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 การวิจยัครั้งนีม้ีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาผลของการใชวธิกีารสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน

เพื่อพัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียน  กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานควนสวรรค  จํานวน 32 คน ซึง่ไดมาจากการสุมอยางงาย  เครื่องมอืที่

ใชในการวิจัย ไดแก แผนการสอนแบบโครงงาน  แบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  แบบประเมินตนเองดานทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ  และแบบประเมินทักษะการคิด  แบบแผนการทดลองเปนแบบกอนและหลังการทดลอง  

(One Group Pretest- Posttest Design) โดยทักษะการพูดประเมินจากแบบทดสอบทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ ใชกอนและหลังการทดลอง  แบบประเมนิคุณภาพโครงงานดานทกัษะการพูด

ภาษาอังกฤษ และแบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  ใชหลงัเสร็จส้ินโครงงานที ่1 

โครงงานที่ 2 และโครงงานที่ 3 และแบบประเมินทักษะการคิดใชระหวางการทําโครงงานทุกโครงงาน 

ใชเวลาในการทดลองทั้งสิน้  45 ชั่วโมง 

ในการวิเคราะหขอมูล ใชการเปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบทักษะการพดู

ภาษาอังกฤษ กอนและหลงัการทดลอง  และเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยที่ไดจากแบบประเมินคุณภาพ

โครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  แบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  และ

แบบประเมินทักษะการคิด  และใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS / PC เปรียบเทยีบทกัษะการพูด

ภาษาอังกฤษ กอนและหลังการทดลอง โดยใช t – test แบบ Dependent Samples 
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 The  objective of  this  experimental  research  was  to  investigate  the  use  of  

project-based approach to develop students’ English speaking and thinking skills.  The 

samples of this experiment were 32 Prathomsuksa 5 students at Bankhaunsawan School, 

Trang Province selected by simple random sampling.   

 The  instruments  used  in  this  experiment  included  lesson  plans,  a  project  

evaluation form, an English speaking test,  a student’s self-assessment form  and  a  thinking  

skill  evaluation form.  The one group pretest – posttest design was used in the experiment.  

The English speaking  test  was  used  at  the  beginning  and  at  the  end  of  the  

experiment;  the  project evaluation form and the student’s self-assessment form were  used  

at  the  end  of  the  first  project, second  project  and  the  third  project, and a  thinking  

skill  evaluation  form was used during the projects .  The experiment lasted forty - five 

hours.  

The data were statistically analyzed by comparing scores from the English speaking 

test before and after the experiment, the  project evaluation, the student’s self-assessment  

and  the thinking skill  evaluation. The data obtained from the English speaking test was 

analyzed by t – test  for dependent samples with SPSS / PC program.  

 

 The  findings of  the  study  showed  that  the  students’  English  speaking  skill  was 

  significantly  improved  at  the  .01  level  after  using  the project-based  approach. The 

result also revealed the improvement of the students’ thinking skill.  
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  ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาอยางดียิง่จาก 

รองศาสตราจารยเฉลียวศรี  พิบูลชล  ประธานกรรมการควบคุม และรองศาสตรจารย  ดร. สมสรร  

วงษอยูนอย กรรมการควบคุม ทีก่รุณาใหคาํปรึกษา คําแนะนํา ตรวจสอบ และแกไขงานวิจยั ทําให

ผูวิจัยไดรับประสบการณในการทาํวิจยัที่เกี่ยวกับการศกึษา ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  

  ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล ดร. แสงจันทร เหมเชื้อ  

ดร. อรพรรณ วีระวงศ ผูชวยศาสตราจารยเตือนใจ เฉลิมกิจ อาจารยกลุทิพย โรหิตรัตนะ และอาจารย

เตือนตา เลาสุขศรี และคณาจารยภาควิชาภาษาตะวันตกทุกทานที่ไดกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชา ให

คําปรึกษา และแนะนําเปนอยางดีตลอดเวลาที่ไดศึกษาในสถาบันแหงนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยเตือนใจ เฉลิมกิจ และ อาจารยกุลทิพย โรหิตรัตนะ 

ที่ใหความกรณุาเปนผูเชีย่วชาญในการตรวจทานและแกไขแผนการสอน ตรวจสอบเครื่องมือในการ

วิจัย และใหคาํแนะนําในการทําวิจยัครั้งนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และ คณะครูโรงเรียนบานควนสวรรค

ทุกทาน และขอบใจนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่5 โรงเรยีนบานควนสวรรคทุกคน ทีใ่หความรวมมอืใน

การทาํวิจยัครั้งนี ้

 คุณคาและประโยชนใดๆ ที่เกิดจากการวิจยัในครั้งนี้ ผูวจิัยขอมอบเปนเครื่องบูชาคณุ 

พระศรีรัตนตรัย พระคุณบิดามารดา ผูใหกําเนิดและอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนครูอาจารยทุกทาน ที่ได

ประสิทธิ์ประสาทวิชา และผูมีพระคุณทกุทาน ที่สนับสนุนใหปริญญานพินธฉบับนีสํ้าเร็จดวยด ี
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสาร ความกาวหนา ความเคล่ือนไหว และการ

เปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  ส่ือตางๆลวนมีภาษาอังกฤษเขามา

เกี่ยวของ บุคคลในสังคมตองติดตอ พบปะ เพื่อดําเนนิกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 

ภาษาอังกฤษจึงกลายมาเปนเคร่ืองมืออันสําคัญยิ่งในการศึกษาหาความรู ตลอดจนการติดตอส่ือสาร

ในสถานการณตางๆ ในชวีติประจําวนั และการประกอบอาชีพ  

 ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารนั้น ทกัษะการพูดนับวาเปน

ทักษะหนึ่งที่จาํเปนมาก เนื่องจากเปนทักษะเบ้ืองตนที่ใชในการสื่อสาร ( กุณฑลีย ไวทยวณิช.2545:1 )  

และ เออร ( Ur.1981:2 )  ไดกลาวไวสอดคลองกันวา ทกัษะพูดเปนทกัษะที่สําคัญที่สุดในบรรดาทักษะ

ทั้งหมด เพราะทักษะพูดเปนทกัษะที่แสดงใหเห็นวาผูพดูมีความรูทางภาษาเปนอยางดี นอกจากนี ้

สกอตต ( Scott.1981:70 )  ไดใหความคิดเห็นที่สอดคลองกันเกี่ยวกับทักษะพูดวา ทักษะพูดเปน

ทักษะที่สําคัญและจําเปนมาก เพราะผูที่พูดไดยอมสามารถฟงผูอ่ืนพูดไดเขาใจ นนูัน   

( Nunan.1991:31 )  กลาวไววา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันเนนการสอนเพื่อการสือ่สาร  

( Communicative Approach )  ซึ่งมุงเนนทกัษะทั้ง 4 ใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียน ไดแกทักษะฟง พดู 

อานและเขียน และใหความสําคัญกับการพูดมากที่สุด เนื่องจากตองใชมากที่สุดในชีวิตประจําวัน 

 ถึงแมวากระทรวงศึกษาธิการจะไดกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และมี

การปรับแนวการสอนภาษาอังกฤษมาอยางตอเนื่องเพือ่ใหเกิดความสอดคลองกับสังคมในยุคปจจุบัน 

ซึ่งมุงเนนการส่ือสารไดจริงในชีวิตประจาํวนั แตในทางปฏิบัติ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ครูมักจะยึดติดกับตําราและสอนโดยการบรรยายเปนสวนใหญ มุงเนนตัวภาษา เชน 

คําศัพทและไวยากรณเปนหลัก มากกวาการส่ือสารในชีวิตประจําวนั  ( Richards and 

Nunan.1990:122 )  และสงผลใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยงัไมประสบ

ความสําเร็จเทาที่ควร โดยเฉพาะความสามารถดานการพูดของผูเรียน ยังอยูในระดับที่ตองปรับปรุง 

เด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษเปนเวลานาน ก็ยังไมสามารถส่ือสารไดถูกตองตามสถานการณที่เปนจริง  

( กรมวิชาการ.2542.1 )  สอดคลองกับงานวิจยัของ วิจติรา การกลาง ( 2546:42 )  และ พนัธณีย  

วิหคโต  ( 2546:25 )  ซึ่งทาํการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุงเนนทกัษะการ

ส่ือสารตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพบวาสาเหตุที่มีผลตอการพูดของผูเรียน คือ ผูเรียนไม

กลาแสดงออก และไมมีความมัน่ใจในการใชภาษา สวนครูผูสอนเอง ใชภาษาไทยในการสอนเปนสวน 
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ใหญ และไมมวีิธีการสอนหรือเทคนิคที่เหมาะสมในการถายทอดความรูเพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะพูด 

และม่ิงขวัญ บุญยานนัต  ( 2546: 78-79 )  กลาวเสริมวา ปจจัยหนึง่ที่สงผลตอทกัษะการพูด

ภาษาอังกฤษของผูเรียน คือ ผูเรียนมีทัศนคติที่ไมดีตอการพูดภาษาอังกฤษ 

  จากการศึกษาวิธกีารจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   

( Learner - Centered Approach )  พบวา กระบวนการเรียนรูจากการทําโครงงานเปนวธิหีนึ่งที่สามารถ

สงเสริมทกัษะการพูดของผูเรียน ภาษาอังกฤษแบบโครงงานเปนการพฒันาความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษตามความถนดัและความสนใจของผูเรียน โดยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการใชภาษา

ในทางปฏิบัติ ดานการวางแผน ปฏิบัติงาน และการประเมินผลอยางเปนระบบ การสอนแบบโครงงาน

มุงเนนพัฒนาทักษะสัมพนัธ จากการศึกษาวิธกีารสอนแบบโครงงาน มีนักการศึกษาหลายทานไดแสดง

ทัศนะตอการสอนแบบโครงงาน ดังตอไปนี้ ไฮนส  ( Haines.2002:1 )  กลาววา โครงงานจะเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดนาํภาษาและทกัษะที่มีมาใชในบริบทที่คอนขางเปนธรรมชาติ ซึง่สอดคลองกับ ลัดดา ภู

เกียรติ  ( 2544:19 )  ที่ไดกลาววา กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่เนนการสรางความรูดวยตนเองของ

ผูเรียน โดยบูรณาการสาระความรูตางๆที่อยากรูใหเอ้ือตอกันหรือรวมกนัสรางเสริมความคิดความเขาใจ 

ความตระหนกั ทัง้ดานสาระและคุณคาตางๆใหกับผูเรียน โดยอาศัยทักษะทางปญญาหลายๆดาน และ

การคิดสรางสรรคอยางมีวิจารณญาณ นอกจากนี้ กระบวนการวัดผลของการเรียนรูแบบโครงงาน

แตกตางจากการวัดผลในรายวิชาอ่ืน นอกจากวัดผลทางการเรียนและวัดความสามารถของผูเรียนไดแลว 

โครงงานยังสามารถประเมนิผลจากการปฏิบัติงาน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมนิความสามารถของ

ตนเอง จากแบบบันทกึการเรียนรู การทบทวนผลงานในแตละโครงงาน และการประเมินผลงานของ

ตนเองและเพือ่น สงผลใหผูเรียนไดทราบถึงผลการทาํงานของตนเอง ทั้งขอดีและขอควรปรับปรุง อันจะ

นําไปสูการพฒันาตนเองใหดียิ่งข้ึน ในการสอนแบบโครงงาน มีข้ันตอนดังตอไปนี้  (ปรับจาก กรม

วิชาการ.2544; และ Carmona et al.1991:45) 

 1. ข้ันกอนโครงงาน  ( Pre - project stage )  เปนการเตรียมตัวผูเรียนในดานภาษา โดย

นําเสนอ ภาษาในบริบททีห่ลากหลาย เพือ่ใหผูเรียนไดเรียนรูภาษา เห็นความเกี่ยวโยงของภาษากับ

ชีวิตจริงทัง้ในและนอกหองเรียน รวมทัง้วางแผนการทาํงานรวมกนัโดยครูเปนผูใหแนวทางของ

โครงงานเพื่อใหผูเรียนเลือกหัวขอตามความสนใจ   

             2. ข้ันดําเนินโครงงาน  ( During – project stage )  เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําภาษา

ที่เรียนไปใช รวมทัง้บูรณาการกับทกัษะและสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ในรูปของกิจกรรมที่มีการกําหนด

ชิ้นงานและลําดับการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยผูเรียนเปนผูกระทําส่ิงตางๆดวยตนเอง และครูมี

บทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก และสรางแรงจูงใจแกผูเรียนเพื่อไมใหเกิดความทอถอยจากงานที่

ตองทํา  
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            3. ข้ันหลังโครงงาน  ( Post - project stage )  เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนประเมินตนเอง 

ทั้งในสวนของผูเรียนและครูผูสอน ในสวนของผูเรียนอาจใหแสดงความรูสึกและสะทอนความคิด 

(Reflect) เพื่อประเมินและปรับปรุงงานที่ไดทํา อันนําไปสูการนาํเสนอขอมูลในรูปโครงงานตอไป ใน

สวนของครูผูสอนก็สามารถเขียนขอยอนคิดไตรตรอง เพือ่ประเมินการสอนของตน และนําขอมูลไป

พัฒนาการเรียนการสอน 

 จากการศึกษางานวิจยั พบวา มกีารศึกษาคนควาเกี่ยวกบัการนาํวธิีการสอนแบบโครงงานไป

ใชเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษตลอดจนคุณลักษณะทีพ่งึประสงค ในระดับประถมศึกษา

จนถงึระดับมธัยมศึกษา สิริพร ศรีสมวงษ  (2547: 54-59) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน

ที่มีตอความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 50 คน ผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนรูแบบโครงงานสามารถพัฒนา

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตลอดจนคุณลักษณะอันพงึประสงคของนกัเรียน กมลรัตน สันติ

คุณากุล ( 2547: 60-61 )  ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ เร่ือง Past Simple 

Tense ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวา นกัเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานการใชภาษาเร่ือง Past Simple Tense สูงข้ึน และสุเมธตา งามชัด  

(2548: 38-40)  ไดศึกษาผลของการสอนภาษา อังกฤษแบบโครงงานทีม่ีตอความสามารถดานการคิด

ของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 ซึ่งกลุมตัวอยางเปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 21 คน ผลการวิจัย 

พบวา การสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานทาํใหนักเรียนมีความสามารถดานการคิดสูงข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากการศึกษาคนควาในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึง่พบวา วธิีการสอนแบบ

โครงงานสงเสริมใหผูเรียนมโีอกาสพัฒนาการใชภาษาอังกฤษของตนเอง และผูวจิัยเห็นวา การจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานสามารถสงเสริมใหผูเรียนมโีอกาสไดใชภาษาอังกฤษใน

สถานการณจริงตามความสนใจของตนเอง แตจากงานวิจัยที่มี ยังไมปรากฏวามีผูใดไดนําวิธกีารสอน

แบบโครงงานไปใชในการพฒันาทักษะการพูด ดังนั้น ผูวิจัยจงึมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการใช

วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานที่มตีอทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียน โดยผูวิจยัมีความ

คาดหวงัวา การใชวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานจะสงเสริมใหผูเรียนมีพฒันาการดานทักษะ

การพูด 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนโรงเรียนบานควนสวรรค จังหวัดตรัง ทัง้นี้เนื่องจาก

โรงเรียนบานควนสวรรคมีปจจัยที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เชน สถานทีท่องเทีย่วหลาย

แหงในทองถิ่น ผาทอที่มีชื่อเสียง อีกทัง้ยงัมีการทาํกิจกรรมสียงตามสายอยูเปนประจาํ รวมทัง้

ผูอํานวยการโรงเรียนก็ใหการสนับสนนุ ซึง่จะสงผลใหการวิจัยเปนไปอยางสมบูรณและบรรลุเปาหมาย

ที่วางไว เพื่อประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนกัเรียนโดยการใชวิธกีารสอนภาษา 

อังกฤษแบบโครงงาน 

2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโดยการใชวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบ
โครงงาน 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจยัในคร้ังนี้จะเปนแนวทางสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษในการสงเสริมใหผูเรียนได

เรียนรูดวยตนเองในสถานการณจริงหรือใชเปนตัวอยางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันา

ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของผูเรียนใหดียิ่งข้ึน 

  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานควนสวรรค 

สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 อําเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551  

2 หองเรียน จาํนวน 64 คน 

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ เปนนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนบานควนสวรรค 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 อําเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551  

1หองเรียน จาํนวน 32 คน ซึง่ไดมาจากการสุมอยางงาย 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก การใชวิธกีารสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน 

 ตัวแปรตาม ไดแก 1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

    2. ทักษะการคิด             
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน หมายถงึ การจดัการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษที่เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง 

โดยนาํความรูที่ไดจากบทเรียนสรางสรรคผลงานออกมาอยางเปนระบบ โดยมีข้ันตอนการ

ดําเนนิการ 3 ข้ันตอน คือ ข้ันกอนโครงงาน เปนการเตรียมตัวผูเรียนในดานภาษา ข้ันดําเนิน

โครงงาน เปนการนาํภาษาที่เรียนไปใชในรูปของโครงงาน และข้ันหลังโครงงาน เปนการเปดโอกาส

ใหผูเรียนประเมินตนเองและผูอ่ืน 

 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หมายถงึ ความสามารถในการใชภาษาไดอยางคลองแคลว 

