
 

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การทําวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล 

ดังตอไปน้ี 

 

      NXSDt
แทน จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตวัอยาง 

      แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

      แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

แทน คาสถิตขิองการแจกแจงแบบที (t–distribution)       

 *     แทน ระดับนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 กลุมทดลอง   แทน นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู  

       แบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 

 กลุมควบคุม   แทน นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวการสอนแบบเดิม 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลาํดับ ดังตอไปน้ี 

 1. เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลัง ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม 

 2. เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม 

 3. เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 กอนและหลัง ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการศึกษาทดลอง ตามแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group 

Pretest–Posttest Design ขอมูลที่ไดสามารถแสดงคาสถิติ โดยจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา ไดดังนี ้
 1. เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลัง ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม โดยใชสถิติ t-test for dependent samples ปรากฏผล 

ดังตาราง 6 

 

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ กอนและหลังของ      

   นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
 

ความสามารถดานการฟง    

การพูดภาษาอังกฤษ 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง t N X  SD N X   SD 

กลุมทดลอง 30 13.70 3.96 30 18.07 3.17 10.73* 

กลุมควบคุม 30 12.63 3.82 30 16.53 3.23 8.04* 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 6 พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียน

ตามแนวทฤษฎีธรรมชาติและแนวการสอนแบบเดิมมีความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ            

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 2. เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม โดยใชสถิติ t-test for independent samples ปรากฏผล       

ดังตาราง 7 

 

ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ ระหวางกลุมทดลอง 

   และกลุมควบคุม  
 

ความสามารถดานการฟง  

การพูดภาษาอังกฤษ 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม t  N X  SD N X   SD 

หลังการทดลอง 30 18.07 3.17 30 16.53 3.23 1.86* 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 7 พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียน

ตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิมมีความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ          

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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t

 3. เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 กอนและหลัง ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม โดยใชสถิติ t-test for dependent samples ปรากฏผล          

ดังตาราง 8  

 

ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กอนและหลังของ 

   นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
 

ความสนใจในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
 X SD X  SD 

กลุมทดลอง 54.73 5.21 62.80 5.21 10.62* 

กลุมควบคุม 54.53 7.84 60.97 7.63 9.89* 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 8 พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียน

ตามแนวทฤษฎีธรรมชาติและแนวการสอนแบบเดิมมีความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความสามารถดานการฟง การพูดและความสนใจในการเรียน   

การสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู

แบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ กับแนวการสอนแบบเดิม ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้   
  1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลัง ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม 

  3. เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลัง ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติและแนวการสอนแบบเดิม มีความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติกับตามแนวการสอนแบบเดิม มีความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ    

แตกตางกัน 

 3. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติและแนวการสอนแบบเดิม มีความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2         

ปการศึกษา 2552 โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา แขวงดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร           

3 หองเรียน จํานวนนักเรียน 94 คน 

 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2         

ปการศึกษา 2552 โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา แขวงดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 2 

หองเรียน จํานวน 60 คน โดยสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปน

หนวยในการสุม (Sampling Unit) มาเปนจํานวน 2 หองเรียน แลวจับสลากเพ่ือจัดเปนกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม (Random assignment) 

 

  กลุมทดลอง จํานวนนักเรียน 30 คน ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

       ศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 

  กลุมควบคุม จํานวนนักเรียน 30 คน ไดรับการสอนตามแนวการสอนแบบเดิม 

 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3.1 แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยแบงเปนแผนการเรียนรูของกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   3.1.1 แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษของกลุมทดลอง โดยวิธี      

การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ จํานวน 16 คาบ 

คาบละ 50 นาที ซึ่งแผนการสอนนี้ผานการตรวจแกไขการปรับปรุงและทดลองใชแลว 

   3.1.2 แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษของกลุมควบคุม โดยวิธี     

การสอนตามแนวการสอนแบบเดิม จํานวน 16 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งแผนการสอนนี้ผาน      

การตรวจแกไขการปรับปรุงและทดลองใชแลว 

  3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบ

แบบสัมภาษณ ใชวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษดวยการตอบคําถามเก่ียวกับ

ภาพ แตละภาพจะมีลักษณะและความหมายที่แตกตางกันออกไปแลวแตสถานการณ จํานวน 5 ขอ 
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  3.3 แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ขอ ซึ่ง

มีคําถามในดานความรูสึกชอบ ความพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ความกระตือรือรนในการเขา

รวมกิจกรรมการเรียนการสอน ความมานะพยายามและเอาใจใสตอการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจน       

การมองเห็นประโยชนและคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีขอคําถามทั้งในเชิงบวกและ   

เชิงลบ ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและการวิเคราะหหาคุณภาพแลว โดยมีคาอํานาจ

จําแนก (r) อยูระหวาง 0.46–0.73 และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเทากับ 0.82 

 

 4. วิธีดําเนินการทดลอง 

 ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

  1. จัดปฐมนิเทศเพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอนบทบาทของ

ผูเรียน เปาหมายของการเรียน จุดประสงคของการเรียนในครั้งนี้และวิธีประเมินผลการเรียนรู 

  2. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใช

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัดความสนใจใน

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

  3. ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยทําการทดลองสอนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม    

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดยใชเวลา 4 คาบเรียนตอสัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห       

รวมทั้งหมด 16 คาบเรียน ในชวงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ดังน้ี โดยแบงเปน     

3 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1. ปฐมนิเทศนักเรียนและทดสอบกอนเรียนทั้งสองกลุม         2      คาบ 

   2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 

      แบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม   

                  12     คาบ 

   3. ทดสอบหลังเรียนทั้งสองกลุม           2      คาบ 

        รวม          16      คาบ 
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  4. เม่ือดําเนินการทดลองโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติครบทั้ง 3 หัวขอแลว จึงทําการทดสอบอีกครั้งกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช

แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ และ

แบบสอบถามดานความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แลวบันทึกผลการทดสอบใหเปน

คะแนนหลังเรียน (Post-test) 

  5. เม่ือตรวจใหคะแนนแบบทดสอบแลว จึงนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทาง

สถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมีลําดับขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียน   

การสอนภาษาอังกฤษ กอนและหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ t-test for 

dependent samples  

 2. เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ ระหวางกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม โดยใชสถิติ t-test for independent samples  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติและแนวการสอนแบบเดิม มีความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยาง           

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติกับตามแนวการสอนแบบเดิม มีความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ      

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติและแนวการสอนแบบเดิม มีความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยาง             

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูด

ภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่

ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ และแนว    

การสอนแบบเดิม จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามลําดับของผลการวิจัยไดดังตอไปน้ี 

 1. การเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม จากการศึกษา พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม

การเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติและแนวการสอนแบบเดิม มีความสามารถ

ดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจสืบ

เน่ืองมาจากเหตุผลดังตอไปน้ี 

  1.1 กระบวนการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติ เปนกระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเขาใจภาษาเปาหมายดวยการรับรู และ