ถูกตองตามโครงสรางทางภาษา และส่ือสารใหผูฟงเขาใจ โดยวัดความสามารถดานทกัษะการพดู

ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

 ทักษะการคิด หมายถงึ ความสามารถในการวางแผนการทําโครงงาน การเก็บรวบรวม

ขอมูลการทาํโครงงาน และการประเมนิผลโครงงาน โดยใชทักษะยอยตางๆ เชน การวางแผนการ

ทําโครงงานการวิเคราะหข้ันตอนในการทําโครงงาน การต้ังคําถาม การแกปญหาในการทํางาน 

การรวบรวมขอมูล การจัดการขอมูล การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนๆ การนําขอมูลไปใชในการทํา

โครงงาน การนําเสนอโครงงาน การสรุปความรูที่ไดจากการทาํโครงงาน การทบทวนผลงานในแต

ละโครงงาน และการใหเหตุผลประกอบการประเมิน ในการทาํโครงงานอยางมีระบบเพ่ือเปนแนว 

ทางในการแกปญหาหรือสรางสรรคส่ิงใหม โดยวัดจากแบบประเมินทักษะการคิดที่ผูวิจยัสรางข้ึน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
                                                                      
 
 
 สมมุติฐานในการวิจัย 
      1. นักเรียนที่ไดวิธีรับการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงกวา 

          กอนไดรับวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

       2. นักเรียนที่ไดรับวิธกีารสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานมีทักษะการคิดสูงข้ึน 

การสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน 
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

ทักษะการคิด 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาผลของการใชวธิีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพือ่พัฒนาทกัษะการพูด

ภาษา อังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานควนสวรรค สํานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 อําเภอนาโยง จงัหวัดตรัง ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวจิยัที่

เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน และไดเสนอตามลําดับหวัขอดังตอไปนี ้

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนแบบโครงงาน 

  1.1 ความหมายของการสอนแบบโครงงาน 

  1.2 จุดมุงหมายของการสอนแบบโครงงาน 

  1.3 ลักษณะของการสอนแบบโครงงาน 

  1.4 ประเภทและข้ันตอนของการสอนแบบโครงงาน 

  1.5 การวัดและประเมินผลโครงงาน 

  1.6 ประโยชนของการสอนแบบโครงงาน 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ 

2.1 ความหมายของการพูด 

2.2 จุดมุงหมายของการพูด 

2.3 องคประกอบของการพดู 

2.4 กิจกรรมพฒันาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

2.5 การประเมินทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ 

      2.5.1 วิธวีดัและทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

      2.5.2 เกณฑการใหคะแนนการพูดภาษาอังกฤษ 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับทกัษะการคิด 

 3.1 ความหมายของทักษะการคิด 

 3.2 กรอบความคิดของทักษะการคิด 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบโครงงาน 

    4.1 งานวิจยัในประเทศ 

    4.2 งานวิจยัตางประเทศ 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ 

    5.1 งานวิจยัในประเทศ 

    5.2 งานวิจยัตางประเทศ 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทกัษะการคิด 

    6.1 งานวิจยัในประเทศ 

    6.2 งานวิจยัตางประเทศ 

 

1. เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนแบบโครงงาน 
   1.1 ความหมายของการสอนแบบโครงงาน 
       นกัการศกึษาหลายทานไดใหความหมายของการสอนแบบโครงงานไวดังนี ้

      สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ( 2547:27 )  ไดใหความหมายของการสอนแบบ

โครงงานวาการเรียนรูจากการทําโครงงานเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถในการ

แสดงออกของผูเรียนในสถานการณจริงและสถานการณจําลอง ใหผูเรียนไดเรียนรูผานการลงมือ

กระทาํดวยตนเองโดยเลือกปญหา เลือกประเภทโครงงาน วางแผนปฏิบัติ สรุปองคความรู นําเสนอ

ผลงานและประยุกตใชความรู และผูเรียนตองไดผลงานทีเ่ปนรูปธรรมหลังส้ินสุดการเรียนการสอน 

      ไฮนส  ( Haines.2002: 1 )  ไดใหความหมายของโครงงานสอดคลองกับความหมาย

ขางตนวา โครงงานคือกิจกรรมที่ตองใชทกัษะหลากหลายและมีจุดเนนที่หวัขอเร่ืองมากกวาที่จะเนน

เปาหมายทางภาษาที่เฉพาะเจาะจง โดยผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเลือกเร่ืองที่จะทําและเลือกวธิี

ทํางานแบบใด โครงงานจึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําภาษาและทักษะที่เรียนมาใชอยางเปนธรรมชาติ 

            สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ  ( 2545:3 )  ไดใหความหมายของโครงงานไววา โครงงาน 

คือ งานวิจยัเล็กๆสําหรับผูเรียนเปนการแกปญหาหรือขอสงสัย หาคําตอบโดยใชกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร 

           ลัดดา ภูเกียรติ  ( 2544 : 19 )  ไดใหความหมายของโครงงานสอดคลองกับความหมาย

ขางตนและเสริมวาโครงงานเปนวธิีการเรียนรูที่เกิดจากความสนใจใครรูของผูเรียนทีอ่ยากจะศึกษา

คนควาเกี่ยวกบัส่ิงใดสิ่งหนึง่หรือหลายๆส่ิงที่สงสัยและอยากรูคําตอบใหลึกซึง้จัดเจน หรือตองการ

เรียนรูในเร่ืองนั้นๆใหมากข้ึนกวาเดิม โดยใชทักษะกระบวนการและปญหาหลายๆดาน มีวธิีการศกึษาที่

เปนระบบและมีข้ันตอนอยางตอเนื่อง มกีารวางแผนอยางละเอียดกอนลงมือปฏิบัติ จนไดขอสรุปหรือ

ผลการศึกษาหรือคําตอบเกีย่วกับเร่ืองนัน้ๆ 
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จากความหมายที่ไดกลาวมาขางตน กลาวโดยสรุปคือ การสอนแบบโครงงาน หมายถึง การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง โดยผูเรียนมีโอกาสศึกษาคนควาในหวัขอหรือ

ประเด็นที่ตนเองสนใจเพื่อหาคําตอบหรือผลเกี่ยวกับหวัขอหรือประเด็นนัน้ๆ โดยมีการวางแผนอยาง

เปนแบบแผนกอนลงมือปฏิบัติโดยนําภาษาและทักษะที่เรียนมาใชอยางเปนธรรมชาติ 

 
1.2 จุดมุงหมายของการสอนแบบโครงงาน 
          มีบุคคลหลายทานไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนแบบโครงงานดังนี ้

   จิราภรณ ศิริทว ี ( 2542:34 )  กลาววา การสอนแบบโครงงานมีจุดประสงคคือ 

ตองการกระตุนใหผูเรียนรูจกัสังเกต ต้ังคําถาม ต้ังสมมุติฐาน และแสวงหาความรูดวยตนเอง เพื่อตอบ

คําถามที่ตนอยากรู รูจกัสรุป และทาํความเขาใจกับส่ิงที่คนพบ 

       ฟลลิปส; เบอรวูด; และ ดันฟอรด  ( Phillips; Burwood; and Dunford. 1999:11 )  

กลาววาจุดมุงหมายของการสอนแบบโครงงาน มีดังตอไปนี ้

                   1. มุงเนนใหผูเรียนดึงความรูทกุอยางมาแกปญหาโดยมีภาษาอังกฤษเปนส่ือ 

                    2. มุงเนนใหผูเรียนรับผิดชอบกับการเรียนของตนเอง พึง่พาตนเอง   

   ( Learner Independence ) 

                    3. มุงเนนใหผูเรียนทีม่ีความสามารถตางกนัทาํงานรวมกนัอยางเทาเทยีมกนัเพื่อ

ทําโครงงานใหสําเร็จลุลวง 

 4. มุงเนนใหผูเรียนรูสึกผูกพนักับการเรียนมากข้ึนสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการ

เรียนตอไป 

       ลัดดา ภูเกยีรติ  ( 2544: 19-20 )  กลาวถงึ จุดมุงหมายของการสอนแบบโครงงาน

ไวสอดคลองกนัวาโครงงานเนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เชื่อมัน่ในศักยภาพการเรียนรูของตนเอง มี

สวนรวมในการเรียนรูดวยตนเองและปฏิบัติเองโดยพฒันาความคิดอยางอิสระ 

                  อาจสรุปไดวา การสอนแบบโครงงานมีจุดมุงหมายที่เดนชัด คือ ตองการใหผูเรียน

รับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพของตนเองและนาํความรูไปใชไดจริงในชีวิตประจาํวนั

ตลอดจนเกิดความรวมมือในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 
1.3 ลักษณะของการสอนแบบโครงงาน 
 ไฮนส  ( Haines 2002: 2 )  กลาวถึงลักษณะของการสอนแบบโครงงานไวดังนี ้

  1. ยึดผูเรียนเปนสําคัญ มิใชหลักสูตรเปนสําคัญ 

  2. รวมมือ มิใชแขงขัน 
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  3. เนนที่ทกัษะมากกวาไวยากรณ 

  4. ฉลองความสําเร็จของชิ้นงานสุดทาย 

นอกจากนี ้ฟลลิปส; เบอรวูด; และดันฟอรด (Phillips; Burwood; and Dunford. 

1999:14-16)  ไดกลาวถึงลักษณะเดนของโครงงาน ดังตอไปนี้ 

     1. โครงงานเปนกิจกรรมบูรณาการ คือ ชิ้นงานที่มีลําดับชัดเจน มีจดุเร่ิมตน จุด

กึ่งกลางและจุดจบ การที่ผูเรียนไดทาํกิจกรรมที่มีประโยชนคุมคา และเช่ือมโยงกันไปสูผลงานช้ิน

สุดทายที่เห็นและจับตองได จะทาํใหผูเรียนรูสึกภาคภูมใิจในความสําเร็จ รวมทั้งครูผูสอนดวย 

     2. โครงงานสอนเด็กโดยองครวม  ( Whole Child Development )  คือ พัฒนา

ผูเรียนทกุดาน ไมไดเนนเฉพาะการสอนภาษาเทานั้น เพราะในแตละโครงงานยังประกอบดวยทักษะ

ตางๆ ที่ผูเรียนเรียนในวิชาอ่ืนๆ รวมทั้งจากภายนอกหองเรียนดวย คือ 

 

            - ทักษะทางปญญา ไดแก การบรรยาย การสรุปความ การใชจินตนาการ 

   การต้ังสมมติุฐาน การอานและการวางแผน 

- ทักษะทางกาย ไดแก การระบายสี การวาดภาพ การตดั การพับ การ 

  ติดภาพและการเขียน 

 -ทักษะทางสังคม ไดแก การแขงขัน การทาํงานรวมกนั การตัดสินใจรวมกนั  

   และการประจักษถงึผลสาํเร็จของงานอันเกิดจากการมีสวนรวมของทุกคน 

 -การพึง่พาตนเองของผูเรียน  ( Learner Independence )  ไดแก การรูจัก 

   เลือกและรับผิดชอบถงึผลที่ตามมา รูจกัหาทางที่จะทาํงานใหสําเร็จ การ 

   รูจกัหาขอมลู การทดลองปฏิบัติ และการประเมินผลงานที่ได  

การสอนแบบโครงงาน ยังชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณและบุคลิกภาพ  

เปดโอกาสใหผูเรียนไดผลิตชิ้นงานที่แสดงออกถงึลักษณะเฉพาะของตน ซึง่บงบอกถึงความคิด รสนิยม

และความสนใจของผูเรียน นอกจากนี้ยงัสนับสนนุใหผูเรียนไดแสดงความรูสึกและความคิดเหน็ ซึง่ควร

คาแกการสนบัสนุนและใหความสําคัญดวย 

     3. โครงงานเปนการบูรณาการความรูทางภาษากับทักษะ เปนการเรียนรูโดย 

ประสบการณ  ( Experiential Learning )  เนื่องจากภาษาทีน่าํมาสอนและฝกในขณะทําโครงงานนัน้

เกี่ยวของโดยตรงกับงานที่กาํลังทํา ดังนั้นผูเรียนจึงซึมซบัภาษาที่สองจากการพบเหน็ซํ้าๆ อยางเปน

ธรรมชาติ 
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 4. โครงงานชวยสงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง ผูเรียนจะตองเรียนรูทักษะ

ทั้งหลายเพื่อนาํตนเองไปสูความสําเร็จโดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษาเทานัน้ ซึง่ผูเรียนจะตองตัดสินใจ 

รับผิดชอบงานและคนควาดวยตนเอง  

 5. โครงงานสนองความตองการของช้ันเรียนที่ผูเรียนมคีวามสามารถตางกนั 

เนื่องจากผูเรียนในชัน้เรียนตางมีความสามารถ ความตองการและความสนใจตางกนั ดังนัน้โครงงาน

เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพของตนเอง และเมื่อมีผูเหน็คุณคาของช้ินงานที่ตนไดทํา 

ผูเรียนก็จะเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง และเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษและมีแรงจูงใจที่

จะทาํใหดียิง่ๆข้ึนไป 

   6. โครงงานชวยใหเกิดความยืดหยุนในหลักสูตร โครงงานสามารถเปนสวนเสริม

หลักสูตรที่กาํหนดไวแลวใหสมบูรณยิ่งข้ึน หรือเปนแกนของหลักสูตรที่สรางข้ึน โครงงานเหมาะสําหรับ

ครูที่มีเวลาไมมากพอที่จะสอนใหเห็นผล  

  สถาบันพัฒนาคุณภาพวชิาการ  ( 2545:3-4 )  ไดกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกบัลักษณะของ

โครงงาน ดังนี ้

 1. เนนใหผูเรียนเปนผูเร่ิมและเลือกเร่ืองที่จะศึกษาคนควาดวยตนเอง ตามความ

สนใจและระดับความสามารถของตนเอง 

 2. เปนกิจกรรมที่ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขาไปชวยในการศึกษาคนควา

เพื่อตอบปญหาที่สงสัย 

 3. เนนใหผูเรียนเปนผูวางแผนในการศึกษาคนควา ตลอดจนดําเนินงาน เก็บ

รวบรวมขอมูลหรือประดิษฐคิดคน รวมทั้งแปรผล สรุปผลและเสนอผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

โดยมีครูเปนทีป่รึกษาเทานั้น 

 4. เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความสามารถพเิศษของตนเอง 

 5. เนนใหผูเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

  นอกจากนี ้ลัดดา ภูเกียรติ  ( 2544:20 )  ไดกลาวเสริมถงึลักษณะเดนของโครงงานไว

สอดคลองกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวชิาการ ไวดังนี ้

   1. ผูเรียนเลือกเร่ือง หรือ ประเด็น หรือ หวัขอที่จะศึกษาดวยตนเอง 

   2. ผูเรียนเลือกและหาวิธีรวมทั้งแหลงขอมูลดวยตนเอง 

   3. ผูเรียนลงมอืปฏิบัติ และเรียนรูดวยตนเอง 

   4. ผูเรียนสรุป และสรางองคความรูดวยตนเอง 

   5. ผูเรียนไดแลกเปล่ียนความรูกับผูอ่ืน 

   6. ผูเรียนไดนาํความรูไปใชไดจริง 
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  จากทัศนะของนกัการศึกษาที่ไดกลาวถึงลักษณะของการสอนแบบโครงงาน ลวนมี

ความเห็นที่สอดคลองกันวา การสอนแบบโครงงานเปนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวาตัว

ภาษาหรือหลักสูตร โดยมุงเนนใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองตามความสนใจ และระดับความสามารถ

ของตน ตามกระบวนการทาํงานที่ไดวางแผนไวอยางเปนระบบ รวมทัง้นาํเสนอผลงานและประเมนิผล

งานของตนเอง ซึง่รูปแบบและกระบวนการทํางานแบบโครงงานจะไดกลาวดังตอไปนี ้

 
1.4 ประเภทและขั้นตอนของการสอนแบบโครงงาน 
     ประเภทของโครงงาน 
     ไฮนส  ( 2002:1 )  กลาววา โครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญใน 

การเรียนรู โดยโครงงานแบงออกเปน 4 จําพวกหลัก ไดแก 

  1. โครงงานคนควาขอมูล  ( Information and Research Projects )  เปน 

การศึกษาขอมูล เชน การศึกษาเกี่ยวกับทองถิน่ที่ผูเรียนอาศัยอยู หรือสถานทีท่ี่ผูเรียนสนใจ 

  2. โครงงานสํารวจ  ( Survey Projects )  เปนการสํารวจความคิดเห็นและ 

ทัศนคติตอส่ิงหนึง่ส่ิงใดที่อยูในความสนใจของผูเรียน 

  3. โครงงานท่ีเห็นผลผลิตหรือชิ้นงาน  ( Production Projects )  เปนการ 

ลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลผลิตอยางใดอยางหนึง่ เชน การทําหนังสือพิมพของโรงเรียน การทําแผนพับ

แนะนาํสถานที่ทองเทีย่วในจังหวัดของตนเอง 

  4. โครงงานท่ีตองจัดงานหรือการแสดง  ( Performance and 

 Organizational Projects )  เปนการแสดงออกหรือมกีารจัดกิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมา เชน 

การจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน การแสดงละคร 

  โครงงานทั้ง 4 ลักษณะทีก่ลาวขางตน เนนการมีสวนรวม การใหความ 

รวมมือและความรับผิดชอบตอหนาที่ของผูเรียนในการทําโครงงาน เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค

ของโครงงานที่วางไว ทัง้นี้ ผูเรียนอาจตองใชทัง้เวลาในหองเรียนและนอกหองเรียนในการสราง

โครงงาน 

    สถาบันพฒันาคุณภาพวิชาการ  ( 2545:4-5 )  ไดกลาวถึงประเภทของโครงงานไว 

สอดคลองกับไฮนส ซึ่งแบงตามการไดมาซึ่งคําตอบของกระบวนการวทิยาศาสตร ม ี4 ประเภทใหญๆ

ดวยกนั คือ 
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1. โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมขอมูล 

         โครงงานประเภทน้ี ผูทาํโครงงานเพยีงตองการสํารวจและรวบรวม 

ขอมูล แลวนาํขอมูลเหลานัน้มาจําแนกเปนหมวดหมู และนําเสนอในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเหน็ลักษณะ

หรือความสัมพันธในเร่ืองทีต่องการศึกษาใหชัดเจน ในการทําโครงงานแบบสํารวจขอมูล ไมจําเปนตอง

มีตัวแปรเขามาเกี่ยวของ ผูเรียนเพยีงรวบรวมขอมูลที่ได นาํมาจัดหมวดหมูแลวนําเสนอ กถ็ือวาเปน

การสํารวจรวบรวมขอมูลแลว 

  2. โครงงานประเภททดลอง 

                  ในการทําโครงงานประเภททดลอง ตองมีการจัดการกับตัวแปรที่จะมีผล

ตอการทดลอง ซึ่งม ี4 ชนิด คือ 

   1. ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ หมายถึง เหตุของการทดลองน้ันๆ 

   2. ตัวแปรตาม ซึ่งเปนผลที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงตัวแปรตน 

   3. ตัวแปรควบคุม หมายถึง ส่ิงที่ตองควบคุมใหเหมือนๆกัน มิฉะนั้น 

จะมีผลทาํใหตัวแปรตามเปล่ียนแปลงไป 

   4. ตัวแปรแทรกซอน ซึ่งจริงๆแลวคือ ตัวแปรควบคุมนั่นเอง แตบางคร้ังเรา

ควบคุมไมได ซึ่งจะมีผลแทรกซอน ทาํใหผลการทดลองเปล่ียนไป แตแกไขไดโดยการตัดขอมูลที่

ผิดพลาดทิง้ไป 

  3. โครงงานส่ิงประดิษฐ  

         โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ เปนการนําเอาความรูที่มีอยูมาประดิษฐ

หรือสรางส่ิงใหมๆ ข้ึนมา ซึง่เปนประโยชนอยางมากมาย รวมทัง้การเขียนหนงัสือ หรือบทละครและ

อ่ืนๆไวในโครงงานประเภทส่ิงประดิษฐดวย 

  4. โครงงานประเภททฤษฎี 

                โครงงานประเภททฤษฎี เปนการใชจนิตนาการของตนเองมาอธิบาย

หลักการหรือแนวความคิดใหมๆ ซึง่อธิบายในรูปของสูตรหรือสมการ หรืออธิบายปรากฏการณที่เกิดข้ึน

และไมสามารถอธิบายไดโดยหลักการเดิมๆ 

การทาํโครงงานประเภทนี้ ผูทําโครงงานจะตองมีความรูในเร่ืองๆ นั้นเปนอยางดี จงึ 

สามารถอธิบายไดอยางมเีหตุผลและนาเช่ือถือ จึงไมเหมาะสมที่จะทําในระดับผูเรียน ทัง้ยังมีความรู

ความสามารถนอย 

 นอกจากนี ้ฟรายด-บูธ  ( Fried-Booth.1987:9-10 )  ไดกลาวถึงประเภทของโครงงาน 

ซึ่งมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ วาโครงงานมี 2 ประเภทดวยกัน คือ 
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1. โครงงานเต็มรูปแบบ  ( Full - Scale Project ) 

   2.  โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรูความสนใจ  

        ( Bridging or Motivating Activities )  

  โครงงานทั้ง 2 ประเภทนี้มีลักษณะสัมพันธกัน คือ โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู

ความสนใจเปนโครงงานยอยที่จะนาํไปสูโครงงานแบบเต็มรูปแบบ และความแตกตางที่เหน็ไดชัดเจน 

คือ โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรูความสนใจ เปนกจิกรรมที่เกิดข้ึนในหองเรียน ในขณะที่โครงงาน

เต็มรูปแบบจะขยายไปนอกหองเรียน ซึ่งโครงงานเต็มรูปแบบ ม ี3 ข้ันตอนในการดําเนนิงาน ดังนี ้

   1. การวางแผนในหองเรียน 

          ผูเรียนรวมกับครูอภิปรายเร่ืองเนื้อหาและขอบเขตของโครงงานทีจ่ะทาํ 

รวมทัง้ภาษาที่นาํมาใชและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. การดําเนนิโครงงาน 

        ผูเรียนสามารถออกไปนอกหองเรียนเพื่อดําเนินโครงงานตามทีว่างแผน

ไว ซึ่งนผูเรียนสามารถใชทักษะทัง้ 4 คือ ทกัษะฟง พูด อานและเขียน มาบูรณาการเขาดวยกนัอยาง

เปนธรรมชาติ 

 3. การทบทวนและติดตามผลงาน 

        ผูเรียนอภิปรายและใหขอมูลยอนกลับทั้งระหวางและหลังการทํา 

โครงงาน โดยครูเปนผูคอยใหคําปรึกษา ผูเรียนแตละกลุมชวยกันวิเคราะหผลงานและติดตามงานของ

กลุม 

  แตเนื่องจาก ผูเรียนแตละคนลวนมีความสนใจและความตองการทางภาษาที่แตกตาง

กัน โครงงานแบบเต็มรูปแบบไมสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนทัง้หมดได ดังนั้นจึงควรมี

กิจกรรมโครงงานยอยที่สามารถทาํไดในหองเรียนในระยะเวลาส้ันๆ หรือไมจํากัดเวลา มาสนองความ

ตองการทีห่ลากหลายของผูเรียน ไดแก โครงงานแบบกจิกรรมเสริมความรูความสนใจ  ( Bridging or 

Motivating activities )  ซึ่งลัดดา ภูเกียรติ  ( 2544:123 )  ไดกลาวถงึข้ันตอนในการทําโครงงานแบบ

กิจกรรมเสริมความรูความสนใจ ไวดังนี ้

   1. วางแผน ข้ันตอนนี้เปนการศึกษาหัวขอที่สนใจเพื่อตองการรูคําตอบในสิ่งที ่

สงสัย กําหนดเวลาในการทําโครงงานซ่ึงอาจจะเปนนอกเวลาเรียนก็ได รวมทัง้การแบงกลุมการทาํงาน

หรืออาจเปนงานเด่ียวก็ได 

2. ดําเนินการ ข้ันตอนนี้เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ไดวางไว โดยใช 

ภาษาที่เรียนมา เพื่อหาคําตอบที่สงสัยตามศักยภาพของตนเอง 
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3. เสนอผลงาน ข้ันตอนนีเ้ปนการแสดงผลงานรวมทั้งรวมเสนออภิปราย 

แสดงความคิดเห็น ถามตอบขอสงสัย  

อยางไรก็ตาม แมวาโครงงานแตละประเภทแตกตางกันดังที่ไดกลาวมาขางตน แต 

การดําเนินงานของโครงงานเหลานี้ลวนมีข้ันตอนในการสอนที่คลายกัน ซึ่งจะไดกลาวตอไป 

 
  ขั้นตอนของการสอนแบบโครงงาน 
     คารโมนา  ( Carmona et al.1991:45 )  ไดกลาวถงึข้ันตอนในการสอนแบบ

โครงงานไววามีกระบวนการใหญๆ 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี ้

      ข้ันแรก เปนการวางแผนการทาํงาน ซึ่งจะเปนการทาํงานรวมกนัในหองเรียนเพื่อ

ปรึกษาหารือ โดยครูจะเปนผูใหแนวทางของโครงงานเพือ่ใหผูเรียนเลือกตามความสนใจ  

       ข้ันที่สอง จะเปนการลงมอืปฏิบัตินอกหองเรียนเพื่อรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ 

ซึ่งจะเปนการฝกใหผูเรียนไดออกมาสูโลกภายนอกหองเรียน ในข้ันนีค้รูควรสรางแรงจูงใจแกผูเรียนเพื่อ

ไมใหเกิดความทอถอยจากงานที่ตองทาํ 

       ในข้ันสุดทาย เปนการตรวจสอบโครงงานซ่ึงครูผูสอนจะมีบทบาทมากในการ

ชวยเหลือผูเรียนต้ังแตเร่ิมแรกเพื่อใหแนใจวาผูเรียนเขาใจในส่ิงที่ทาํ จนถงึการรวบรวมขอมูล หลังจาก

ไดขอมูลแลวจึงมีการอภิปรายในกลุมเพื่อดําเนนิการนาํเสนอขอมูลในรูปโครงงานตอไป ข้ันตอนของ

การสอนแบบโครงงานขางตนอาจแบงเปนข้ันตอนโดยละเอียด ดังนี ้

       ข้ันที ่1 กาํหนดหัวขอและขอบเขตของโครงงาน ผูเรียนรวมปรึกษาหารือถึงหัวขอ

และขอบเขต โดยรวบรวมขอมูลจากการอภิปราย แสดงความคิดเหน็จากประสบการณของสมาชิกแต

ละคนในกลุม 

       ข้ันที ่2 กําหนดขอบเขตของผลงานทีจ่ะไดจากการปฏิบัติโครงงานอยางชัดเจน 

       ข้ันที ่3 กําหนดข้ันตอนการทําโครงงาน วิเคราะหขอมลู พิจารณาวาวัสดุ และ

อุปกรณใดบางที่จาํเปนตองใช แบงหนาทีรั่บผิดชอบของผูเรียนแตละคนใหชัดเจน  

       ข้ันที ่4 วิเคราะหทักษะทางภาษาและเลือกใชวิธกีารใหสอดคลองกันในการปฏิบัติ

โครงงาน 

       ข้ันที ่5 ข้ันรวบรวมขอมูล ผูเรียนรวมกนัรวบรวมขอมูลตามที่ไดกําหนดไว ซึง่ขอมลู

อาจจะไดมาจากภายในหองเรียนและขอมลูนอกหองเรียน ผูเรียนอาจจะแยกกันรวบรวมเปนกลุม เปน

คูหรือรายบุคคลก็ได 

       ข้ันที ่6 รวบรวมและวิเคราะหขอมูล ผูเรียนนาํขอมูลที่ไดทั้งหมดมาเปรียบเทียบ

และเรียบเรียงเพื่อนาํเสนอขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 
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       ข้ันที ่7 นาํเสนอผลงาน อาจอยูในรูปของการเขียนรายงาน วีดิทัศน หนังสือพิมพ

ของโรงเรียน อภิปรายสรุปผล 

       ข้ันที ่8 ประเมินผลโครงงาน ทัง้ผูเรียนและครูรวมกันประเมินผลโดยดูจากข้ันตอน

การปฏิบัติโครงงานสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม และพิจารณาวาภาษา ทักษะที่ใชในการ

ส่ือสารที่ผูเรียนจะไดรับบรรจุอยูในข้ันตอนการปฏิบัติตามโครงงานหรือไม อาจจะพิจารณาจากการ

อภิปรายแสดงความคิดเหน็ถึงคุณคาของประสบการณที่ไดรับจากโครงงานและสามารถปรับใชใน

อนาคตได 

  กรมวิชาการ  ( 2544: 4-9 )  ไดกลาววาอาจจะแบงข้ันตอนการสอนแบบโครงงานได

เปน 3 ข้ันตอน ดังนี ้

  1.1 ข้ันกอนโครงงาน  ( Pre-product stage )  ข้ันตอนนี้เปนการเตรียมตัวผูเรียนใน

ดานภาษา ซึง่แบงเปน 

       1.1.1 ข้ันนาํเสนอ  ( Presentation )  เปนการนําเสนอภาษาในบริบทที่

หลากหลาย เชน เพลง บทพูดเขาจังหวะ นิทาน บทอาน ฯลฯ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูภาษา เหน็ความ

เกี่ยวโยงของภาษากับชีวิตจริงทั้งในและนอกหองเรียน 

       1.1.2 ข้ันฝก  ( Practice )  เปนการใหผูเรียนไดฝกใชภาษาในรูปของกิจกรรมที่

สนุกสนาน เพือ่สรางแรงจูงใจในการเรียน เชน เกมฝกภาษา การแสดงบทบาทสมมุติ ฯลฯ 

  1.2 ข้ันดําเนนิโครงงาน  ( During-project stage )  ข้ันตอนนี้ผูเรียนจะไดนําภาษาที่

เรียนไปใช  ( Production )  บูรณาการกับทักษะและสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ในรูปของกิจกรรมที่มกีาร

กําหนดช้ินงานและลําดับการปฏิบัติอยางชัดเจน โดยใหผูเรียนเปนผูกระทาํส่ิงตางๆ ดวยตนเอง และครู

มีบทบาทเพียงผูอํานวยความสะดวก คือ  

       1.2.1 แนะแนวโครงงานใหผูเรียนรูจกั หากผูเรียนยังไมคุนเคยกับวธิีการเรียน 

ภาษาแบบนี ้

       1.2.2 ตกลงกติกาบางอยางที่จําเปน เชน แบงหนาที่ปฏิบัติงาน เก็บของให 

เรียบรอยหลังทํางานเสร็จ 

       1.2.3 จัดอุปกรณหรือโตะใหอยูในสภาพที่ตองการ เชน เปนคู เปนกลุม จัดเตรียม 

อุปกรณใหเรียบรอย 

       1.2.4 ใหคําส่ังที่ชัดเจน หากจําเปนอาจใชภาษาไทย และตองมีการตรวจสอบวา 

ผูเรียนเขาใจวธิีทํางานเปนกลุม เพื่อใหโครงงานบรรลุผลสําเร็จไดดวยดี 

       1.2.5 เดินตรวจและใหความชวยเหลือตามความจําเปนขณะผูเรียนทาํงาน เพื่อให 

แนใจวาผูเรียนทาํงานตามแผนที่วางไว 
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     1.2.6 ประเมินพัฒนาการของผูเรียนระหวางการทาํโครงงาน โดยจดบันทึก 

พัฒนาการของผูเรียนแตละคน 

  1.3 ข้ันหลังโครงงาน  ( Post-project stage )  มีกิจกรรม ดังนี ้

     1.3.1 การประเมินตนเอง ทั้งในสวนของผูเรียนและครูผูสอน ในสวนของผูเรียน 

สามารถทําไดหลากหลายจากการใหผูเรียนแสดงความรูสึก และยอนคิดไตรตรองหรือสะทอนความคิด  

( Reflect ) เพือ่ประเมินและปรับปรุงงานทีไ่ดทําไป ในสวนของครูผูสอนก็สามารถเขียนขอยอนคิด

ไตรตรอง เพื่อประเมินการสอนของตน และนําขอมูลไปพัฒนาการเรียนการสอนไดเชนเดียวกนั 

     1.3.2 การประเมินเพื่อนในชวงของการประเมินผลโครงงาน ทั้งในสวนของทักษะ 

กระบวนการ  ( Process )  คือ ต้ังแตเร่ิมตนโครงงาน จนถงึเมื่อสําเร็จโครงงานที่วางไว และในสวน

ชิ้นงานหรือผลงานบ้ันปลาย  ( End product )  การประเมินนี้อาจทําไดหลายรูปแบบ เชน 

• การกําหนดเกณฑการประเมินรวมกันระหวางครูผูสอนและผูเรียน

กอนการทาํโครงงาน 

• การแลกกันดูและตรวจทานงานของเพื่อน พรอมทั้งใหขอคิดเห็นเชิง

สรางสรรค 

• การนาํช้ินงานของทุกคนหรือผูไดรับคัดเลือกติดแสดงบนผนงัหอง 

นําลงในวารสารของหอง หรือนําไปใชประโยชนอ่ืนๆ ในชีวิตจริง 

• การลงคะแนนในการประกวดผูมีทักษะกระบวนการและชิ้นงาน

ดีเดนดานตางๆ ตามเกณฑที่ไดรวมกนักําหนดไวลวงหนา 

    1.3.3 การฉลองความสําเร็จรวมกนั โดยการแสดงความชื่นชมกับทกุคน ไมวาจะ 

ไดรับรางวัลในการประกวดหรือไมก็ตาม ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดรูสึกไดถึงพฒันาการและความสําเร็จของ

ตน เห็นคุณคาของตนและของเพื่อน มีความสุขและความเช่ือมั่นที่จะปฏิบัติงานในการเรียนตอไป การ

ฉลองความสําเร็จนี้อาจเปนรูปของการรองเพลงรวมกนั การใหคําชมเชย หรือการจัดงานสังสรรคเล็กๆ 

นอยๆ ตามความเหมาะสม 

     1.3.4 การเก็บชิ้นงานของโครงงาน ชิน้งานในโครงงานท้ังหมดจะตองมีการจัดเกบ็ 

ใหเรียบรอยในรูปของแฟมสะสมงาน  ( Portfolio )  หรือแฟมที่เนนกระบวนการ  ( Processfolio )  