เรียนรูภาษาไดตามธรรมชาติ โดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติของแครชเชนและเทอรเรล (Krashen 

and Terrell.  1983: 94) ในการเรียนการสอนจะใหผูเรียนไดฟงภาษาอยางมีความหมายและเขาใจ

ขอความไดระยะหนึ่ง จากน้ันจึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดในสิ่งที่เคยฟงมาแลวโดยที่การพูดน้ันไมมี

การบั งคับ  โดยผู สอนสามารถชวยผู เ รียนไดดวยการใหปจ จัยปอนเขาที่ มีความหมาย 

(Comprehensible input) พรอมทั้งคํานึงถึงลําดับของภาษาที่ผูเรียนจะเขาใจไดอยางตอเน่ืองและ

เปนการเรียนรูจากมโนทัศนไปสูภาษาตามลําดับน่ันเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนย      

การเรียนในครั้งนี้ มุงเนนพัฒนาการฟง การพูดภาษาอังกฤษดวยการฝกและลงมือปฏิบัติดาน    

การใชภาษาอยางเปนขั้นตอน จะสังเกตไดจากขั้นตอน การสอนในแตละขั้นตอนและกระบวนการ

เรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูดังกลาว มีสวนชวยและเอ้ือตอการเรียนรูเปนอยางมาก อีกทั้งยังชวย

กระตุนความรูสึกและดึงดูดความสนใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน พัชรบูลย ภูมิพันธุ (ออนไลน.  

2550: 2) ผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงและไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน การทํางานเปนกลุม 

การรูจักรวมกันตัดสินใจดวยเหตุดวยผล นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถเรียนรูดวยตนเองตาม

ความสามารถ และไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพอีกดวย ซึ่งตลอดทั้งกระบวนการเรียน  การสอน

ผูเรียนมีโอกาสใน การแสดงความคิดเห็นและกลาแสดงออกมากข้ึนดวยความภาคภูมิใจในตนเอง

เม่ือทําส่ิงน้ันๆ ดังน้ันความสามารถดานการฟง การพูดจึงเกิดขึ้นอยางอัตโนมัติหลังจากไดรับปจจัย

ปอนเขาอยางมีความหมาย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการรับรูภาษาของแครชเชน (Krashen and 
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  1.2 กระบวนการเรียนรูตามแนวการสอนแบบเดิม เปนกระบวนการเรียนการสอนที่

เนนใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจกฏเกณฑทางภาษาดานโครงสรางไวยากรณและรูปแบบ

ประโยค ดังแนวคิดที่วาภาษามีกฎเกณฑ มีระบบและระเบียบการเรียนภาษา นั่นคือ การเรียนรู

ระบบกฎเกณฑตางๆ ของภาษา รวมไปถึงความหมายของคําศัพท ดังน้ันจุดประสงคพ้ืนฐานของ

การสอน คือ ใหผูเรียนมีประสิทธิภาพโดยใหลําดับความสําคัญในการทําความเขาใจความหมายทาง

ภาษา ทําใหผูเรียนเขาใจไวยากรณในภาษาที่เรียนมากขึ้น เม่ือผูเรียนเกิดความเขาใจทางภาษาแลว 

ยังสงเสริมใหผูเรียนมีความแมนยําในการใชภาษามากยิ่งขึ้น (สุทธิชา เพชรวีระ. 2550: 114) ดังน้ัน

ผูเรียนจึงสามารถฟงและพูดภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพและดีขึ้นอีกดวย นอกจากน้ี

กระบวนการเรียนรูตามแนวการสอนแบบเดิมยังชวยเพิ่มพูนสติปญญาของผูเรียนดวยการฝกฝน 

การใชภาษาตางประเทศอันจะนําไปสูการพัฒนาความคิด สติปญญา ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูเรียน

อยางมาก อีกทั้งยังมุงเนนความสําคัญที่ตัวผู เรียนโดยเปดโอกาสใหผู เรียนมีสวนรวมใน             

ทุกกระบวนการเรียนรูในแตละขั้นตอนการสอน สงผลใหผู เรียนไดพัฒนาความสามารถใน         

การแสวงหาความรู และการนําความรูมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ 

 2. การเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม จากการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม 

การเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม มีความสามารถ

ดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่

ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติมีความสามารถ

ดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรบัการสอนตามแนวการสอนแบบเดิม ทั้งน้ีอาจ

สืบเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปน้ี 

  2.1 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติ ผูสอนเลือกเน้ือหาในการนําเสนอที่มีความแปลกใหม นาสนใจ และมีสื่อการเรียนรูที่

หลากหลาย ทั้งน้ีผูสอนไดใชวิดิทัศนประกอบการสอนเปนสื่อการสอนโดยเปดผานโปรเจคเตอร   
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  2.2 สวนกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการสอนแบบเดิม การที่ผูสอนจัดกิจกรรม      

การเรียนรูที่ใหผูเรียนไดรับการสอนทักษะทางภาษาจากสวนยอยไปสูสวนรวม หรือตระหนักและ

สรางมโนทัศนใหเด็กคนพบหรือประมวลความรูไดดวยตนเองนั้น ทําใหผูเรียนเห็นความสัมพันธ

ระหวางสวนตางๆ ของเนื้อหาน้ันๆ และเกิดความเขาใจมากขึ้น สามารถจับหลักและประเด็นสําคัญ

ของเรื่องที่เรียนได อีกทั้งผูเรียนไดรูขอบเขตของสิ่งที่ตัวเองตองการศึกษา ตลอดทั้งกิจกรรม      

การเรียนรูมีคุณลักษณะที่เอ้ือตอการเรียนรูหรือพัฒนาความรูความสามารถทางภาษาของผูเรียนเอง

โดยเฉพาะทักษะดานการฟง การพูดของผูเรียนเปนสวนสําคัญ เนื่องจากผูเรียนมีโอกาสที่จะเลือก

และกําหนดการเรียนรูของตนเองตามลักษณะ และวิธีการในการเรียนรูที่เปนแบบฉบับเฉพาะตัวที่

แตกตางกันไปในแตละบุคคล เม่ือความรูที่ไดรับตรงกับความตองการหรือสามารถบําบัดความ

ตองการ ก็ทําใหมีความสนใจในบทเรียนน้ันๆ เพ่ิมมากขึ้นได 

 3. การเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติและแนวการสอนแบบเดิม จากการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม 
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  3.1 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติ ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอนเพ่ือใหเกิด

ความรูความเขาใจไดดวยตนเอง โดยผูสอนไดจัดสภาพการเรียนรูที่จะชวยสรางแรงจูงใจภายในตัว

ผูเรียนใหเกิดความสนใจตอกิจกรรมการเรียนรู มาสโลว (Maslow.  1970: 109) การกระตุน        

การพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหงายและรวดเร็ว ควรจัดสภาพการเรียนใหกระตุนความ

พยายามของนักเรียน ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน โดยการเปดโอกาสใหผูเรียนรู เรียนรูตาม