เพื่อใหสามารถนํามาใชเมื่อตองการ และขณะเดียวกนัเปนการฝกทกัษะการจัดกระบวนการเรียนของ

ตนดวย 

                       ไรบ และไวดัล  ( Ribe & Vidal.1993:15 )  ไดเสนอข้ันตอนการเรียนการสอนโครงงาน 

ดังนี ้
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  1. ข้ันสรางบรรยายกาศในช้ันเรียน เปนข้ันเตรียมความพรอมใหสมาชิกในกลุม 

มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางาน โดยอาจใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

 2. ข้ันกระตุนใหเกิดความสนใจ เปนข้ันการสรางความสนใจใหเกิดข้ึนแกผูเรียน 

อาจใชการระดมสมอง 

 3. ข้ันเลือกหวัขอ เปนข้ันอภิปรายและสังเคราะหขอมูลตางๆ เพื่อประมวลเปน

หัวขอโครงงาน 

 4. ข้ันสรางโครงรางของโครงงาน เปนข้ันวางแผนและกําหนดขอบเขตของ

โครงงาน วิเคราะหข้ันตอนการทํางาน จัดเตรียมอุปกรณ เปนตน 

 5. ข้ันลงมือปฏิบัติตามหัวขอเร่ือง เปนข้ันการดําเนินการตามโครงรางของ

โครงงานตามหนาที่รับผิดชอบของสมาชกิในกลุม 

 6. ข้ันรายงานผลการปฏิบัติงานสูชั้นเรียน อาจรายงานดวยการพูดหรือการเขียน 

 7. ข้ันกระบวนการยอนกลับ  ( Processing feedback )  เปนข้ันของการทบทวน

งานที่ไดทาํ 

 นอกจากนี ้ฟรายด-บูธ  ( Fried-Booth.1987:9-10 )  ไดเสนอแนะแนวทางท่ีจะนาํไปสู

ความสําเร็จในการทําโครงงาน โดยมีข้ันตอนดังนี ้

 1. ข้ันกระตุนความสนใจ ข้ันนี้จะเปนการอภิปรายความคิดตางๆ ใหขอแนะนํา 

ทักษะทางภาษาทีจ่ะฝกฝน ในข้ันนี ้คือ การพูดการฟง อาจจะมกีารอาน ส่ิงที่เกีย่วของกับเร่ืองที่จะ

ศึกษาดวย  

 2. กําหนดจุดประสงคของโครงงาน เปนการอภิปราย ตกลงเกีย่วกับจดุมุงหมาย

ของโครงงานซ่ึงข้ึนอยูกับระยะเวลาในการทําโครงงานดวย ทักษะที่ใชในข้ันนี ้คือ การพูด การฟง 

รวมทัง้การจดบันทกึ 

 3. ฝกทักษะภาษา แนะนําหนาที่และรูปแบบภาษาที่จะนํามาใชในโครงงาน เชน 

สัมภาษณ การขอขอมูลการจดบันทกึ การใหคําแนะนาํและการคนควา 

 4. ออกแบบส่ือที่จะเขียน มกีารเตรียมแบบสอบถาม แผนที ่ขอคําถาม ที่จาํเปน

ตอการเก็บขอมูล ข้ันนี้จะเปนข้ันฝกการอาน และการเขียน 

 5. กิจกรรมกลุม เปนการเตรียมการเก็บขอมูล อาจเปนการทํางานเด่ียว คู กลุม 

ทั้งในหรือนอกหองเรียน กิจกรรมข้ันนี้จะเปนการสัมภาษณ สํารวจ รวบรวมขอเท็จจริง ซึ่งผูเรียนมี

โอกาสใชทักษะครบทั้ง 4 ดาน 

 6. รวบรวมขอมูล ข้ันนี้อาจทาํเปนกลุมกิจกรรมอาจเปนการอานที่จดบันทกึ 

อธิบายภาพ จดัทํากราฟ เนนการอภิปราย 
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 7. เรียบเรียงขอมูล เปนการพัฒนาผลของโครงงาน มีการอภิปราย ตอรอง อาน

ขอมูลจากแหลงตางๆ การตรวจสอบ ทกัษะที่เนนในข้ันนีคื้อ การเขียน 

 8. นําเสนอผลงาน ซึง่อาจอยูในรูปของแผนภูมิแผนภาพ คูมือแนะนําจุลสาร

โฆษณา แผนพับ การฉายวดีิทัศน หรือการเสนอผลงานปากเปลา ทักษะที่เนนในข้ันนี้คือ การพูด 

 จากที่นกัการศึกษาหลายทานขางตน ไดกลาวถึงข้ันตอนของการสอนแบบ

โครงงานไวหลากหลาย แตอาจกลาวโดยสรุปไดวา การสอนแบบโครงงานมีข้ันตอนใหญๆ เหมือนกัน 

คือ เร่ิมตนดวยปญหาหรือส่ิงที่ผูเรียนตองการหาคําตอบ หลังจากนัน้เปนการวางแผนอยางเปนลําดับ

อยางชัดเจนเพื่อหาคําตอบที่ตองการทราบ จนนําไปสูการปฏิบัติ และสุดทายเปนการนําเสนอผลงานที่

ได  ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยใชข้ันตอนการสอนแบบโครงงานของฟรายด-บูธ  ( Fried-

Booth.1987:9-10 )  และกรมวิชาการ ( 2544:4-9 ) เนื่องจากเปนข้ันตอนการสอนทีล่ะเอียดและเปน

ลําดับข้ันตอนที่เหมาะสมในการสอนภาษาอังกฤษที่เร่ิมจากการนาํเสนอ การเปดโอกาสใหผูเรียนไดใช

ภาษาในการทาํโครงงานและผูเรียนไดประเมินการเรียนรูดวยตนเอง 

 หลังจากการนาํเสนอผลงาน เปนการวัดผลโครงงานและใหขอมูลยอนกลับเพื่อ

ประเมินความสําเร็จของโครงงาน ตลอดจนแกไขขอบกพรอง ข้ันตอนนี้ถือเปนหวัใจสําคัญของการ

จัดการเรียนการสอน เนื่องจากจะเปนตัวสะทอนถึงความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน โดยมีนัก

การศึกษาหลายทานไดเสนอแนวทางในการวัดและประเมินผลโครงงาน ดังจะกลาวตอไป 

 

 1.5 การวัดและประเมินผลโครงงาน 
         ลัดดา ภูเกียรติ  ( 2544:374-375 )  กลาววา การประเมินผลโครงงานสามารถทําได 3 

ระยะ คือ 

  1.การประเมนิระหวางวางแผนและวิเคราะหโครงงาน  ( Evaluation during 

planning and appraisal ) 

  2. การประเมนิในชวงระหวางโครงงาน  ( On - Going Project Evaluation ) 

   3. การประเมนิหลังจากเสร็จส้ินโครงงาน  (Post - Project Evaluation or 

Summative Evaluation) 

  สุริยา จนัทรเนยีม  ( 2541:20-21 )  ไดรวบรวมวิธกีารประเมินผลของการทาํ

โครงงานตามสภาพจริง ไวดังนี ้

  1.การประเมนิดวยการสังเกต เปนการประเมินดวยการสังเกตพฤติกรรมการ

ทํางานของผูเรียน ไดแก ความรับผิดชอบ ความรวมมือกับหมูคณะ ความเชื่อมั่นและกลาแสดงออก 

และสังเกตกระบวนการทํางานของผูเรียน  ( Harris and l McCann.1994) 
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  2.การประเมนิจากผลงาน เปนการประเมินความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

จากการวางแผน การสรุปใจความสําคัญ การเขียนรางงาน  ( Harris and McCann.1994 ) 

  3. การประเมินจากแบบบันทึกความรูสึก เปนการประเมินตนเองดวยการตอบ

คําถามส้ันๆเพือ่สะทอนถึงการเรียนรูของนกัเรียนทั้งความรู ความเขาใจ วิธีคิด วิธทีํางาน ความพึง

พอใจในกระบวนการทาํงาน และผลงาน ความตองการพฒันาตนเองใหดีข้ึน  

(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.มปป.) 

  4.การประเมนิจากแบบบันทกึการเรียนรู เปนวิธกีารประเมินผลการเรียนรูที่

นักเรียนบันทกึส่ิงเรียนรูของตนเอง ไดแก ดานคําศัพท โครงสรางไวยากรณทางภาษาอังกฤษที่นกัเรียน

เรียนรูจากการทําโครงงาน  ( Educators in Connecticut’s Pomperaug Regional School District 

15.1996 ) 

  5. การประเมินจากแบบสัมภาษณ เปนวิธกีารเก็บขอมูลพฤติกรรมดานความรูสึก 

ความคิด (สติปญญา) กระบวนการข้ันตอนในการทาํงาน วิธีแกปญหา ส่ิงที่ไดเรียนรู  

( สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.มปป.) 

  6. การประเมินจากพอตโฟลิโอ เปนวิธกีารประเมินจากแฟมสะสมผลงานที่แสดง

ถึงกระบวนการทํางาน การพัฒนาผลงาน ความรูสึกตอกระบวนการทาํงานและผลงาน ความคิด

สรางสรรค ( สุริยา จนัทรเนียม.2540 ) 

  นอกจากนี ้กรมวิชาการ  ( 2544:8-9 )  ไดเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูประเมิน

โครงงานวาบุคคลที่ควรมีสวนในการประเมินโครงงาน อาจประกอบดวย 

  1. ผูเรียนประเมินตนเอง 

  2. เพื่อนชวยประเมิน 

  3. ผูสอนหรือครูที่ปรึกษา 

  4. ผูปกครอง 

  5. บุคคลอ่ืนที่สนใจและมีสวนเกีย่วของ 

  สรุป การประเมินการทาํโครงงาน เปนการประเมินตามสภาพจริงของการทํางานและ

ผลงานสามารถประเมินไดหลายชวงของการทําโครงงาน และหลายวธิี คือ การสังเกต ผลงาน การ

สะทอนความรูสึก การบนัทกึการเรียนรู การสัมภาษณ และพอตโฟลิโอ รวมทัง้ใหผูเรียนไดมีโอกาสการ

ประเมินความสามารถของตนเอง 
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1.6 ประโยชนของการสอนแบบโครงงาน 
 ไฮนส  ( Haines. 2002:3-4 )  กลาววา ประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับจากการทาํโครงงาน  

มีดังตอไปนี ้

 1. ไดสัมผัสจริง โครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาเร่ืองทีเ่กีย่วกับโลก 

แหงความเปนจริง เปนการบังคับกลายๆ ใหผูเรียนตองใชและปรับส่ิงที่รูมาใช 

 2. โครงงานเปนกิจกรรมที่เนนการมีสวนรวม การเขามามสีวนรวมในการเลือกและ 

ตัดสินใจจะชวยเพิ่มความสนใจและแรงจงูใจใหผูเรียน 

3. โครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนผูมีความรูตางกนัไดแสดงออกอยางเทาเทยีมกนั  

โครงงานสงเสริมใหผูเรียนทีม่ีความสามารถตางกันไดทาํงานรวมกนัโดยมีความสําคัญอยางเทาเทยีม

กัน ผูเรียนซ่ึงออนดานภาษาอาจใชความสามารถพิเศษดานอ่ืนของตนชวยใหงานสําเร็จไดไมแพผูที่เกง

ดานการอานหรือการเขียน เชน ออกแบบ และวาดภาพประกอบ 

 4. โครงงานชวยใหภาษาบูรณาการเขาดวยกันอีกคร้ัง ตามความมุงหมายของการ 

สอนแบบ “ปกติ” ภาษาตางประเทศมักถูกแยกออกเปนสวนๆ ไดแก โครงสราง หนาที่ คําศัพท การออก

เสียง และทักษะ แตในการทําโครงงาน สามารถเอ้ืออํานวยใหเกิดบริบทที่เปนธรรมชาติ สวนยอยที่ถูก

แบงแยกก็จะบูรณาการเขาดวยกนัอีกคร้ังหนึง่ไดในความรูสึกของผูเรียน ส่ิงนี้นบัเปนเร่ืองจาํเปน ถาจะ

ใหผูเรียนมีความมัน่ใจในความสามารถของตนมากพอท่ีจะใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริงในโลก

ภายนอกได 

 5. โครงงานกอใหเกิดบริบทซึ่งจะทําใหความจําเปนในการใชภาษาอยางถกูตองและ 

คลองแคลวสมดุลกัน โครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกความคลองในการใชภาษา และเหน็

ความสําคัญของการใชภาษาอยางถกูตอง เชน ในการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

 6. โครงงานใหความรูสึกผอนคลายจากความซํ้าซากจําเจ ผูเรียนมอิีสระในการเลือก 

หัวขอที่ตนเองสนใจ รวมทัง้บรรยากาศในการเรียนดูไมเปนทางการ สงผลใหผูเรียนมีความรูสึกผอน

คลายจากวิธกีารเรียนแบบปกติ 

 สุริยา จนัทรเนยีม  ( 2541:19-20 )  กลาวถึงประโยชนของโครงงานไวดังนี ้

โครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหาโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือจากความสนใจของตนเอง และ

พัฒนากระบวนการจัดการต้ังแตการวางแผน การดําเนนิงานและการประเมินผลดวยการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนเพือ่ใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว และไดผลงาน นอกจากนี้ โครงงานภาษาอังกฤษชวย

สงเสริมใหผูเรียนมทีักษะในการปฏิบัติงาน มวีิธีการทาํงานอยางเปนระบบ ทาํงานตามแผนที่วางไว มี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักการทํางานเปนกลุม และมีความเชื่อมั่นกลาแสดงออก 
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 กลาวโดยสรุป ประโยชนของโครงงานภาษาอังกฤษ คือ โครงงานสงเสริมใหผูเรียน 

พัฒนาความสามารถทางภาษาดวยการปฏิบัติจริง ตลอดจนทกัษะการทํางานและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค รวมทั้งผูเรียนโรงเรียนบานควนสวรรคมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ

ตนเองจากการไดลงมือทําโครงงานท่ีเกี่ยวของกับทองถิน่ดวยตนเอง 

 
2. เอกสารที่เก่ียวของกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

2.1 ความหมายของการพดู 
      คลารก  ( Clark.1988:21 )  กลาววา การพูด หมายถึง การใชถอยคําที่ถกูตองและ

เหมาะสมกับผูฟง เพื่อบรรลุเปาหมายของการพูด 

 ประสงค รายณสุข  ( 2530:4 )  กลาววา การพูด หมายถึง การถายทอดความคิด ความรู 

ความเขาใจ ความรูสึก หรือความตองการดวยเสียง ภาษา และกิริยาทาทาง เพื่อใหผูฟงรับรูและเขาใจ

ไดตรงตามจุดประสงคของผูพูด 

 ลักษณา สตะเวทิน  ( 2536:1-2 )  กลาวถงึความหมายของการพูดไววา การพูด 

เปนการแสดงถึงลักษณะและวิธีการของมนุษยทีน่ําเอาภาษาหรือถอยคําตางๆ มาเชื่อมโยงกันเปนคํา 

วลี ประโยค ฯลฯ ทาํใหเกิดความหมายและส่ือออกไปยังผูฟงตามวตัถุประสงคของผูพูด 

 สุมิตรา อังวัฒนกุล  ( 2537:16-17 )  กลาวถึงการพูดไววา การพูด เปนการถายทอด 

ความคิดความเขาใจ และความรูสึกใหผูฟงไดรับรูและเขาใจจุดมุงหมายของผูพูด ดังนั้นทักษะพูดจงึ

เปนทกัษะสําคัญสําหรับบุคคลในการสื่อสารในชีวิตประจําวนั รวมทัง้การประกอบอาชีพธุรกิจตางๆ  

 กุณฑลีย ไวทยะวณิช  ( 2545:2 )  กลาววา การพูด คือ การใชเสียง สําเนยีง ภาษา กิริยา

ทาทาง เพื่อถายทอดความคิด ความตองการไปยังผูฟง ทั้งนี้มุงหวังใหเกิดการรับรูและเขาใจตรงกนั 

 จากความหมายของการพูดขางตน อาจสรุปไดวา การพดู หมายถงึ การใชถอยคํา ภาษา ใน

การถายทอดความรูสึกนึกคิด ความรูความเขาใจ การประกอบอาชีพ เพื่อใหเกิดความเขาใจระหวาง

กันและตรงตามจุดมุงหมายของการพูดในแตละคร้ัง 

 
 2.2 จุดมุงหมายของการพดู 

       นักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถงึจุดมุงหมายของการพูดไวสอดคลองกัน ดังตอไปนี้  

( ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์.2548:17-18; ลักษณา สตะเวทนิ. 2536:4-6 ) 

 1.เพื่อใหความรู เปนการพดูเพื่อใหผูฟงเกิดความรู ความเขาใจในเร่ืองราวตางๆ เปน

การถายทอดความรูความคิดและขอเท็จจริง โดยการบรรยาย อธิบาย แนะนาํ เชนการบรรยายในชั้น
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เรียน การแนะนําวิธีปฏิบัติงาน การพูดรายงานทางวิชาการ เปนตน การพูดแบบนี้ผูพูดตองเตรียม