ความตองการ ความถนัด และความสนใจในสภาพการเรียนรูที่เหมาะสมตามลักษณะการเรียนรูของ

ผูเรียนแตละคน ทั้งนี้ตามธรรมชาติของมนุษยทุกคนมีความสนใจในสิ่งตางๆอยูแลว ถาจัดสภาพ

ภายในชั้นเรียนใหเหมาะสมและสามารถสนองความตองการของผูเรียนตรงตามความตองการ ก็จะ

สามารถเราความสนใจซ่ึงเปนธรรมชาติของมนุษยได เน่ืองจากผูเรียนมีอิสระที่จะเลือกและ

กําหนดการเรียนรูของตนเองตามความถนัดและความพรอม อันจะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและ

แรงจูงใจในการเรียนรู 

  3.2 สวนกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการสอนแบบเดิม ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูให

ผูเรียนไดคนพบความรูไดดวยตนเอง ดวยวิธีการชี้แนะใหผูเรียนเห็นความนาสนใจของเรื่องที่เรียน 

ชี้ใหเห็นคุณคาและประโยชนของสิ่งที่ควรสนใจ และจัดสภาพในการเรียนใหเปนที่นาร่ืนรมย อยูใน

สภาพที่สะดวก สบาย มีบรรยากาศที่ดี (สุทธิชา เพชรวีระ. 2550: 79) สิ่งเหลาน้ียอมเปนรากฐานที่

จะทําใหเด็กสนใจในวิชานั้นมากขึ้น อีกทั้งการใชอุปกรณของจริงที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียนและ

แปลกใหม อันเปนลักษณะการเรียนรูที่สามารถสนองความตองการในการเรียนรูของตัวผูเรียนแตละ

คน อีกทั้งชวยใหเขาใจดี งาย รวดเร็ว แตไมควรใชมากหรือนอยจนเกินควร ทั้งน้ีกิจกรรมการเรียนรู

ที่ผูสอนจัดสงเสริมใหเด็กมีความสําเร็จในกิจกรรมตางๆดวยตนเองตาม จากเหตุผลดังกลาว      

เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยเพ่ิมความสนใจในการเรียนการสอนของผูเรียนได 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน 

  1.1 ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูสอนควรเลือกใหสอดคลองกับความ

สนใจของผูเรียน มีความยากงายและเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของผูเรียน ผูสอนตอง
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  1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนควรเนนการเรียนรูแบบรวมมือ สงเสริมใหผูเรียน ไดเรียนรู

แบบมีสวนรวมซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณที่สัมพันธกับชีวิตจริงไดรับการฝกฝนทักษะ

กระบวนการแสวงหาความรู ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู ทักษะการแสดงออก ทักษะ

การสรางความรูใหม และทักษะการทํางานเปนกลุม การไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญ

ตามความเหมาะสม แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละ

คนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะ

ชวยเหลือคนที่ออนกวาสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทาน้ัน หากแต

จะตองรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุมอีกดวย 

  1.3 ในระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนตองมีความมานะพยายามและความ

อดทนที่จะคอยชวยเหลือใหผูเรียนเปนผูที่กลาแสดงออกและกลาพูด และเมื่อผูเรียนสามารถกระทํา

ดังที่กลาว ผูสอนควรใหแรงเสริมทางบวกอยูตลอดเวลา เพ่ือเปนแรงผลักดันใหผูเรียนไดคนพบ

ความรูและมีความเชื่อม่ันในตัวเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะสามารถพัฒนาตนเองไดอยางอัตโนมัติ  

  1.4 ผูสอนอาจจะนําขั้นตอนในการสอนของกลุมทดลองไปปรับปรุงใชกับแนวการสอน

แบบเดิมโดยการใหฟงกอนจนแนใจวาเขาใจ จึงใหผูเรียนพูด ซ้ํา ย้ําทําอีกครั้ง (repeat) ในตอน

สุดทายเพ่ือเพ่ิมถูกตองและความแมนยําใหกับตัวผูเรียนเองดวย 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันที่เนนกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

กระบวนการคิดของผูเรียนและเนนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ันจึงควรศึกษาในผลของวิธี     

การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับกลุมสาระ       

การเรียนรูอ่ืนๆ เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนตน 

  2.2 ควรศึกษาผลของวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาติกับหรือนักเรียนชวงชั้นอ่ืนๆ หรือผูที่กําลังจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษวาจะมี

ความสามารถในการฟง การพูด 
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  2.3 ควรศึกษาผลของวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาติกับตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความสามารถดานการอาน การเขียน ความสามารถในการคิด

วิเคราะห ความคงทนในการเรียนรู แรงจูงใจในการเรียนการสอน เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือเปนแนวทางใน     

การพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ ตอไป รวมถึงการนําไปปรับและประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสม 

  2.4 ควรศึกษาผลของวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว

ทฤษฎีธรรมชาติกับวิชาที่เปนภาษาตางประเทศอ่ืน เชน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน    

เพ่ือศึกษาในเรื่องความสามารถดานการฟง การพูด แรงจูงใจ และความเชื่อม่ันในตนเองวามีผล

อยางไร เปนตน 
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http://www.localsciences.com/index.php?option=com_content%09%09&view
http://www.localsciences.com/index.php?option=com_content%20%09&view=article&id=22&Ite
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญ 

 

1. ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบทดสอบความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ 

 1.1 อาจารย ดร. วนิดา  พลอยสังวาลย 

  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 1.2 อาจารยปานชัย  พูนวัตถุ 

  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 1.3 อาจารยนวลพรรรณ  ลมูลศร ี

  โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา 

 

2. ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 1.1 อาจารย ดร. วนิดา  พลอยสังวาลย 

  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 1.2 อาจารยนวลพรรรณ  ลมูลศร ี

  โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา 

 1.3 อาจารยจินตนา  รอดเรืองคุณ 

  โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

- ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (PE) คาอํานาจจําแนก (D) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  

  วัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ 

- ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดความสนใจใน      

  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

- คะแนนความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและ  

  หลังการทดลอง 

- คะแนนความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและ 

  หลังการทดลอง 
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ตาราง 9 แสดงคาความยากงาย (PE) คาอํานาจจําแนก (D) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัด  

   ความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ  

 

ขอที่ PE D 

1 0.56 0.38 

2 0.63 0.50 

3 0.69 0.38 

4 0.50 0.25 

5 0.56 0.63 

 

 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ มีคา

เทากับ 0.91 
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ตาราง 10 แสดงคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดความสนใจในการ 

   เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

ขอ r 

1 0.53 

2 0.50 

3 0.61 

4 0.46 

5 0.50 

6 0.53 

7 0.50 

8 0.61 

9 0.50 

10 0.55 

11 0.46 

12 0.73 

13 0.48 

14 0.61 

15 0.50 

16 0.54 

17 0.69 

18 0.63 

19 0.50 

20 0.61 

 

 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีคา

เทากับ 0.82 
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ตาราง 11 คะแนนความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของกลุมทดลอง 

 

กลุมทดลอง กลุมทดลอง 

คนที่ Pretest Postest D D2 คนที่ Pretest Postest D D2

1 17 18 1 1 16 9 16 5 25

2 9 13 4 16 17 7 13 6 36

3 15 17 2 4 18 18 19 1 1

4 15 20 5 25 19 16 23 7 49

5 12 19 7 49 20 10 15 5 25

6 11 15 4 16 21 16 19 3 9

7 18 23 5 25 22 14 18 2 4

8 8 14 6 36 23 19 23 4 16

9 13 17 4 16 24 8 14 6 36

10 14 21 7 49 25 10 18 8 64

11 19 22 3 9 26 15 21 6 36

12 21 19 -2 4 27 18 22 4 16

13 8 13 5 25 28 17 21 4 16

14 11 14 3 9 29 11 17 6 36

15 15 19 4 16 30 17 19 2 4

   รวม 127 673
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ตาราง 12 คะแนนความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของกลุมควบคมุ 

 

กลุมควบคุม กลุมควบคุม 

คนที่ Pretest Postest D D2 คนที่ Pretest Postest D D2

1 9 13 4 16 16 11 18 6 36

2 12 18 6 36 17 8 12 4 16

3 8 14 6 36 18 19 20 1 1

4 7 11 4 16 19 12 14 2 4

5 10 16 6 36 20 13 17 4 16

6 9 14 5 25 21 6 11 5 25

7 19 17 -2 4 22 10 14 4 16

8 14 18 4 16 23 16 18 2 4

9 11 12 1 1 24 15 20 5 25

10 12 19 7 49 25 12 19 7 49

11 18 21 3 9 26 16 17 1 1

12 13 17 4 16 27 21 24 3 9

13 11 19 8 64 28 13 16 3 9

14 18 14 -4 16 29 13 18 5 25

15 14 21 7 49 30 9 14 5 25

   รวม 116 650
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ตาราง 13 คะแนนความสนใจการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกลุมทดลอง 

 

กลุมทดลอง กลุมทดลอง 

คนที่ Pretest Postest D D2 คนที่ Pretest Postest D D2

1 63 68 5 25 16 50 62 12 144

2 51 64 13 169 17 61 68 7 49

3 49 60 11 121 18 48 57 9 81

4 50 49 -1 1 19 59 69 10 100

5 50 64 14 156 20 49 54 5 25

6 54 63 9 81 21 54 66 12 144

7 51 58 7 49 22 57 63 6 36

8 60 68 8 64 23 56 62 8 64

9 61 70 9 81 24 56 61 5 25

10 56 64 8 64 25 52 58 6 36

11 54 55 1 1 26 52 65 13 269

12 57 62 5 25 27 48 56 7 49

13 60 64 4 16 28 70 74 2 4

14 58 65 7 49 29 55 60 5 25

15 52 64 12 144 30 49 58 9 81

   รวม 228 2178
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ตาราง 14 คะแนนความสนใจการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกลุมควบคุม 

 

กลุมควบคุม กลุมควบคุม 

คนที่ Pretest Postest D D2 คนที่ Pretest Postest D D2

1 54 61 7 49 16 52 62 10 100

2 56 58 2 4 17 50 53 3 9

3 68 79 11 121 18 60 69 9 81

4 48 58 10 100 19 51 59 8 64

5 59 67 8 64 20 51 58 7 49

6 46 52 6 36 21 72 75 3 9

7 51 60 9 81 22 55 61 6 36

8 59 57 -2 4 23 69 73 4 16

9 56 62 6 36 24 52 51 -1 1

10 46 49 3 9 25 44 53 9 81

11 52 59 7 49 26 57 67 10 100

12 48 59 11 121 27 50 64 14 169

13 70 74 4 16 28 49 54 5 25

14 49 56 7 49 29 55 62 7 49

15 65 66 1 1 30 42 51 9 81

   รวม 193 1610
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ภาคผนวก ค 

 

- แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ 

- แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูด

ภาษาอังกฤษ 
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Direction: Look at the picture and listen to a lecture by a teacher 
and answer the question. 
คําชี้แจง ใหนักเรียนดูและฟงคําบรรยายเกี่ยวกับภาพที่กําหนดใหจากครู แลวตอบคําถาม 

ดังตอไปน้ี 

 
 

Picture 1# Amphawa Floating Market, Samutsongkram  
 
 Narrator: At Amphawa Floating Market, tourists could see 
people going about their lives, a number of boats selling their fresh 
food, seafood dishes, cool drink, and so on. All foods of here can 
cause you feeling a bit hungry all the time for sure. Fortunately, 
you could buy each of them cheaply.  
 

1.  What would you like to talk about this picture? 
 2. Have you ever gone to Amphawa Floating Market,   
  Samutsongkram? 
 3. Would you like to go to this place?  
 4. Why? /Why not?  
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Picture 2# The king 
 

 Narrator: “Thai King is known for ‘being kind’. He supports 
many projects, and devotes himself to improving Thai people’s 
life. These have been resulted by the fact that he is respected and 
praised by every part of Thai society.” 
 

1. What would you describe about this picture? 
2. Do you like this picture? 
3. Why? /Why not? 
4. If you have a chance to talk to the king, what would you 

like to talk to him? 
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Picture 3# The Songkran festival       
 
 Narrator: Songkran is a Thai word which means "move" or 
"change place". It is also known as the "Water Festival" as people 
believe that water will wash away bad luck. The celebrants both 
young and old have joined joyfully splash water on each other. 
 

1. There are many people in this picture.  
 What are they doing? 
2. If you have a chance to join the songkran festival.  
 Where would you like to go? 
3. Do you like the songkran festival? 
4. Why? /Why not?  
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Picture 4# The school 
 
 Narrator: This school is big and beautiful. In the playground 
there are many plants and flowers. There is also a basketball court, 
football pitch and a big gym. There are students aged between 
three and fifteen. This school has a kindergarten, Pratom 1-6 and 
Mattayom 1-6 and five buildings for learning. So school can a fact 
of life and getting an education can help you build the kind of 
future life you want. 
 

1. What do you see in this picture? 
2. Can you tell me what is happening in this picture? 
3. Would you like to go to school? 
4. Why? /Why not?  
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Picture 5# The Computer 
 
 Narrator: A computer is a machine that receives input, 
stores data, and provides output in a useful format. Computers can 
do anything that someone can do something such as see movie, 
play the internet online, listen to music, read the news, and do each 
other thing. And most people like to use computer because it 
makes them high technology and modern.  
 