เนื้อหาสาระใหถูกตองครบถวน แมนยํา และเลือกใชวธิีการนําเสนอที่เหมาะสม 

 2.เพื่อโนมนาวใจ เปนการพดูชักจูงเพื่อใหผูฟงเช่ือถือ ใหมีความเห็นคลอยตาม ให

เปล่ียนแปลงทัศนคติ หรือ พฤติกรรม เชนการพูดโฆษณา การหาเสียงของนักการเมือง การพูดโตแยง 

การพูดวจิารณ การพูดเพื่อขอความชวยเหลือ หรือขอความรวมมือ เปนตน การพูดตามจุดมุงหมายนี ้ผู

พูดตองศึกษาภูมิหลังของผูฟง ใชจิตวทิยาในการพูดจงูใจเพื่อใหผูฟงเห็นประโยชน ของการปฏิบัติตาม 

ที่สําคัญผูพูดตองมีคุณธรรม จริงใจตอผูฟง ไมหลอกลวงเพียงเพื่อทาํใหผูฟงหลงเชื่อหรือหลงกล 

 3.เพื่อความเพลิดเพลินและจรรโลงใจ เปนการพูดเพื่อใหผูฟงไดรับความสนกุสนาน 

เพลิดเพลิน หรือเกิดความรูสึกดี มีความสุข เบิกบานใจ ไดรับคติหรือแนวทางในการดําเนนิชีวิตเชน 

การเลานิทาน เลาประสบการณที่นาสนใจ การทองเทีย่ว การพูดยกยอง หรือกลาวสดุดี กลาวตอนรับ  

การพูดใหโอวาท การพูดแสดงความยินดี หรือแสดงไมตรีจิต เปนตน 

 4.เพื่อคนหาคําตอบ เปนการพูดเพื่อระดมความคิดเหน็จากผูฟงอันจะนําไปสูการ 

แกปญหา ทัง้ปญหาสวนบุคคลและปญหาของสวนรวม เชน การพูดสนทนา การสัมภาษณ การ

อภิปราย การประชุมสัมนา เปนตน การพดูเพื่อหาคําตอบนี้ ผูพูดจะช้ีใหเหน็ประเด็นปญหาและใช

คําถาม ทีเ่ราใหผูฟงคิดไตรตรองหาคําตอบหรือวิธีการแกไขปญหานัน้ๆ 

 5.เพื่อใหคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการพูดแบบช้ีแจงใหเห็นถึงปญหาหรือขอสงสัย 

ที่คลุมเคลือ เปนการพูดถงึสาเหตุที่เกิดข้ึนของปญหา เพื่อใหผูฟงเห็นลูทางของตัวปญหาไดชัดเจน 

 6.เพื่อเปล่ียนทัศนคติและความเชื่อ เปนการพูดที่ผูพูดตองแสดงความคิดเห็นตอ 

ปญหานั้นๆ ตองพูดใหผูฟงเห็นวาความคิดของผูพูดเชื่อถือไดและถูกตอง เพื่อชักจงูใหผูฟงเหน็ดวยกับ

ความคิดและวิธีของผูพูด 

 7.เพื่อยกยองชมเชย เปนการพูดใหเกียรติกับผูหนึ่งผูใดหรือคนฟง หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดซึ่ง 

อาจจะเปนสถาบัน สถานที่กไ็ด จึงเปนการพูดที่กลาวถึงขอเท็จจริงที่ประจักษใหคนฟงรู ซึง่สวนมากจะ

เปนการพูดในแงที่ดีๆ  

 อาจสรุปไดวา การพูดแตละคร้ังตองข้ึนกับจุดมุงหมายของการพูด ดังนั้นผูพูดควร 

เตรียมตัวเตรียมเนื้อหากอนพูดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 

  ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเนนการพูดเพื่อใหความรูและเพื่อความเพลิดเพลินและจรรโลงใจ

ซึ่งข้ึนอยูกับแตละโครงงาน โดยมีองคประกอบตางๆที่ชวยสนบัสนนุใหการพูดประสบความสําเร็จยิ่งข้ึน 

ดังจะกลาวตอไปนี้ 
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2.3 องคประกอบของการพูด 
                  ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ ์ ( 2548:16 )  กลาวถึงองคประกอบของการพูดที่จะสงผลตอ

ความสําเร็จของการพูดแตละคร้ัง ซึ่งตองสัมพันธและสอดคลองกัน มีดังตอไปนี ้

 1. ผูพูด คือ ผูที่ตองการถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก และความตองการของ

ตนเอง รูจกัเลือกใชวิธีในการถายทอดไดอยางเหมาะสม รูจักใชภาษา น้ําเสียง และอากัปกิริยาตางๆ 

ใหกลมกลืนกบัเนื้อหาทีน่าํเสนอ รวมทัง้ยงัตองวิเคราะหและสังเกตพฤติกรรมของผูฟง เพื่อเปนขอมูล

ในการเตรียมหรือปรับสารทีน่ําเสนอ 

 2. สาร คือ เนือ้หาสาระที่ผูพูดตองการสงไปยังผูฟง เนื้อหาของสารที่ดีควรมีความยาก

งาย เหมาะสมกับระดับของผูฟง นอกจากนี้ เนื้อหาที่นาํมาพูดควรจะเปนเนื้อหาที่เปนประโยชน

สอดคลองกับความสนใจของผูฟง เปนเร่ืองที่ผูพูดมีความถนัด และมีความรอบรูเปนอยางดี มีขอมูล

และขอเท็จจริงที่สามารถนาํมาอางอิง หรือมาเสริมใหเกดิความนาเช่ือถือยิ่งข้ึน 

 3. ส่ือ คือ ส่ิงที่ชวยถายทอดความรูและความคิดของผูพูดไปยังผูฟง เชน น้ําเสียง  

สีหนา กิริยาทาทาง แสงสวาง รวมทัง้โสตทศันูปกรณตางๆ หากผูพูดใชส่ือไดเหมาะสมกับเนื้อหาทีพู่ด 

ยอมทาํใหการพูดในคร้ังนั้นๆ ประสบความสําเร็จไดงายข้ึน 

 4. ผูฟง คือ ผูรับสารซ่ึงอาจจะเปนบุคคลคนเดียว หรือหลายคนก็ได ผูฟงที่ดีตองเปนผู

ที่มีความสามารถในการจับใจความ และตองสามารถวเิคราะหไดวาเร่ืองที่ไดยินไดฟงนั้น มีความ

นาเช่ือถือมากนอยเพียงใด 

 5. สภาพแวดลอม หมายถึง เวลา โอกาส และสถานท่ีทีใ่ชในการพูดคร้ังนัน้ๆ 

สภาพแวดลอมที่ไมดีและดีเกินไป ยอมเปนอุปสรรคตอการพูดไดทัง้ส้ิน เชน การพูดในเวลาบาย 

อากาศอบอาว หรือมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ยอมทาํใหผูฟงขาดสมาธิ ในทางกลับกนั ถาจัดการพดูใน

หองที่มีอากาศเย็นสบาย ผูฟงเลือกทีน่ั่งติดกับเสา ไดพงิ ก็จะทาํใหผูฟงหลับไดเชนกัน 

 จากองคประกอบที่กลาวมาแลวขางตน อาจสรุปไดวา การพูดจะประสบความสําเร็จ

หรือไม ยอมข้ึนอยูกับองคประกอบขางตน ถาผูพูดพูดดี เนื้อหาสาระดี และวิธีการนาํเสนอนาสนใจ อยู

ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ผูฟงต้ังใจและใหความรวมมือดี ยอมสงผลใหการพูดแตละคร้ังบรรลุผล

ตามความมุงหมาย ดังนัน้ในการพูดแตละคร้ัง ผูพูดตองควบคุมองคประกอบตางๆ ใหเหมาะสมและ

สัมพันธกนั 

 นอกจากนี ้ผดุง อารยะวิญู  ( 2530:1 ) และ โปรโนโวสท ( Pronovost.1995:3-7 )  ได

กลาวเสริมวา การพูดที่ดีที่จะทําใหผูอ่ืนเขาใจความหมายไดนั้น ตองประกอบดวย 

 1. น้ําเสียง เสียงที่เปลงออกมาตองเปนเสียงที่มีคุณภาพ เปนเสียงทีม่ีน้ําเสียงดี 

ชัดเจน มีความกองกงัวาน ไมใชเสียงที่แหบแหง หรือขาดหายเปนชวงๆ หรือออแออยูในลําคอ 
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 2. ความดัง เสียงที่พูดจะตองมีความดังพอเหมาะแกการไดยิน ไมดังจนเกนิไปจน

เพื่อนรําคาญ และไมเบาจนแทบไมไดยิน เสียงที่พูดสามารถรับฟงไดชดัเจนในสภาพแวดลอมปกติ 

 3. ระดับเสียง เสียงพูดประกอบดวยเสียงสูงตํ่าหลายระดับ การฝกระดับเสียงจงึมี

ความสําคัญตอการพูด 

 4. จังหวะในการพูด การพูดที่ดีจะตองมีชวงจังหวะในการพูด มกีารเวนวรรคที่ถกูตอง 

การเวนวรรคทีผิ่ดทําใหความหมายของคาํพูดเปล่ียนไปได 

 5. การหายใจที่ถูกตอง ลักษณะของภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆ สวนมากเปนภาษาที่

พูดขณะที่ปลอยลมหายใจออก การหยุดหายใจควรจะถูกตอง เพราะถาผิดจะทําใหการพูดผิดจังหวะ

ไปดวย  

 จากขอมูลขางตน จะเหน็ไดวา ทัง้น้าํเสียง ความดัง ระดับเสียง จังหวะในการพูด รวมทั้ง

การหายใจที่ถกูตองของตัวผูพูดเอง ลวนสงผลตอความสําเร็จของการพูดทัง้ส้ิน ดังนัน้ผูพูดควรมกีาร

เตรียมตัวเปนอยางดี ผูเรียนเองสามารถฝกทักษะการพดูภาษาอังกฤษของตนผานทางกิจกรรมที่

หลากหลายท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน ดังตอไปนี ้

 
2.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

                  1. กิจกรรมมัคคุเทศกนอย  ( Young Guide ) 

                      เปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะทางภาษา เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทกัษะในการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณจริง โดยการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร การ

สัมภาษณ การสืบคนขอมูลจากสถานที่จริง และเรียบเรียงเปนคําพูด  กิจกรรมประเภทนี้ สงเสริมให

นักเรียนมีความกลาที่จะพูดภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติอยางคลองแคลว มีความมัน่ใจในการใช

ภาษา รวมทั้งเปนการแนะนาํและเผยแพรสถานทีท่องเทีย่วในทองถิ่น ผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของ

ทองถิน่ใหนกัทองเที่ยวรูจักในนามมัคคุเทศกนอย  ( สําลี ทองธิว.2545:75-78 ) 

                  2. กิจกรรมเสียงตามสาย  ( Broadcasting ) 

                      เปนกิจกรรมที่ใชเสียงเปนส่ือในการใหขอมูลขาวสาร ความรู ความบันเทงิ คลายกับ

รายการกระจายเสียงทางวิทยุ โดยนาํภาษาทีเ่รียนมาเสนอผานเสียงตามสาย เชน คําศัพท ไวยากรณ 

หรือบทสนทนา ส้ันๆ ผูเรียนไดฝกทักษะการพูดจากการนําเสนอ ตลอดจนผูเรียนคนอ่ืนๆ สามารถ

พัฒนาทักษะการฟงของตนเองไดดวย ( ปรับจาก ปราณี ไทยวัฒนานนท.2527:9 ) 

                 3. กิจกรรมเลานทิานใหนองฟง  ( Story telling ) 

                    เปนกิจกรรมทีเ่ปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกทางภาษาอยางอิสระในสภาพการณที่

เปนจริง ผูเรียนไดลงมือเลานิทานดวยตนเอง ซึง่เปนการสงเสริมทักษะการพูดและการใชภาษาในการ
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ส่ือสารเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจ ในการทาํกิจกรรมเลานิทานใหนองฟง ผูเรียนฝกทักษะการพูดไดอยาง

คลองแคลวเปนธรรมชาติ ออกเสียงเวนและเวนวรรคตอนได รูจักคําศัพทมากข้ึน และรุนนองเองก็

สามารถฝกทกัษะการฟง เรียนรูทัง้ดานภาษา วัฒนธรรม รวมทั้งความรูรอบตัว  ( เนื้อนอง  

สนับบุญ.2541:45-46 ) 

               4. กิจกรรมบทบาทสมมติ  ( Role Play )  

        เปนกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ โดยใชบทบาททีส่มมติข้ึนจากสถานการณใด

สถานการณหนึ่งที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมาเปนเคร่ืองมือในการสอน โดยใหผูเรียนสวมบทบาทนัน้

และแสดงพฤติกรรมไปตามความรูสึก อารมณ และเจตคติของผูแสดงที่มีตอบทบาท การแสดงบทบาท

สมมติเปนกิจกรรมที่เอ้ือใหผูเรียนไดใชทกัษะทางภาษา เพราะการสรางสถานการณสมมติและให

ผูเรียนสวมบทบาทตางๆ ในสถานการณทีก่ําหนดให จะชวยใหผูเรียนเกิดจินตนาการ และแรงบันดาล

ใจ ที่จะนาํทกัษะทางภาษาที่ไดเรียนรูมาใชเพื่อการส่ือสาร  ( สุมิตรา อังวัฒนกุล.2537:143 ) 

     5. กิจกรรมสถานการณจาํลอง  ( Simulations ) 

         เปนกิจกรรมกลุม โดยผูเรียนตองเขาไปอยูในสถานการณที่จาํลองใหเหมือนจริงที่สุดและ

มีปฏิสัมพันธกบัส่ิงตางๆที่อยูในสถานการณนั้นโดยสวมบทบาทตามทีค่รูกําหนด และใชประสบการณ

ของตนเองในการตัดสินใจหรือแกปญหาตามสถานการณ เชน ผูเรียนกับเพื่อนอีก 2 คนพูดคุยกันที่

รานอาหารแหงหนึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดทีจ่ะถงึ โดยเพื่อนคนแรกตองการไปเที่ยวทะเลแตเพื่อน

อีกคนตองการไปเที่ยวภูเขา ใหผูเรียนแสดงบทบาทตามสถานการณจาํลองที่ครูสรางข้ึน พรอมทัง้หา

ขอสรุปวาจะไปที่ไหนในวันหยุดทีจ่ะถงึ เปนตน กิจกรรมนี้เปนการกระตุนการใชภาษาที่สมจริงใน

บริบทที่มีความหมาย ชวยใหผูเรียนกลาพดูมากข้ึนโดยทุกคนตองรวมกันทํางานภายใตขอบเขตของ

สถานการณทีก่ําหนด ( Finocchiaro and Brumfit.1983:141; Harmer.1992:92-152; 

Littlewood.1995:22-64; Rivers and Temperley. 1978:48 & Bygate.1987:67-75 ) 

                  จากกิจกรรมพฒันาทักษะการพูดภาษาอังกฤษขางตน จะเหน็ไดวา กิจกรรมแตละประเภท

ลวนสงเสริมทกัษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียน โดยผูเรียนสามารถฝกทกัษะการพูดของตนใน

สถานการณและสถานที่จริง 

 ในการวิจัยคร้ังนี ้กิจกรรมทีน่ํามาใชเพื่อพฒันาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียน 

ไดแก กิจกรรมมัคคุเทศกนอย  ( Young Guide )  กิจกรรมเสียงตามสาย  ( Broadcasting )  และ 

กิจกรรมเลานทิานใหนองฟง  ( Story telling )  ซึ่งทั้ง 3 กจิกรรมดังกลาวลวนเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของนักเรียนในระดับประถมศึกษา อีกทั้งยังสอดคลองกับสภาพทั่วไปของโรงเรียนเ โดย

จะประเมนิความสามารถดานทกัษะการพดูภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของผูเรียนเพื่อดูพัฒนาการ

ดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิด 
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2.5 การประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
      2.5.1 วิธวีัดและทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
     การประเมนิผลทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ สามารถดําเนนิการกอนการเรียน 

ระหวางเรียน และหลังการเรียน เพื่อตรวจสอบพัฒนาการดานความรูและความสามารถของผูเรียน ซึ่ง

วิธีการวัดและทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษสามารถทําไดหลายวธิี ดังตอไปนี ้

     1. การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธทีดสอบทักษะการพูดทีง่ายทีสุ่ด เปนการพดู

ระหวางคน 2 คน โดยครูเปนผูเร่ิมปอนคําถามและนักเรียนตอบคําถามเพื่อแสดงความคิดเหน็ของตน 

การสัมภาษณมักจะเร่ิมดวยการทกัทายเพือ่ใหผูเรียนผอนคลาย กอนจะเปนคําถามของเร่ืองทีจ่ะ

ทดสอบ โดยครูจะบันทกึการประเมินผลศักยภาพทางการพูดของผูเรียน  ( Harris.1988:83-84 )  ทัง้นี้ 

มีนักวิชาการหลายทาน ( Heaton.1990:61-66; Weir.1993:46-61; & Underhill.2003:44-87 )  ได

กลาวเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมภาษณ ไวดังนี ้

 1.1 การถามคําถาม การถามผูเขาสัมภาษณ ควรเลือกคําถามทีน่ําไปสูคําตอบ

ที่นาสนใจ ไมใชถามอะไรก็ได ควรพูดใหเปนธรรมชาติ ไมควรกังวลเกีย่วกับมาตรฐานการใชภาษา ควร