1. Look at the picture and tell me what are they doing? 
2. Do you like to play computer? 
3. Why? /Why not?  
4. What do you think about the game or the internet online? 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Machine
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_(computing)
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แบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
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แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับน้ีถามเก่ียวกับความรูสึก หรือการกระทําของนักเรียนเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  

 2. การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด นักเรียนมีอิสระในการตอบอยาง

เต็มที่โดยไมตองวิตกกังวล คําตอบของนักเรียนจะเก็บเปนความลับและจะนําผลรวมไปใชใน

การวิจัยทางวิชาการเทาน้ัน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและเปนแนวทางใน  

การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คําตอบของนักเรียนจะไมมีผลตอ

การเรียนหรือคะแนนสอบของนักเรียนแตประการใด 

 3. วิธีตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ขอใหนักเรียนอานขอความแตละขอพิจารณาขอความ แต

ละขออยางรอบคอบ โดยทําเครื่องหมาย ในชองทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกที่

แทจริงของนักเรียนมากที่สุด ในขอหนึ่งๆ จะมีคําตอบใหเลือก 4 ระดับ 

 

ตัวอยาง 

 

มาก มาก นอย นอย
ขอ ขอความ(ความรูสึกหรือการปฏิบัติ) 

ที่สุด ที่สุด 

1. ขาพเจาตั้งใจเรียนเร่ืองที่อาจารยสอนในชั่วโมง

ภาษาอังกฤษ....................................................... …….....  ……. …… 

2. ข าพ เ จ า ไม ช อบ ให มี กิ จก ร รมสนทนา เป น

ภาษาอังกฤษในชั่วโมงเรียน................................. 

 

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

 

 

........ 

 

 

 
 

 

.......... 
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ขอ ขอความ(ความรูสึกหรือการปฏิบัติ) 
มาก

ที่สุด 

มาก นอย นอย

ที่สุด 
 

1. 
 

ขาพเจารูสึกสบายใจและสนุกสนานกับการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ................................................. 

 

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

 

........ 

 

 

........ 

 

 

.......... 

2. ขาพเจาชอบและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

มากกวาวิชาอ่ืนๆ................................................. ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

3. ขาพเจาไมชอบใหอาจารยสอนเปนภาษาอังกฤษ

ตลอดชั่วโมง........................................................ ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

4. ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษขาพเจาจะตั้งใจฟง

อาจารยสอน........................................................ ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

5. การเขารวมกิจกรรมภาษาอังกฤษนาเบื่อหนาย 

สําหรับขาพเจา.................................................... ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

6. เ ม่ือ เ ห็นชาวตางประเทศที่ ใชภาษาอังกฤษ 

ขาพเจาอยากลองพูดคุยดวย................................ ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

7. ขาพเจาชอบทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนในชั่วโมง

เรียนภาษาอังกฤษ............................................... ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

8. ขาพเจารูสึกวาภาษาอังกฤษไมเปนประโยชนตอ

ตัวของขาพเจา.................................................... ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

9. เม่ือโรงเรียนใหเลือกกิจกรรมชุมนุม ขาพเจาจะไม

เลือกและไมเขารวมกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ... ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

10. ขาพเจาติดตามบทเรียนจากเพ่ือนหรืออาจารย

ผูสอน เม่ือขาพเจาขาดเรียนวิชาภาษาอังกฤษ...... ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

11. ข าพ เจ าชอบช วยอาจารย และ เ พ่ื อนๆ  จั ด

นิทรรศการภาษาอังกฤษ...................................... ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

12. เม่ืออาจารยใหทํากิจกรรมภาษาอังกฤษขาพเจาจะ

รีบทําดวยความเต็มใจ.......................................... ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

13 ขาพเจารูสึกเขิน อายและกลัวที่จะตอบคําถาม

อาจารยผูสอนในชั่วโมงภาษาอังกฤษ....................

 

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

 

........ 

 

........ 

 

.......... 
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ขอ ขอความ(ความรูสึกหรือการปฏิบัติ) 
มาก

ที่สุด 
มาก นอย 

นอย

ที่สุด 
 

14. 

 

 

 

ขาพเจาชอบพูดคุยเรื่องอ่ืนๆที่ไมใชเร่ืองเรียนกับ

เ พ่ือนในหองเรียนขณะที่อาจารย กําลั งสอน

ภาษาอังกฤษ....................................................... 

 

 

 

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

 

 

 

........ 

 

 

 

........ 

 

 

 

.......... 

15. ขาพเจารูสึกวาถูกบีบบังคับใหเขารวมกิจกรรมใน

ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ..................................... ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

16. ขาพเจาตองการหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษให

ไดผลดีขึ้น........................................................... ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

17. ขาพเจามักสงงานวิชาภาษาอังกฤษชากวาเวลาที่

กําหนดเสมอ....................................................... ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

18. ขาพเจาไมชอบทองจําคําศัพทและไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ...................................................... ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

19. ขาพเจาชอบชมภาพยนตรที่มีเสียงในฟลมเปน

ภาษาอังกฤษ....................................................... ............. ........ 

 

........ 

 

.......... 

20. ขาพเจาชอบกิจกรรมภาษาอังกฤษเพราะได

ความรูและสนุกสนาน  อีกทั้ งชวยสงเสริมให

ขาพเจาแสดงออกทางภาษาไดเต็มที่.................... 
 

 

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

 

........ 

 

 

........ 

 

 

.......... 
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ภาคผนวก ง 

 

- แผนการเรียนรูของการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี 

  ธรรมชาติ 

- แผนการเรียนรูของการสอนตามแนวการสอนแบบเดิม 
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Lesson Plan for the Experimental Group 

Matthayom Suksa 2 English Period 1-8 

 
Topic: Nice friendly        Level: Matthayom Suksa 2  

Title: Caillou and the dragon     Time: 8 Periods 

 

Concept:  การฝกภาษาทางดานการฟงและการพูดดวยการใชบทสนทนา เปนการฝกใชภาษาใน

ชีวิตประจําวันและสงเสริมความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัยของ

นักเรียน ซึ่งนักเรียนจําเปนตองใชคําศัพท สํานวนภาษา และโครงสรางประโยคที่ถูกตองและ

เหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

 

Objectives: The students should be able to 

1. listen and speak English about the main idea and understand the story they 
have watched and heard  

2. tell the meanings of the new vocabularies and the structures used in story 
3. tell about events from their experiences  
4. talk in English with their friends freely in different situation  

 

Functions:  

 1. Talk about story 

 2. Make suggestions 

 3. Express preferences 

 4. Ask for directions 

 

Teaching aids: Video compact disc, Media Player 4 

 

Materials: 

 1. Text 
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 2. Video compact disc 

 3. Media player 4 

 4. Worksheets 

 5. The board 

 

Evaluation: 

 1. Observe the students’ answering to the questions and working. 

 2. Check the students’ responding and understanding. 

 

Vocabulary: special day, playschool, visit, attending, around, climb, hold on, step up, 

swing, really, wonder, trouble, enjoy, practice, jungle, wild, driver, ready, dragon, fairy tale, 

magic, tame, scare, ride, found out, certainly, excellent, turned out, hope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยกิจกรรมที่ 1 ฝกฟงโดยรวมทั้งหมด ศูนยกิจกรรมที่ 2 ฝกฟงและพูดเพ่ือสื่อความหมาย

2 3 1 

1. ฝกฟงทีละสวน 

  และแสดงทาทางประกอบ 

3. ฝกฟงเพ่ือทบทวน 

4. ฝกฟง–พูดดวยกิจกรรมสันทนาการ 

5. ศูนยสํารอง

2 31 

ศูนยกิจกรรมที่ 3 แสดงบทบาทสมมติ

ฝกฟง–พูดเพ่ือสื่อความหมาย2. 

 

 

 

 



160 

 

Procedures: 

 

PERIOD 
INSTRUCTIONAL ACTIVITIES MATERIALS EVALUATION NOTE 

TIME 

1st -5th 

 

Steps 1: Warm up  

Activities:  

1. The teacher inform the 

students about objectives and  

Learning center activities based 

on the Natural approach. 

 

Step 2: Learning activities 

Activities: 

Center 2.1 The teacher let the 

students listen to and watch the 

video compact disc. 

Center 2.2 Let the students 

listen and speak the following 

details. 

Center 2.2.1: Listen to each 

sentence 

- Let them listen to each 

sentence from the video  

compact disc and the teacher 

ask the students and then they 

answer and discuss together 

and practice speaking with 

them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- video 

compact 

disc  

- the board 

 

 

 

 

 

- video 

compact 

disc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Observe the 

students 

responses.   

- Check the  

students 

answering and 

discussing.   
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PERIOD 
INSTRUCTIONAL ACTIVITIES MATERIALS EVALUATION NOTE 

TIME 

1st -5th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6th -10th 

 

Center 2.2.2: Listen for 

communication and gesture 

- The teacher let the students 

listen to and watch the video 

compact disc again. 

- The teacher observe and 

check the students 

performance and participation 

about the conversation.  

 

Center 2.2.3: Listening for 

reviewing 

- Let them listen to 

conversation and various 

idioms in media player 4 again. 

- Let the students perform and 

participate about the 

conversation.  

Center 2.2.4: Entertainment 

activities 

- The teacher let the students 

participate in activities together 

with the video compact disc 

such as singing a song, playing 

games, watch movie and any 

other things. 

 

- video 

compact 

disc  

- papers 

 

 

 

 

 

 

- media 

player 4 

 

 

 

 

 

 

 

- video 

compact 

disc  

 

 

 

- Observe and 

check the 

students 

responses and 

understanding. 

If the students 

mistake that the 

teacher will 

correct them. 

 

- Observe the 

students 

behaviors while 

discussing. 

- Observe the 

students 

behaviors 

through talking. 

 

- Observe the 

students 

participation. 
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PERIOD 
INSTRUCTIONAL ACTIVITIES MATERIALS EVALUATION NOTE 

TIME 

6th -10th 

 

 

 

 

6th -10th  

 

Center 2.2.5: Support center

- Let the students paint 

imagines free style imagination 

from set situation.  

 

Center 3: Role playing 

- The teacher let the students 

performance and participation 

in role playing within 15–20 

minutes. 

 

Step 3: Conclusion and 

discussion 

Activities: 

- The teacher let the students 

make conclusion and 

discussion about the idea in the 

story.  

- The teacher help the students 

explain or classify the story. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observe the 

students 

performance and 

participation. 
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Lesson Plan for Control Group 

Matthayom Suksa 2 English Period 1-8 

 

Topic: Nice friendly        Level: Matthayom Suksa 2  

Title: Caillou and the dragon     Time: 8 Periods 

 

Concept: การฝกภาษาทางดานการฟงและการพูดดวยการใชบทสนทนา เปนการฝกใชภาษาใน

ชีวิตประจําวันและสงเสริมความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัยของ

นักเรียน ซึ่งนักเรียนจําเปนตองใชคําศัพท สํานวนภาษา และโครงสรางประโยคที่ถูกตองและ

เหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

 

Objectives: The students should be able to 

1. listen and speak English about the main idea and understand the story they 
have watched and heard  

2. tell the meanings of the new vocabularies and the structures used in story 
3. tell about events from their experiences  
4. talk in English with their friends freely in different situation  

 

Functions:  

 1. Talk about story 

 2. Make suggestions 

 3. Express preferences 

 4. Ask for directions 

 

Teaching aids: Video compact disc, Media Player 4 

 

Materials: 

 1. Text 

 2. Video compact disc 
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 3. Media player 4 

 4. Worksheets 

 5. The board 

 

Evaluation: 

 1. Observe the students’ answering to the questions and working. 

 2. Check the students’ responding and understanding. 

 

Vocabulary: special day, playschool, visit, attending, around, climb, hold on, step up, 

swing, really, wonder, trouble, enjoy, practice, jungle, wild, driver, ready, dragon, fairy tale, 

magic, tame, scare, ride, found out, certainly, excellent, turned out, hope 
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Procedures: 

 

PERIOD INSTRUCTIONAL 

ACTIVITIES 
MATERIALS EVALUATION NOTE 

TIME 

1st -5th  

 

 

Steps 1: Pronunciation 

practice   

Activities: 

The teacher stimulates the 

students by listening and 

pronouncing the conversation 

by using the video compact 

disc. 

 

Step 2: Speaking practice 

Activities: 

- Let the students practice the 

conversation by emphasizing 

grammar structure using the 

video compact disc. 

- The teacher lets the 

students practice speaking to 

be able conversation in 

fluency. 

- And then, The teacher lets 

pair or group work practice 

speaking with their friends but 

not open book. 

 

 

- video 

compact 

disc 

 

 

 

 

 

 

- video 

compact 

disc 

 

 

 

- Observe the 

students 

responses.   

 

 

 

 

 

 

- Check the  

students 

participating. 
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PERIOD INSTRUCTIONAL 

ACTIVITIES 
MATERIALS EVALUATION NOTE 

TIME 

1st -5th  

 

 

 

 

 

 

6th -10th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6th -10th  

 

Steps 3: Listening practice 

Activities: 

- Let the students listen to the 

conversation from the video  

compact disc and the teacher 

assigns the students. 

 

Step 4: Listening and 

pronouncing practice 

Activities: 

Let them listen to idioms or a 

sentence that is easy to 

misunderstand using the 

video compact disc. The 

students can together with the 

video compact disc or 

practice speaking with their 

friends. 

 

Step 5: Let’s talk 

Activities: 

The teacher lets the students 

conclude about the story and 

make conversation and then 

discuss with their friends.  

 

 

- video 

compact 

disc  

 

 

 

 

 

 

- video 

compact 

disc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observe the 

students 

response and 

participation. 

 

 

 

 

 

- Observe the 

students 

responses and 

understanding. 

- Observe the 

students 

behaviors while 

discussing. 

 

- Check the 

students correct 

or mistake if the 

students mistake 

that the teacher 

will correct them. 
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PERIOD INSTRUCTIONAL 

ACTIVITIES 
MATERIALS EVALUATION NOTE 

TIME 

6th -10th  

 

Step 6: Listen and do it 

Activities: 

The teacher lets the students 

join activities with the video 

compact disc such as singing 

a song or playing game using 

the video compact disc. 

 

 

- video 

compact 

disc 

 

- Observe the 

students 

behaviors 

through their 

participation.  