แสดงความเปนมิตรกับผูเรียน และมีสวนรวมในการสนทนากับผูเรียน แตไมควรพูดมากจนเกนิไป 

 1.2 การใหคะแนน ไมควรใหคะแนนตอหนาผูเขาสัมภาษณ เนื่องจากจะเปน

การทาํใหผูเขาสัมภาษณหมดกําลังใจ การใหคะแนนควรทําหลังจากผูเขาสัมภาษณออกจากหองไป

แลว 

 1.3 การทดสอบเปนคู การใหผูเรียนเขาสัมภาษณคร้ังละ 2 คน ซึ่งสามารถลด

ความเครียดของผูเรียนลงได ครูอาจขอใหผูเรียนเตรียมคําถามมาถามกนัเองก็ได ขอดีของการ

สัมภาษณเปนคูคือ ผูสัมภาษณจะไดฟงการสนทนาของผูเรียนที่ระดับความสามารถทางภาษาไม

ตางกนัมากเหมือนสัมภาษณกับครูผูประเมิน และผูเรียนไดแสดงความสามารถในการใชภาษาอยาง

เปนธรรมชาติ 

  2. การอภิปราย  ( Discussion )  การทดสอบแบบนี้ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดง

ความคิดเหน็เปนกลุม โดยใชความสามารถทางภาษาผานการเลา บรรยาย การใหความคิดเห็นตาม

หัวขอทีก่ําหนด ถือวาผูเรียนไดแสดงความสามารถทางการพูดของตนเองอยางเต็มทีโ่ดยปราศจากการ

แทรกแซงของครู  ( อัจฉรา วงศโสธร.2538:79; และ O’Loughlin.2001:38 ) 

 3. การรายงาน  ( Oral Report )  การทดสอบประเภทนี ้ผูเรียนมีเวลาในการ

เตรียมตัวลวงหนา ซึง่ใชเวลาในการพูด 5-10 นาที นักเรียนสามารถดูจากบันทกึไดแตไมใชการอาน

เสียงดัง ในการพูดรายงาน ผูเรียนอาจใชส่ือในการนําเสนอและหลังจากการนาํเสนอขอมูลจบ ครูถาม

คําถามในเร่ืองที่ผูเรียนรายงาน  ( อัจฉรา วงศโสธร.2538:79-83; และ Underhill.2003:47-48 ) 
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 4. การใชภาพ  ( Using Pictures )  ภาพเหมาะสําหรับการทดสอบการพูด 

เนื่องจากสามารถกระตุนผูเรียนไดแสดงจินตนาการของตน แตครูตองเลือกภาพใหเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของผูเรียน ตลอดจนภาพจะตองชัดเจน และตองแนใจวาผูเรียนไดเห็นภาพเปนเวลา

พอสมควรกอนการพูดบรรยายภาพ ซึง่การทดสอบโดยใชภาพมีหลายลักษณะ เชน ภาพเพื่อการ

บรรยาย  ( Pictures for Description )  ความแตกตางระหวางภาพ  ( Pictures for Comparison )  

การเรียงลําดับภาพ( Sequences of Pictures )  การเลาเร่ืองจากภาพ  ( Picture Story )  เปนตน   

( Valette.1967:52; O’Loughlin.2001:38; Weir.1993:46-63; Heaton.199:59; & Underhill. 

2003:66-68.) 

 5. การแลกเปลี่ยนขอมูลที่ขาดหายไป  ( Information Gap )  เปนการทดสอบ

แบบมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน 2 คน เพือ่เติมขอมูลของตนเองที่ขาดหายไปจากการส่ือสารกับคูของ

ตนเอง ซึ่งผูเรียนสามารถจับคูกันเองตามความสมัครใจ สงผลใหผูเรียนรูสึกสบายใจในการสนทนา

โตตอบ ( Bygate.1987:76-78 ) 

 อาจสรุปไดวา การวัดและทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษสามารถทําไดหลาย

วิธี ซึง่ครูควรเลือกวิธทีดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการทดสอบและความสามารถของ

ผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดแสดงออกทางภาษาเต็มตามศักยภาพของตน 

 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชการทดสอบทกัษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการสัมภาษณและ

การใชภาพซ่ึงเปนการหาความแตกตางระหวางภาพ โดยความยากงายของขอสอบเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของผูเรียน ตัวภาษาที่ใชในแบบทดสอบเปนเนื้อหาที่ผูเรียนไดเรียนมาแลวทั้งส้ิน เชน 

การถามชื่อ ความชอบ เปนตน อีกทั้งการใชภาพก็เปนวธิีการทดสอบที่นาสนใจสําหรับผูเรียนในระดับ

ประถมศึกษา นอกจากนีเ้กณฑการประเมินทกัษะการพูดภาษาอังกฤษก็มีสวนสําคัญในการประเมิน

ทักษะการพูดของผูเรียน ดังจะกลาวตอไปนี ้

 
      2.5.2 เกณฑการใหคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 ในการประเมนิทกัษะการพดูภาษาอังกฤษ เกณฑการใหคะแนนถือวามี

ความสําคัญอยางยิ่ง นกัประเมินผลทางภาษาหลายทานไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ ไวดังตอไปนี ้

 แฮริส  ( Harris.1988:81-82 )  กลาววา ความสามารถในทกัษะการพดู

ภาษาอังกฤษ สามารถวัดไดจากองคประกอบดังตอไปนี้ 

  1. การออกเสียง  ( Pronunciation ) 

  2. ไวยากรณ  ( Grammar ) 
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  3. คําศัพท  ( Vocabulary ) 

  4. ความคลองแคลว  ( Fluency ) 

  5. ความเขาใจ  ( Comprehension ) 

 เออร  ( Ur.1996:135 )  ไดกําหนดเกณฑการประเมนิทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ

ออกเปน 2 องคประกอบ และแบงระดับการใหคะแนนในแตละองคประกอบออกเปน 5 ระดับใน 2 

ดาน คือ ดานความคลองแคลวและดานความถกูตองของการใชภาษา ดังนี ้

 ดานคลองแคลวของการใชภาษา  ( Fluency )  มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

 1 หมายถงึ ไมสามารถพูดส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจไดเลย 

 2 หมายถงึ หยุดพูดบอยคร้ังและพูดส้ันๆ และบางคร้ังยากตอความ

เขาใจ 

 3 หมายถงึ สามารถพูดส่ือสารความคิดไดแตยังคงพูดส้ันๆ และบางคร้ัง

พูดขาดตอน 

 4 หมายถงึ สามารถพูดส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ แตเปนการ

สนทนาแลกเปล่ียนขอมูลอยางส้ันๆ 

 5 หมายถงึ สามารถพูดไดเขาใจงายและมีการสนทนาแลกเปล่ียนขอมูล

ไดอยางยาวๆ และทําใหเกิดประสิทธิภาพในการส่ือสาร 

 ดานความถกูตองของการใชภาษา  ( Accuracy )  มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

 1 หมายถงึ ไมมีการพูดหรือพูดนอยมากจนไมสามารถเขาใจได 

 2 หมายถงึ ใชคําพูดถูกตองบาง มีขอผิดพลาดเกิดข้ึนในการใช 

โครงสรางไวยากรณพืน้ฐาน และมีการพูดออกเสียงที่แสดงใหเห็นสําเนียงแมของผูพูดอยางชัดเจน 

และเปนอุปสรรคตอความเขาใจในการฟงมาก 

 3 หมายถงึ มีการใชคําศัพทในวงจาํกัด มีขอผิดพลาดเกิดข้ึนในการใช

โครงสรางไวยาการณอยางเดนชัด และมีการพูดออกเสียงที่แสดงถึงสําเนียงของภาษาแมปะปน

เล็กนอย และเปนอุปสรรคตอความเขาใจในการฟงบาง  

 4 หมายถงึ มีการใชคําศัพทในวงกวางข้ึน แตยงัคงใชโครงสราง

ไวยากรณผิดบางในบางคร้ัง และมีการพดูออกเสียงที่แสดงถึงสําเนียงของภาษาแมปะปนเล็กนอย เปน

อุปสรรคตอความเขาใจในการฟงเล็กนอย 

 5 หมายถงึ มีการใชคําศัพทในวงกวางไดถูกตองและเหมาะสม ไมมี

ขอผิดพลาดในการใชโครงสรางไวยากรณอยางเดนชัด และมีการพูดออกเสียงที่แสดงถึงสําเนียงของ

ภาษาแมปะปนนอยมาก แตไมเปนอุปสรรคตอความเขาใจในการฟงเลย 
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 ออลเลอร  ( Oller.1979:320-321 )  ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไว 5 ระดับ ดังนี ้

 ระดับ 1 สามารถใชภาษาไดในวงจํากัด สามารถถามและตอบคําถามใน

เร่ืองที่รูจัก คุนเคย และเขาใจคําถามและขอความทีง่ายๆได 

 ระดับ 2 สามารถใชภาษาตามความจําเปนทางสังคม และการทาํงานได

อยางจํากัด สามารถสนทนาในสถานการณทางสังคมทัว่ไปไดอยางมัน่ใจ แตไมคลองนัก 

 ระดับ 3 สามารถใชกฎเกณฑทางไวยากรณและคําศัพทไดอยางถูกตอง

พอเพยีงที่จะเขารวมสนทนาไดอยางเปนทางการในเกอืบทุกเร่ืองที่เกี่ยวกับสังคม และอาชีพการงาน 

สามารถพูดคุยในเร่ืองที่สนใจเปนพเิศษ หรือเร่ืองที่มีความรูความสามารถเฉพาะไดอยางคลอง

พอประมาณ มีความเขาใจในเร่ืองทีฟ่งคอนขางสมบูรณ มีวงศัพททีใ่ชมากพอจนแทบไมตองพดูซ้ํา 

สําเนยีงแปรงมาก แตการใชไวยากรณดี ผูฟงที่เปนเจาของภาษาแทบจะไมมีปญหาในการฟง 

 ระดับ 4 สามารถใชภาษาไดอยางคลองแคลว และถูกตองในการพูดทุก

ระดับที่เกี่ยวกบัความจําเปนดานอาชีพการงาน มีความเขาใจและความสามารถเขารวมในการสนทนา

เร่ืองที่ผูพูดมีประสบการณอยางคลองมาก และมีการใชคําศัพทแมนยาํ ถกูตอง สามารถโตตอบได

อยางเหมาะสมในทกุสถานการณ แทบไมมีการออกเสียงและการใชไวยากรณผิด สามารถแปล หรือ

ตีความจากขอความทั่วไปที่ไมเปนทางการจากภาษาหนึ่งไปยงัอีกภาษาหนึง่ได 

 ระดับ 5 สามารถพดูไดดีเหมือนเจาของภาษาที่มกีารศึกษาดี พูดไดชัดและ

คลองในทกุเร่ืองทุกระดับ เชนเดียวกับเจาของภาษาที่มกีารศึกษาดี เขาใจอยางเต็มที่ในทุกดานของ

การพูดรวมถึงวงศัพทและสํานวนที่ใช สามารถใชภาษาพูดพาดพิงถึงประเด็นทางวฒันธรรมได 

 ฮีทตัน  ( Heaton.1990:68-71 )  ไดเสนอเกณฑการใหคะแนน ซึ่งแบงออกเปน 6 

ระดับ คือ 

 ระดับ 1 มีการออกเสียงผิดมากหลายแหง มีขอผิดพลาดในโครงสราง 

ไวยากรณข้ันพื้นฐาน หยุดพูดบอยคร้ัง การใชคําศัพทอยูในวงจํากัด เขาใจยาก ตองมีการซักถามตลอด 

แตไมสามารถพูดอธิบายหรือส่ือความหมายใหเขาใจได มีทกัษะในการพูดนอยมาก 

 ระดับ 2 มีการออกเสียงผิดมาก มีขอผิดพลาดในการใชโครงสราง

ไวยากรณข้ันพื้นฐาน มีการหยุดพูดนาน การใชสํานวนอยูในวงจํากัด การสื่อความสวนใหญยังไม

ชัดเจน ตองอาศัยความพยายามในการทาํความเขาใจ ตองมีการซกัถามบอยคร้ัง และบางคร้ังไม

สามารถอธิบายส่ือความหมายใหเขาใจได มีทกัษะในการพูดบางเลก็นอย 
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 ระดับ 3 การออกเสียงยังติดสําเนียงแม มีการออกเสียงผิด และพูดผิดหลัก

ไวยากรณ มีความผิดพลาดหลายแหงเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิดมาก มีการหยุดเพื่อหาคําพูดนาน 

การสื่อความสวนใหญสามารถเขาใจได ตองมีการซักถามบาง มทีักษะในการพูด 

 ระดับ 4 การออกเสียงมีสําเนียงติดภาษาแมบางเล็กนอย พูดผิดหลัก

ไวยากรณบาง มีขอผิดพลาด 2-3 แหงซึง่เปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิด มีการหยุดคิดเพื่อหาคําพดูนาน 

สามารถส่ือใจความทั่วๆไปไดชัดเจน ตองมีการซักถามบางแตเพยีงเล็กนอย ส่ือความหมายไดคอนขาง

ชัดเจน มทีักษะทางการพูดคอนขางดี 

 ระดับ 5 การออกเสียงยังมีสําเนยีงติดภาษาแมบางเล็กนอย พูดผิดหลัก 

ไวยากรณเล็กนอย มีการหยดุคิดเพื่อหาคําพูดแตไมนาน สามารถส่ือใจความทั่วๆไปไดชัดเจน แตยังม ี

การซักถามบางเพยีงประปราย มีทกัษะการพูดคอนขางดี 

 ระดับ 6 การออกเสียงดี พูดผิดหลักไวยากรณเล็กนอย มีการหยดุพูดไม

นานนกั พูดเขาใจงาย แทบไมตองมีการซักถาม มีทกัษะการพูดดี 

 อยางไรก็ตาม ฮีทตัน อธิบายวิธีการแบงระดับความสามารถในการพูดวา 

ครูผูสอนควรสรางระดับการใหคะแนนข้ึนมาใชเอง เพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนและ

จุดประสงคของครูผูทดสอบ 

 จากเกณฑการใหคะแนนทกัษะการพูดขางตน เห็นไดวา ความสามารถทางการ

พูดของผูพูดมหีลายระดับ ต้ังแตพูดไดดี ถกูตอง และเขาใจได จนถงึพดูไมไดเลย ดังนั้นเกณฑการให

คะแนนทักษะการพูดจงึสามารถวัดความสามารถทางการใชภาษา การสื่อความเขาใจ ความถูกตอง

และคลองแคลว ของผูพูดทีม่ีความสามารถตางกัน แตอยางไรก็ตาม เกณฑการใหคะแนนทักษะการ

พูด ควรเหมาะสมกับจุดประสงคของการทดสอบและความสามารถของผูเรียน 

 

3. เอกสารที่เก่ียวของกับทักษะการคิด 
    3.1 ความหมายของทักษะการคิด 

     นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถงึความหมายของทักษะการคิดไวดังตอไปนี ้

      สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ( 2542: ออนไลน )  ใหความหมายของทักษะ

การคิดวา ทกัษะการคิด หมายถงึ กระบวนการทํางานของสมองโดยใชประสบการณมาสัมพนัธกับส่ิง

เราและสภาพแวดลอม โดยนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ สังเคราะห และประเมินอยางมีระบบและ

เหตุผล เพื่อใหไดแนวทางในการแกปญหาอยางเหมาะสม หรือ สรางสรรคส่ิงใหม  

 อุษณีย โพธิสุข และคณะ  ( 2544:11 )  ไดใหความหมายเกีย่วกับทกัษะการคิดวา เปน

ความสามารถในการแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมของการใชความคิดอยางชํานิชาํนาญ ซึ่งแตละคน
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จะมีทกัษะทางการคิดแตกตางกนั ทักษะการคิดประกอบดวย การมองสังเกต การเปรียบเทียบ การ

จําแนก การแยกแยะ การขยายความ การแปลความ การสรุปความ 

 สุวิทย มูลคํา ( 2547: 13 ) ใหความหมายของทักษะการคิดไววา ทักษะการคิด หมายถึง 

กิจกรรมทางความคิดทีม่ีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง เรารูวาเรากาํลังคิดเพื่อวัตถุประสงคอะไร

บางอยาง และสามารถควบคุมใหคิดจนบรรลุเปาหมายได  

     อาจสรุปไดวา ทักษะการคิด หมายถงึ การแสดงความสามารถทางการคิดในลักษณะตางๆ 

อยางมีระบบและเหตุผล เพือ่ใหไดแนวทางในการแกปญหาหรือสรางส่ิงใหมโดยใชทักษะการคิด

หลายๆทักษะเขารวมดวยกันอยางเปนระบบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายทีว่างไว 
 

3.2 กรอบความคิดของการคิด 
     ทิศนา แขมมณี และคณะ  ( 2540: ออนไลน );  กองวิจัยทางการศึกษา  ( 2542:248-258 ) 

กลาววา ขอมลูเกี่ยวกับการคิดอาจจัดเปนประเภทใหญๆ  ได 3 กลุม คือ ทักษะการคิด ลักษณะการคิด 

และกระบวนการคิด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. ทักษะการคิด หรือทักษะการคิดพื้นฐานที่มีข้ันตอนการคิดไมซับซอน เปนทักษพืน้ฐาน

ของการคิดข้ันสูง หรือระดับสูงที่มีข้ันตอนซับซอน แสดงออกถึงการกระทําหรือพฤติกรรมที่ตองใช

ความคิด แบงเปน 2 ประเภท คือ ทักษะการคิดพื้นฐาน และทักษะการคิดข้ันสูง ดังนี้  

 1.1 ทักษะการคิดพื้นฐาน  ( Basic Skills )  หมายถึง ทักษะการคิดยอยที่เปนพืน้ฐาน

เบ้ืองตนของการคิดในระดับที่สูงข้ึน แบงไดเปน 2 กลุม คือ 

1.1.1 ทกัษะการส่ือความหมาย  (Communication Skills )  หมายถงึ ทักษะการ

รับสารที่แสดงถึงความคิดของผูอ่ืนเขามาเพื่อรับรู ตีความแลวจดจํา และเมื่อตองการที่จะระลึกเพือ่

นํามาเรียบเรียบและถายทอดความคิดของตนใหแกผูอ่ืน  โดยแปลงความคิดใหอยูในรูปของภาษา

ตางๆ ทั้งที่เปนขอความ คําพูด ศิลป ดนตรี คณิตศาสตร เปนตน โดยทกัษะการส่ือความหมาย 

ประกอบดวยทักษะยอยๆ ที่สําคัญ คือ การฟง การอาน การรับรู การจดจํา การคงสิ่งที่เรียนไปแลวไว

ได ภายหลังการเรียนนั้น การบอกความรูทีไ่ดจากตัวเลือกที่กาํหนด การใชขอมูลการบรรยาย การ

อธิบาย การทาํใหกระจาง การพูดการเขียน และการแสดงออกถึงความสามารถของตน 

    1.1.2 ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือความคิดทั่วไป ( Core or General Thinking 

Skills ) หมายถึง ทักษะการคิดที่จําเปนตองใชในการเรียนรูเนื้อหาวิชาการตางๆ ตลอดจนการใชชีวิต

อยางมีคุณคา โดยทกัษะการคิดที่เปนแกนประกอบดวย ทกัษะยอยๆที่สําคัญ ไดแก การสังเกต การ

สํารวจ การตั้งคําถาม การเกบ็รวบรวมขอมลู การระบุ การจําแนกแยกแยะ การจัดลําดับ การ
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เปรียบเทยีบ การจัดหมวดหมู การสรุปอางอิง การแปล การตีความ การเชื่อมโยง การขยายความ การ

ใหเหตุผล การสรุปยอ 

  1.2  ทักษะการคิดข้ันสูง หรือ ทักษะการคิดที่ซับซอน  ( Higher Ordered / More 

Complicated Thinking Skills )  หมายถงึ ทักษะการคิดที่มีหลายข้ันตอนและตองอาศัยทักษะการส่ือ

ความหมายและทักษะการคิดที่เปนแกนหลายๆ ทกัษะในแตละข้ัน ทกัษะการคิดข้ันสูงจงึจะพัฒนาได

เมื่อเด็กไดพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความชํานาญพอสมควร ทักษะการคิดข้ันสูงประกอบดวย

ทักษะยอยๆ ที่สําคัญไดแก การสรุปความ การใหคําจํากัดความ การวิเคราะห การผสมผสานขอมูล 

การจัดระบบความคิด การสรางองคความรูใหม การกําหนดโครงสรางความรู การปรับปรุงโครงสราง

ความรู การตั้งสมมุติฐาน การทดสอบสมมติุฐาน การประยุกตใชความรู 

 2. ลักษณะการคิด หรือการคิดข้ันกลาง/ระดับกลาง มีข้ันตอนในการคิดซับซอนมากกวา

การคิดในกลุมที่ 1 การคิดในกลุมนี้เปนพื้นฐานของการคิดระดับสูง ซึ่งลักษณะการคิดแตละลักษณะ

ตองอาศัยทกัษะการคิดข้ันพื้นฐานมากบางนอยบางในการคิดแบงเปน 2 กลุม คือ 

     2.1 ลักษณะการคิดทั่วไปที่จาํเปน ไดแก การคิดคลอง การคิดละเอียด การคิด

หลากหลาย การคิดชัดเจน  

    2.2 ลักษณะการคิดที่เปนแกนสําคัญ ไดแก การคิดถูกทาง การคิดไกล การคิดกวาง 

การคิดอยางมเีหตุผล การคิดลึกซ้ึง 

 3. กระบวนการคิด หรือการคิดระดับสูง มข้ัีนตอนในการคิดซับซอนและตองอาศัยทกัษะ

การคิด และลักษณะการคิดเปนพืน้ฐานในการคิด กระบวนการคิดมีอยูหลายกระบวนการ เชน 

กระบวนการคดิแกปญหา กระบวนการคิดตัดสินใจ กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการ

คิดสรางสรรค เปนตน  

 จากกรอบความคิดนี้ สามารถอธิบายไดวา การคิดของมนุษยนัน้จะตองอาศัยทักษะการ

คิดจํานวนมากเปนแกนสําคัญ และทักษะการคิดเหลานั้นจะสามารถไปชวยพฒันาลักษณะการคิด

แบบตางๆ ทีจ่าํเปน เชน การคิดคลอง การคิดยืดหยุน การคิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูกทาง คิดกวาง 

คิดไกล คิดลึกซ้ึง คิดอยางมีเหตุผล ซึง่ทักษะและลักษณะการคิดดังกลาว จะชวยพัฒนากระบวนการ

คิดตางๆ ซึ่งมวีัตถุประสงคในการนําไปใชในชีวิตประจาํวันในสถานการณตางๆ เชน กระบวนการคดิ

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการคิดริเร่ิมสรางสรรค 

กระบวนการวจิัย เปนตน การพัฒนาความคิดของผูเรียน จึงควรเร่ิมตนที่การกระตุนใหผูเรียนไดคิดโดย

พัฒนาความสามารถหรือทกัษะการคิด ซึง่เปนสวนยอยอันจะนําไปสูการพัฒนาสวนทีซ่ับซอน คือ 

กระบวนการคดิ 
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 ในการพัฒนาทักษะการคิดใหแกผูเรียนสามารถทาํได 2 วิธี ดังนี ้

  1. การใชโปรแกรม ส่ือการสอน แบบฝกหดั หรือบทเรียนสําเร็จรูป เพือ่มุงพฒันา

ทักษะและกระบวนการคิดใหนกัเรียนโดยตรง เนื้อหาไมเนนตามหลักสูตร ถึงแมจะนําเนื้อหามาใชแตก็

ไมไดวัดผล เนือ้หาที่สรางข้ึนมุงพฒันาทกัษะและกระบวนการคิดโดยเฉพาะ 

      2. การสอดแทรกการคิดโดยผานเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรในโรงเรียน เพื่อเสริมสราง

ทักษะกระบวนการคิด ครูจะใชกระบวนการและวิธีสอนเพื่อเสริมทกัษะการคิดลักษณะตางๆ สอดแทรก

เขาไปในข้ันตอนการสอน 

 สรุป การพฒันาทักษะการคิดสามารถทาํได 2 วิธ ีคือ เนนฝกเฉพาะทาง กบัสอดแทรกใน

ข้ันตอนการสอน ซึง่สามารถใชกลวิธกีารซักถาม การอภิปราย เพื่อพฒันาทักษะการคิดระดับพื้นฐาน

ใหกับผูเรียนได 

 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนแบบโครงงาน 
 จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับโครงงาน ผูวิจัยไดแบงงานวจิัยทีเ่กี่ยวของเปน

งานวิจยัในประเทศและตางประเทศ 
     4.1 งานวิจัยในประเทศ 

       จากการศึกษาผลของการสอนแบบโครงงานในการจัดการเรียนรูวชิาภาษาอังกฤษนัน้ 

ไดมีผูทําการศึกษาไวหลายระดับ ดังนี ้

   สุริยา จนัทรเนียม  ( 2541: 52-56 )  ไดทําการวิจัยเร่ือง โครงงานภาษาอังกฤษเพื่อ

พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของผูเรียน โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

จํานวน 30 คน เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษและคุณลักษณะของผูเรียน 

ผลการวิจยัพบวา กลุมตัวอยางมีศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษในการวางแผน การปฏิบัติงาน  

การประเมนิผลงานสูงข้ึน และพัฒนาคุณลักษณะดานความรวมมือ ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่น 

และกลาแสดงออกอยูในระดับสูง 

   เพชรรัตน สุริยา  ( 2543: 78-79 )  ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

โครงงานเพื่อสงเสริมทกัษะทางภาษา และศึกษาความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนหลังจากเรียน

วิชาภาษาอังกฤษโครงงาน โดยกลุมตัวอยางเปนนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 จํานวน 15 คน ผล

การศึกษา พบวา บทเรียนภาษาอังกฤษแบบโครงงานไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธภิาพมากที่สุด และ

เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน ตลอดจนความสามารถในการเขียนและนาํเสนอโครงงานของ

นักเรียน มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับคอนขางดี รวมทัง้ผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองในดานความ

เช่ือมั่น ความเปนทีน่ิยม และการมีสวนรวมในการทํางาน 
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  ชาลิน ีศุขมิลินท  ( 2544: 92-99 )  ไดทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาบทเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อสงเสริมความรูทางวัฒนธรรมและเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

ภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน ผลการศึกษา ปรากฏวา 

บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบโครงงานไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธภิาพอยูในระดับมากที่สุดและ

เหมาะสมกับผูเรียน ผูเรียนมีความรูทางวฒันธรรมอยูในระดับดีมาก รวมทัง้มีผลสัมฤทธิ์ทางดานการ

ฟง-พูด อยูในระดับดี และมีผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะการอาน-เขียน อยูในระดับดีมาก 

  ศุภสิริ โสมาเกตุ  ( 2544: 92-95 )  ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียน ความคงทนในการเรียน และความพงึพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษระหวางการเรียนรูโดย

โครงงานกับการเรียนรูตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 90 คน 

แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 45 คน ผลการวิจยั พบวา นักเรียนที่เรียนรูโดยโครงงาน

มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ความคงทนในการเรียนและความพงึพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกวา

นักเรียนทีเ่รียนรูตามคูมือครูอยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

  วนิดา แอนนัส  ( 2545: 59-62 )  ไดศึกษาผลของการเรียนรูจากการทาํโครงงานของ

นักเรียน ดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ รูปแบบโคออบ โคออบ  ( Co-op Co-op )  ในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะดาน ซึ่งกลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ 

ชั้นปที ่2 ประเภทวิชาเกษตรและเทคโนโลยี จํานวน 30 คน ผลการศึกษา พบวา ผลการประเมนิ

โครงงานภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเกษตรและเทคโนโลยีดวยการประเมินผลจากการปฏิบัติจริง 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี รวมทั้งการประเมนิตนเองและเพื่อนในกลุม อยูในระดับสมบูรณ  

  สุธาทพิย สุดหนองบัว  ( 2545: 75-80 )  ไดศึกษาผลการใชการสอนแบบโครงงานทีม่ี

ตอการเรียนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และเพื่อศึกษาความ

คิดเห็นที่มีตอการทาํโครงงาน โดยกลุมตัวอยางมีจํานวน 41 คน ผลการวิจัย พบวา นกัเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 81.42 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กาํหนดไว คือรอยละ 

70 ของคะแนนเต็ม และมีจาํนวนนักเรียนที่ผานเกณฑทีก่ําหนดไว คิดเปนรอยละ 82.93 ซึ่งสูงกวาที่

กําหนดไว คือรอยละ 70 ของนกัเรียนทัง้หมด ตลอดจนนักเรียนมีความคิดเห็นวา โครงงานเปดโอกาส

ใหแสดงความคิดเห็น และฝกความเปนผูนําในระดับมากที่สุด 

  สามารถ เติมประยูร  ( 2545: 88-91 )  ไดศึกษาผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียน โดยวธิีการสอนแบบโครงงาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 จํานวน 45 คน 

ผลการศึกษา พบวา ผลการเรียนรูหลังการเรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงานสูงกวากอนเรียน โดย

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งผูเรียนเห็นถึงประโยชนของการเรียนการสอน

วิชาภาษาอังกฤษแบบโครงงาน 
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  รัตติกาล สุทธสิวัสด์ิกุล  ( 2547: 38-41 )  ไดศึกษาการพัฒนาทักษะดานคําศัพท

ภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชการสอนแบบโครงงาน ซึ่งกลุมตัวอยางเปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาป

ที่ 5 จํานวน 34 คน ผลการศึกษา พบวา เมื่อใชกิจกรรมโครงงานมาประกอบการพฒันาทักษะดาน

คําศัพทภาษาอังกฤษแลว นกัเรียนมพีัฒนาการทักษะดานคําศัพทภาษาอังกฤษ 

  สมพิศ พูลเจริญ  ( 2547:39-40 )  ศึกษาการพัฒนาความสามารถทางการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศีกษาปที่ 2 โดยใชโครงงาน พบวา นักเรียนมีความสามารถ

ทางดานการเขียนสูงข้ึนและมีความพงึพอใจตอการทําโครงงาน 

  ขนิษฐา นาคนอย  ( 2550:50-54 )  ไดศึกษาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารโดยการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาํแพงเพชร จํานวน 35 คน ผลการวจิัย พบวา หลัง

การจัดการเรียนรูดวยโครงงาน นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มข้ึน 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 
4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
      จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับการสอนแบบโครงงานของตางประเทศ ไดมี

ทําการศึกษาไว ดังนี ้

     โธมัส  ( Thomas.2000:1-45 )  ไดทําการศึกษางานวิจยัเกี่ยวกับการสอนแบบโครงงาน 

ในชวงป 1990-2000 ผลการวิจัย พบวา การสอนแบบโครงงาน เปนวิธกีารสอนอีกวิธหีนึง่ทีม่ี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากการสอนแบบนี้ชวยเพิ่มทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน รวมทัง้

ความสามารถทางภาษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพิ่มข้ึนอยางเหน็ไดชัดเจนจากการทําโครงงาน 

      เมอรเจนดอลเลอร มารแคม ราวทิซ และ ลารเมอร  ( Mergendoller; Markham; 

Ravitz; and Larmer.2006: 583-615 )  ไดศึกษาผลของการใชวิธีการสอนแบบโครงงานทีม่ีตอ

กระบวนการเรียนรูของนักเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนโดยผานทางกระบวนการการทํา

โครงงาน ผลการศึกษา พบวา วธิีการสอนแบบโครงงาน ชวยใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูได

ดวยตนเองผานการวางแผน และการคิดวิเคราะห ทัง้กอนและหลงัการทําโครงงาน ตลอดจนสงผลให

ครูสามารถจัดการเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน 

โลเวนธัล  ( Lowenthal.2006:1-12 )  ทําการศึกษาผลของการสอนแบบโครงงานใน

โรงเรียนบริหารธุรกิจ โดยเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียน

ดวยการสอนแบบโครงงาน กบัการเรียนดวยการบรรยายและการแกปญหาที่ใชสอนอยู ผลการศึกษา 
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พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจากเดิม 55 เปอรเซ็นต และบทบาทของครูนอยลง เปน

การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มที ่ 

มาริโกะ และ ไกอิจิ  ( Mariko and Keiichi.2006: บทคัดยอ )  ไดศึกษาความสามารถ

ทางการพูดและเขียนของนักศึกษาโดยการทําโครงงานวารสารภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางเปน

นักศึกษาชาวยุโรปช้ันปที่ 2 จํานวน 46 คน ซึง่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาอังกฤษคอนขางตํ่ากับ

การทาํโครงงาน 2 โครงงาน ผลการศึกษา พบวา นักศึกษามีเจตคติทีดี่ตอการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน แตความสามารถทางภาษาอังกฤษไมเปนที่นาพอใจ เนื่องจากนักศึกษาไมไดใชภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารนอกหองเรียนระหวางการทาํงาน ดังนั้นทกัษะการพูดจงึไมสามารถพฒันาเทาที่ควร 

 จากผลการวิจยัทัง้ในและตางประเทศดังกลาวขางตน สรุปไดวา การสอนแบบโครงงาน

สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกดิการพัฒนาตนเองทั้งในดานทกัษะความรู ตลอดจนคุณลักษณะอันพึง

ประสงค เชน ความรวมมือ ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่น ความกลาแสดงออก เปนตน 

 
5. งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
         จากการศึกษางานวจิัยที่เกี่ยวของกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดแบงงานวิจัยที่

เกี่ยวของเปน 2 ประเภท คืองานวิจยัในประเทศและตางประเทศ 
    5.1 งานวจิัยในประเทศ 

              จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่วของกับทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ ไดมีผูทําการศึกษาไว 

ดังนี ้

          กุลเชษฐ สุทธิดี  ( 2544: 92-93 ) ไดศึกษาผลการใชกลวิธีการเรียนแบบรวมมือที่เนน

การแขงขันระหวางกลุมดวยเกมเพื่อพฒันาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึง่กลุมตัวอยาง

เปนนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 20 คน ผลการศึกษา พบวา การเรียนแบบรวมมือที่เนนการ

แขงขันระหวางกลุมดวยเกมชวยใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน และ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนทกัษะการพูดภาษาอังกฤษตามคุณลักษณะทีพ่งึประสงคมากข้ึน  