- Observe the 

students’ 

behaviors 

through talking. 
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Lesson Plan for the Experimental Group 

Matthayom Suksa 2 English Period 9-16 

 
Topic: Topic: Reuse paper. Reduce plastic   Level: Matthayom Suksa 2  

Title: How to make recycle bag from newspaper  Time: 8 Periods 

 

Concept: การฝกภาษาทางดานการฟงและการพูดดวยการใหโอกาสผูเรียนไดลงมือกระทําและ

ปฏิบัติตามสิ่งที่ไดฟง เปนการฝกใชภาษาในชีวิตประจําวันและสงเสริมความสามารถดานการฟงและ

การพูดภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจําเปนตองใชคําศัพท สํานวนภาษา 

และโครงสรางประโยคที่ถูกตองและเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

 

Objectives: The students should be able to 

1. listen and speak English about the main idea and understand the story they 
have watched and heard  

2. tell the meanings of the new vocabularies and the structures used in story 
3. tell about events from their experiences  
4. talk in English with their friends freely in different situation  

 

Functions:  

 1. Talk about story 

 2. Make suggestions 

 3. Express preferences 

 4. Ask for directions 

 

Teaching aids: Video compact disc, Media Player 4 

 

Materials: 

  1. Text 
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  2. Video compact disc 

  3. Media player 4 

  4. Worksheets 

  5. The board 

 

Evaluation: 

  1. Observe the students’ answering to the questions and working. 

  2. Check the students’ responding and understanding. 

 

Vocabulary: reuse, paper, reduce, plastic, recycle, newspaper, stapler, ballpoint, thick, 

hole, distance, between, piece, rope, insert, fold, flip, direction, pressing, attach, repeat, 

strengthen, tie, tightly 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยกิจกรรมที่ 1 ฝกฟงโดยรวมทั้งหมด ศูนยกิจกรรมที่ 2 ฝกฟงและพูดเพ่ือสื่อความหมาย

2 3 1 

1. ฝกฟงทีละสวน 

  และแสดงทาทางประกอบ 

3. ฝกฟงเพ่ือทบทวน 

4. ฝกฟง–พูดดวยกิจกรรมสันทนาการ 

5. ศูนยสํารอง

2 31 

ศูนยกิจกรรมที่ 3 แสดงบทบาทสมมติ

ฝกฟง–พูดเพ่ือสื่อความหมาย2. 

 

 



170 

 

Procedures: 

 

PERIOD 
INSTRUCTIONAL ACTIVITIES MATERIALS EVALUATION NOTE 

TIME 

1st -5th  

 

Steps 1: Warm up  

Activities:  

1. The teacher inform the 

students about objectives and  

Learning center activities based 

on the Natural approach. 

 

Step 2: Learning activities 

Activities: 

Center 2.1 The teacher let the 

students listen to and watch the 

video compact disc. 

Center 2.2 Let the students 

listen and speak the following 

details. 

Center 2.2.1: Listen to each 

sentence 

- Let them listen to each 

sentence from the video  

compact disc and the teacher 

ask the students and then they 

answer and discuss together 

and practice speaking with 

them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- video 

compact 

disc  

- the board 

 

 

 

 

 

- video 

compact 

disc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Observe the 

students 

responses.   

- Check the  

students 

answering and 

discussing.   
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PERIOD 
INSTRUCTIONAL ACTIVITIES MATERIALS EVALUATION NOTE 

TIME 

1st -5th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6th -10th 

 

Center 2.2.2: Listen for 

communication and gesture 

- The teacher let the students 

listen to and watch the video 

compact disc again. 

- The teacher observe and 

check the students 

performance and participation 

about the conversation.  

 

Center 2.2.3: Listening for 

reviewing 

- Let them listen to 

conversation and various 

idioms in media player 4 again. 

- Let the students perform and 

participate about the 

conversation.  

Center 2.2.4: Entertainment 

activities 

- The teacher let the students 

participate in activities together 

with the video compact disc 

such as singing a song, playing 

games, watch movie and any 

other things. 

 

- video 

compact 

disc  

- papers 

 

 

 

 

 

 

- media 

player 4 

 

 

 

 

 

 

 

- video 

compact 

disc  

 

 

 

- Observe and 

check the 

students 

responses and 

understanding. 

If the students 

mistake that the 

teacher will 

correct them. 

 

- Observe the 

students 

behaviors while 

discussing. 

- Observe the 

students 

behaviors 

through talking. 

 

- Observe the 

students 

participation. 
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PERIOD 
INSTRUCTIONAL ACTIVITIES MATERIALS EVALUATION NOTE 

TIME 

6th -10th 

 

 

 

 

6th -10th  

 

Center 2.2.5: Support center

- Let the students paint 

imagines free style imagination 

from set situation.  

 

Center 3: Role playing 

- The teacher let the students 

performance and participation 

in role playing within 15–20 

minutes. 

 

Step 3: Conclusion and 

discussion 

Activities: 

- The teacher let the students 

make conclusion and 

discussion about the idea in the 

story.  

- The teacher help the students 

explain or classify the story. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observe the 

students 

performance and 

participation. 
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Lesson Plan for Control Group 

Matthayom Suksa 2 English Period 9-16 

 
Topic: Topic: Reuse paper. Reduce plastic   Level: Matthayom Suksa 2  

Title: How to make recycle bag from newspaper  Time: 8 Periods 

 

Concept: การฝกภาษาทางดานการฟงและการพูดดวยการใหโอกาสผูเรียนไดลงมือกระทําและ

ปฏิบัติตามสิ่งที่ไดฟง เปนการฝกใชภาษาในชีวิตประจําวันและสงเสริมความสามารถดานการฟงและ

การพูดภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจําเปนตองใชคําศัพท สํานวนภาษา 

และโครงสรางประโยคที่ถูกตองและเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

 

Objectives: The students should be able to 

1. listen and to speak English about the main idea and understand about story 
they have look and hear 

2. tell the meanings of the new vocabularies and the structures used in story. 
3. order the situations from story 
4. tell about events from their experiences in English 
5. make sentences from given words 

 

Functions:  

 1. Talk about story 

 2. Make suggestions 

 3. Express preferences 

 4. Ask for directions 

 

Teaching aids: Video compact disc, Media Player 4 

 

Materials: 

 1. Text 
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 2. Video compact disc 

 3. Media player 4 

 4. Worksheets 

 5. The board 

 

Evaluation: 

 1. Observe the Students’ answering to the questions and working.   

 2. Check the students’ responding and understanding. 

 

Vocabulary: reuse, paper, reduce, plastic, recycle, newspaper, stapler, ballpoint, thick, 

hole, distance, between, piece, rope, insert, fold, flip, direction, pressing, attach repeat, 

strengthen, tie, tightly 
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Procedures: 

 

PERIOD INSTRUCTIONAL 

ACTIVITIES 
MATERIALS EVALUATION NOTE 

TIME 

1st -5th  

 

 

Steps 1: Pronunciation 

practice   

Activities: 

The teacher stimulates the 

students by listening and 

pronouncing the conversation 

by using the video compact 

disc. 

 

Step 2: Speaking practice 

Activities: 

- Let the students practice the 

conversation by emphasizing 

grammar structure using the 

video compact disc. 

- The teacher lets the 

students practice speaking to 

be able conversation in 

fluency. 

- And then, The teacher lets 

pair or group work practice 

speaking with their friends but 

not open book. 

 

 

- video 

compact 

disc 

 

 

 

 

 

 

- video 

compact 

disc 

 

 

 

- Observe the 

students 

responses.   

 

 

 

 

 

 

- Check the  

students 

participating. 
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PERIOD INSTRUCTIONAL 

ACTIVITIES 
MATERIALS EVALUATION NOTE 

TIME 

1st -5th  

 

 

 

 

 

 

6th -10th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6th -10th  

 

Steps 3: Listening practice 

Activities: 

- Let the students listen to the 

conversation from the video  

compact disc and the teacher 

assigns the students. 

 

Step 4: Listening and 

pronouncing practice 

Activities: 

Let them listen to idioms or a 

sentence that is easy to 

misunderstand using the 

video compact disc. The 

students can together with the 

video compact disc or 

practice speaking with their 

friends. 

 

Step 5: Let’s talk 

Activities: 

The teacher lets the students 

conclude about the story and 

make conversation and then 

discuss with their friends.  

 

 

- video 

compact 

disc  

 

 

 

 

 

 

- video 

compact 

disc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observe the 

students 

response and 

participation. 

 

 

 

 

 

- Observe the 

students 

responses and 

understanding. 

- Observe the 

students 

behaviors while 

discussing. 

 

- Check the 

students correct 

or mistake if the 

students mistake 

that the teacher 

will correct them. 
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PERIOD INSTRUCTIONAL 

ACTIVITIES 
MATERIALS EVALUATION NOTE 

TIME 

6th -10th  

 

Step 6: Listen and do it 

Activities: 

The teacher lets the students 

join activities with the video 

compact disc such as singing 

a song or playing game using 

the video compact disc. 

 

 

- video 

compact 

disc 

 

- Observe the 

students 

behaviors 

through their 

participation.  

- Observe the 

students’ 

behaviors 

through talking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

Caillou and the dragon 
 
Narrator: It was a special day at Caillou’s playschool.  
A young boy named Allen. What’s coming to visit? 
 

Teacher: Now, everyone, I’d like you to meet a new 
friend, “Allen”. 
 

Boys & Girls:  Hi, Allen 
 

Teacher: Allen has come to find out what’s playschool is 
all about. If he likes it, he may be attending. 
 

Clementine: Come on Allen. We’ll show you around. 
 

Caillou:  Yeah! Come on,  
SOUND:-MUSIC 

Caillou:  How old are you? 
 

Allen: I’m five.  
Caillou:  I’m only four but I’m getting older every day. 
 

Allen: Me too. 
 

Caillou:  Umm! Don’t you know how to climb? 
 

Allen: I’m climbing. 
 

Caillou:   Hold on here. And step up here and pull yourself 
up, now swing your leg over. 
 

Allen: I did it. 
 

Caillou:    Look at me, I’m swinging. 
 

Allen: I’m swinging too. 
 

Caillou:   I can help. 
 

Allen: Wow! (Laugh sound) 
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Caillou:   Hold on (Laugh sound) 
 

Caillou:   do this Allen. 
 

Allen: Mum. Look, I’m really swinging. 
 

Narrator:  Caillou wondered why Allen was having so 
much trouble with climbing and swinging, after all Allen 
was a whole year older. 
 

Narrator:  Allen and his mum brought a special treat, 
brownies for the whole class. Everyone enjoyed them very 
much. 
 

Caillou:   Miss Martin, Allen is older than I am, why can’t 
he do the things I can do? 
 

Miss Martin:   Some things are hard for him to learn and he 
might need a little more practice. I’m so happy to see what 
a big help for you being to Allen. 
 

Caillou:   I bet there’s something he can do even better 
than I can. 
 

Miss Martin:  I’m sure you’re right. 
 

Clementine:  Let’s make up a play. I’m going to the jungle 
to take pictures of wild animals. 
 

Leo:  I’ll be the driver. I’ll drive a jeep. 
 

Clementine:  What would you be, Caillou? 
SOUND:- roar sound 

Narrator: Caillou wondered what Allen’s going to dress 
up as. 
 

Clementine:  Come on Caillou, let’s play our play. 
 

Narrator:  soon they were ready to show everyone their 
play. 
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Clementine:  I’m going to Africa to take pictures of wild 
jungle animals. 
 

Leo:  I’m the driver. Here we go. 
 

SOUND:- Laugh sound 
Clementine:  wait for me. 
 

Caillou:  I’m a wild animal, take my picture. 
 

Allen: I’m a dragon. 
 

Clementine:  Dragons don’t live in the jungle. They live in 
fairy tales.  
 

Caillou:  Look, this dragon’s visiting the jungle for the very 
first time. 
 

Clementine:  A dragon in the jungle, I’d better take a 
picture of him. 

SOUND:- animal sound 
Clementine:  hold still, Dragon. 

SOUND:-laugh and animal sound 

Miss Martin:  It’s ok. 
 

Leo:  Hey, Dragon 
 

Clementine & Caillou: where did he go? 
 

Caillou:  I am a magic dragon tamer and I will tame the 
dragon.  
 

Caillou:  Little dragon, you can be good, you are a good 
little dragon. 
 

Caillou:  You don’t have to be bad and scare people. 
Everybody wants to be your friend. 

SOUND:- applau sound 
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Caillou:  The dragon is now tamed. He’s going to take me 
for dragon ride. Take a picture,  
 

Clementine. We’re flying. 
SOUND:- applaud sound 

Allen: Yeah! Yahoo!  
 

Allen: We’re flying. 
 

Caillou:  Heehaw!  

 

Allen:  Yahoo!  
 

Caillou:  I’ve found out what Allen is really good at. Acting! 

 

Miss Martin: He certainly is! And I’ve found a couple of 
things you are very good at Caillou. 
 

Caillou:  You did? 
 

Miss Martin:  You’re a good dragon tamer, but you’re also 
an excellent friend. 
 

Clementine:  now we are dragons, Caillou. 
 

Caillou:  Come here little dragons. 
 

Allen: I love playschool. 
Narrator:  Allen’s first day at playschool turned out to be so 
much fun. Everyone hoped to see him back again. 
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Reuse paper. Reduce plastic  
How to make recycle bag from newspaper 

 
Materials needed: 

- 2 sheets of newspaper 
- Stapler 
- 1 ballpoint 
- 2 thick paper that have 2 holes with 8 cm distance between. 
- And 2 piece of 40 cm rope 

 
Procedure: 

1. Use stapler on the top side (distance between 2 cm). 
2. Fold 5 cm on the side that you had put stapler. Then flip it in 

the opposite direction, do the same at the other side. 
3. Then flip it again in the opposite direction. 
4. Fold inside way by pressing the middle part. 
5. Fold again inside way at the other side. 
6. Make a small folding of 1 cm on the below side. 
7. Attach the folding using stapler. 
8. Fold again the below part in 4 cm, repeat by flipping it to the 

opposite direction. 
9. Press the bottom carefully to form and strengthen the base. 
10. Make a hole on the bag with ballpoint (using the thick paper as 

a guide). 
11. Insert the rope though each holes. 
12. Tie the rope tightly. 
13. Repeat inserting the rope on the other side. 

 
Now your paper bag is ready to use! It can even carry three bottle 
filled with water. 
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