  ธนมนญ บุรุษภักดี  ( 2547: 65-70 )  ไดศึกษาผลการพฒันาความสามารถทางการ

ส่ือสารดานการพูดภาษาอังกฤษโดยใชบทบาทสมมุติ กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาช้ันปที ่1 โปรแกรม

วิชานิเทศศาสตร ปการศึกษา 2545 สถาบันราชภัฏอุดรธาน ีจํานวน 40 คน ผลการวิจยั พบวา 

นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารไดดีข้ึน นักศึกษาที่ไดเรียนพดูภาษาอังกฤษโดยใชบทบาท

สมมุติมีคะแนนสูงกวากอนเรียน และนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชบทบาท

สมมุติ 
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 ลัดดาวัลย อารัมพร  ( 2547: 50-53 )  ไดศึกษาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ โดยกลุมตัวอยางเปนนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่

4 จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 20 คน และกลุมควบคุม จํานวน 20 คน กลุมทดลอง

ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ และกลุมควบคุมไดรับการเรียนรูโดยวิธีปกติ ผลการวิจยั พบวา 

ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง หลังการทดลอง สูงกวากอนการ

ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามรถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน

กลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุม อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ปรัศณีย ไลยประดิษฐวงศ  ( 2548: 47-51 )  ไดทําการศึกษาผลการพัฒนาทักษะการ

พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชกลวิธกีารทาํใหสําเร็จ ซึ่งกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง จาํนวน 37 คน ผลการศึกษา พบวา นักเรียนมทีกัษะการพูด

ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนจากกอนไดรับการฝกใชกลวิธีการทาํใหสําเร็จอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 สาลิน ีสมบูรณไพศาล  ( 2549: 70-74 )  ไดศึกษาผลการสอนโดยใชสถานการณจาํลอง

เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสําหรับนกัเรียนเดินเรือ

พาณิชย ซึง่กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชางกลเรือ จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมทดลอง จาํนวน 15 คน 

และ กลุมควบคุม จํานวน 15 คน ผลการศึกษา พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถดานการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพิ่มข้ึนหลังการทดลองโดยมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 เกศสุดา ปงลังกา  ( 2550: 38-41 )  ไดศึกษาการพฒันาความสามารถดานการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20คน ผลการศึกษา พบวา ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ สูงกวากอนการทดลอง อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และนักเรียนมกีารพัฒนาดานการพูดภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง  
 

5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
      งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ มดัีงตอไปนี้ 

 ลูชินี่  ( Luchini.2004 )  ไดศึกษากรณีศึกษา โปรแกรมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

พัฒนาทักษะการพูดโดยใชวิธีการปฏิบัติที่เนนความถกูตองและความคลองแคลวของการใชภาษาใน

สถานการณจริง เพื่อพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษาชาวจีนในยุคที่จีนกําลังรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ซึง่

กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาช้ันปที ่3 จํานวน 268 คน จากสาขาวิชาที่แตกตางกนั ยกเวนนักศึกษา

วิชาเอกภาษาอังกฤษ ผูวจิัยเองเปนผูสนับสนุนและประเมินผลโปรแกรมการสอนพูดภาษาอังกฤษ 
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รวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหและตีความกิจกรรมการสอนที่เนนการใชภาษาอยางถูกตองและ

คลองแคลวโดยการทํางานเปนกลุม ในบรรยากาศการเรียนรูภาษาตางประเทศ ใชเวลาในการทดลอง

สอนโปรแกรม 4 เดือน สัปดาหละ 1 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง 20 นาที ผลการศึกษา พบวา โปรแกรมนี้

สงเสริมทกัษะการพูดของนกัศึกษา รวมทัง้การทํางานรวมกนั แตอยางไรก็ตาม จะตองมีการปรับ

สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนใหเอ้ือตอการเรียนรูภาษาตางประเทศอยางเปนธรรมชาติมาก

ย่ิงข้ึน 

        เซเยอร  ( Sayer.2005:14-22 )  ไดศึกษาพัฒนาการดานการพูดสนทนาของนกัเรียน 

โดยใหงานและวิธีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  ( Communicative Language Teaching )  โดย

แนวคิดแบบสอนตรง  ( Direct Approach )  ซึ่งกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชาวสเปน โปรแกรมการ

สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ จาํนวน 23 คน ผลการศึกษา พบวา ความสามารถใน

การพูดสนทนาของนักเรียนพัฒนาข้ึนอยางเหน็ไดชัดเจนจากการวิเคราะหบทสนทนาที่บันทึกไว 

  บุย ท ีมนิฮ ฮอง  ( Bui Thi Minh Hong.2006 )  ไดทําการศึกษาผลการใช CMC   

( Computer Mediated Communication )  และ CALL  (Computer Assisted Language 

Learning)  ในการสอนทกัษะพูดกับนักศึกษา วทิยาลัยวิทยาศาสตรแหงฮานอย เพือ่พัฒนาทกัษะการ

พูดของนกัศึกษา โดยใชเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยในกระบวนการเรียนการสอน ผลการศึกษา พบวา 

CMC และ CALL สามารถพัฒนาทักษะการพูดของนกัศึกษารวมทัง้การออกเสียงไดเปนอยางดี โดยดู

ตัวอยางจากภาพยนตร การฟงเพลง การสนทนาออนไลน ซึง่สามารถดึงดูดความสนใจของนักศึกษา 

และเปนตัวอยางที่มีประสิทธภิาพกวาการใชตําราอยางเดียว 

 

6. งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการคิด 
         จากการศึกษางานวจิัยที่เกี่ยวของกับทักษะการคิด ผูวิจัยไดแบงงานวิจัยที่เกี่ยวของเปน 2 

ประเภท คือ งานวิจัยในประเทศและตางประเทศ 
    
6.1 งานวิจัยในประเทศ 

 จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ไดมผูีทําการศึกษาไว 

ดังนี ้

  ปยะรัตน คัญทัพ ( 2545:133-134 ) ไดศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนเพื่อพฒันา

ทักษะการคิดข้ันสูง โดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบเว็บเควสท และศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนเนื้อหาวิชา และความสามารถในการใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียน

นานาชาติเกศินี ซึง่กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาปที ่3  จํานวน 18 คน และ นักเรียน
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ระดับประถมศึกษาปที่ 4  จาํนวน 9 คน รวม 27 คน ผลการศึกษาพบวา คะแนนทักษะการคิดข้ันสูง 

คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนเนื้อหาวิชา และคะแนนความสามารถในการใชคอมพิวเตอร หลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

  สุเมธตา งามชัด  ( 2548: 38-40 )  ไดศึกษาผลของการสอนภาษา อังกฤษแบบ

โครงงานที่มีตอความสามารถดานการคิดของนักเรียนชวงช้ันที ่2 ซึ่งกลุมตัวอยางเปนนกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 21 คน ผลการวิจัย พบวา การสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานทําให

นักเรียนมีความสามารถดานการคิดสูงข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

  จําปูน สําอาง ( 2549: 58-60 ) ไดศึกษาผลการพัฒนาทักษะทางความคิดระดับสูง 

ไดแก การคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค และการคิดแกปญหา โดยใชกิจกรรมภาษา 

กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางภาษา ชัน้ประถมศกึษาปที่ 3 โรงเรียน 

ผไทอุดมศึกษา จาํนวน 15 คน  ผลการวิจยัพบวา ทักษะทางความคิดระดับสูงของนกัเรียนภาย

หลังจากใชกจิกรรมภาษา สูงข้ึนอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
      งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับทกัษะการคิด มดัีงตอไปนี้ 

 นูเรย ( Nuray. 2007:1-14 ) ไดศึกษาการคิดวิจารณและการแสดงความคิดเหน็ใน

ทักษะการเขียนของนักเรียนโดยใชการเขียนเรียงความ ( Essay ) และแบบสอบถาม ( Questionnaire) 

กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาช้ันปที ่2  โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ที่เรียน

วิชาวรรณคดี จํานวน 76 คน ผลการศึกษา พบวา ดานการเขียนเรียงความ นักศึกษายังใหเหตุผลหรือ

หลักฐานมาสนับสนนุขอคิดเห็นหรือขอโตแยงของตนไมเพียงพอ ทาํใหขอมูลดูขาดน้ําหนกั สวน

แบบสอบถาม พบวา คําตอบเกือบทัง้หมดที่นักศึกษาเขียนตอบ แสดงใหเห็นวานกัศึกษามีทกัษะการ

คิดวิจารณอยูในระดับสูง 

 แอนด้ี ( Andy. 2005: 1-6 ) ไดศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทกัษะ

การคิดวิจารณในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติและการสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตางประเทศ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหาแนวทางการสอนภาษาอังกฤษที่จะสามารถพัฒนา

ทักษะการคิดวิจารณของนกัเรียนอยางสอดคลองกับโลกแหงความเปนจริง โดยผลการวิจยั พบวา วธิีที่

สามารถชวยใหนกัเรียนไดฝกทักษะการคิดวิจารณของตนเอง ไดแก การโตวาท ี( Debate ) การ

วิเคราะหส่ือบางชนิดหรือประเด็นที่นาสนใจ ( Media Analysis ) และการแกปญหา ( Problem 

Solving ) ซึ่งทั้ง 3 วธิีนี้จะชวยพฒันาทกัษะการคิดวิจารณของนักเรียนได 
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 มูฮําหมัด ( Muhammud. 2005:1-7 ) ไดศึกษาวธิีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม

ทักษะการคิดสรางสรรคและการคิดวิจารณของนักเรียนในชัน้เรียนภาษา โดยผลการศึกษาพบวา 

กระบวนการการสนทนาระหวางครูกับนักเรียนสามารถทาํใหนักเรียนฝกทักษะการคิดได โดยครูตอง

เปล่ียวแนวทางในการต้ังประโยคคําถามหรือคําส่ัง ซึง่ครูควรต้ังประโยคที่เปดโอกาสใหนักเรียนได

แสดงความคิดของตนมากขึ้น เชน ถาเดิมครูพูดวา “Let's look at these two pictures.” ก็ให

เปล่ียนเปน “Let's compare the two pictures.” หรือ ถานักเรียนบอกวา “I don't know how to solve 

this question.” ครูควรจะพูดเปนแนววา “What can you do to get started?” นอกจากน้ีการตัง้

ประเด็นปญหา ( Problem-posing ) หรือหัวขอทีน่าสนใจ ก็ชวยเปดโอกาสนกัเรียนไดฝกแสดงความ

คิดเห็นเชนเดียวกนั 

 

 ในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจยัจะประยุกตการทําโครงงานของ ฟรายด-บูธ  ( Fried-

Booth.1987:9-10 );  กรมวชิาการ  ( กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2546:4-6 ); และ ไรบและ

ไวดัล (Ribe& Vidal.1993:15 )  ซึ่งมข้ัีนตอนในการสอน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันกอนโครงงาน เปนการ

นําเสนอภาษาในบริบทตางๆ เชน เกม นิทาน โดยเนนภาษาที่ตองใชในการทาํโครงงาน ตลอดจนการ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชภาษาผานกจิกรรมพัฒนาทักษะการพูด เชน กิจกรรมบทบาทสมมุติ ข้ัน

ดําเนนิโครงงาน ผูเรียนลงมอืปฎิบัติโครงงานโดยนาํภาษาทีเ่รียนมาบูรณาการกับทกัษะการเรียนรูอ่ืนๆ 

ในรูปของชิ้นงานที่มีลําดับข้ันตอนการปฎิบัติงานอยางชดัเจน และข้ันหลังโครงงาน เปนการเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเองรวมทัง้ของเพื่อนรวมชั้น ทัง้นี ้ผูวจิัยมีความคาดหวัง

วา การใชวธิีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานในการวิจัยคร้ังนีจ้ะสงเสริมใหผูเรียนมพีัฒนาการดาน

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิด ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดตอไป 

 

 

 
 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจยัในคร้ังนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน

เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียน

บานควนสวรรค   สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาตรัง เขต 1 อําเภอ นาโยง จงัหวัดตรัง โดยมี

วิธีดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนตอไปนี ้

 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนวชิาภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนบานควนสวรรค   สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551 

จํานวน 2 หองเรียน มีนกัเรียน 64 คน 

 
การเลือกกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 หองเรียน มี

นักเรียน 32 คน ซึง่ไดมาจากการสุมอยางงาย  ( Simple random sampling )  โดยวิธีการจับฉลาก 1 

หองเรียน จากจํานวน 2 หองเรียน 

   
 ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจยั 
 ดําเนนิการวิจยัในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โดยใชเวลาในการทดลอง 9 สัปดาห 

สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวม 27 ชั่งโมง คนควานอกหองเรียน 9 คาบ และนําเสนอโครงงาน 9 คาบ รวมใช

เวลาในการวิจยัทัง้ส้ิน 45 คาบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1. โครงงานเลานทิานใหนองฟง จํานวน 15 ชั่วโมง ในเวลาเรียน 9 ชัว่โมง และนอกเวลาเรียน 

6 ชั่วโมง ( รวบรวมขอมูล 1 ชั่วโมง, เตรียมการนาํเสนอโครงงาน 2 ชั่วโมง, นาํเสนอโครงงานเลานทิาน 

3 ชั่วโมง )  
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 2. โครงงานเสียงตามสาย จาํนวน 15 ชั่วโมง ในเวลาเรียน 9 ชั่วโมง และนอกเวลาเรียน 6 

ชั่วโมง ( รวบรวมขอมูล 1 ชัว่โมง, เตรียมการนาํเสนอโครงงาน 2 ชั่วโมง และนําเสนอโครงงาน  

(พูดเสียงตามสาย) 3 ชั่วโมง 180 นาที )  

 3. โครงงานมัคคุเทศกนอย จํานวน 15 ชั่วโมง ในเวลาเรียน 9 ชั่วโมง และนอกเวลาเรียน 9 

ชั่วโมง ( รวบรวมขอมูล 1ชั่วโมง, เตรียมการนําเสนอโครงงาน 2 ชั่วโมง และนําเที่ยวนอกหองเรียน 3 

ชั่วโมง )  

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 สวน คือ 
      1. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 
   1.1 แผนการสอนแบบโครงงาน 

 2. เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.1 แบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 2.2 แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 2.3 เกณฑการประเมินทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 2.4 แบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 2.5 แบบประเมินทกัษะการคิด 

 

1. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 1. แผนการสอน ดําเนนิการสรางแผนการสอนตามข้ันตอนดังนี ้      

             1.1 ศึกษาการสอนตามแนวการสอนแบบโครงงานจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

  1.2 ศึกษาหลักสูตร ความมุงหมายของหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที ่2  ( ชั้นประถมศึกษาปที ่5 )  จากการจัดการเรียนรูกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2544 

     1.3 ศึกษาแผนการสอนแบบโครงงาน จากหนงัสือชุด โครงงานภาษาอังกฤษ  ( Projects )  

( Haines. 2002 )  และแบบเรียน Projects: Play& Learn กําหนดโครงงาน 3 โครงงาน คือ    

 1. โครงงานเลานทิานใหนองฟง 

   2. โครงงานเสียงตามสาย   

 3. โครงงานมัคคุเทศกนอย 
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     1.4 เขียนแผนการสอน 9 แผน โดยยึดหลักการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานของ 

ฟรายด-บูธ  ( Fried-Booth.1987:9-10 );  กรมวิชาการ  (2544); และ ไรบและไวดัล  (Ribe & 

Vidal.1993:15 )  โดยมีข้ันตอนการสอน ดังตอไปนี้ 

  1.4.1 ข้ันกอนโครงงาน  ( Pre-project stage )  เปนการเตรียมตัวผูเรียนในดาน

ภาษา ซึ่งแบงเปน 

  ก. ข้ันนาํเสนอ  ( Presentation )  เปนข้ันการกระตุนความสนใจ  (Stimulus)  

โดยนาํเสนอภาษาในบริบทที่หลากหลาย เชน เพลง บทพูด เกม นิทาน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูภาษา 

โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติโครงงานและเขาใจความสัมพนัธของภาษากับชีวิตจริง รวมทั้งแนะนํา

ทักษะที่จะนาํมาใชในโครงงาน เชน การสัมภาษณ การจดบันทกึ อันนําไปสูการวางแผนและกาํหนด

ขอบเขตของโครงงาน และข้ันตอนการทาํโครงงาน ทักษะทางภาษาทีจ่ะฝกฝนในข้ันนี ้คือ การพดู การ

ฟง 

   ข. ข้ันฝก  ( Practice )  เปนการใหผูเรียนไดฝกใชภาษาในรูปของกิจกรรมที่

สนุกสนานเพือ่สรางแรงจูงใจในการเรียน เชน เกมฝกภาษา การแสดงบทบาทสมมุติ 

  1.4.2 ข้ันดําเนินโครงงาน  ( During-project stage )  ข้ันนี้ผูเรียนจะไดลงมือ

ปฏิบัติโดยนําภาษาที่เรียนไปใช  ( Production )  บูรณาการกับทักษะและสาระการเรียนรูอ่ืนๆในรูป

ของกิจกรรมหรือหัวขอที่มกีารกําหนดช้ินงานและลําดับการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยผูเรียนเปน

ผูกระทําส่ิงตางๆดวยตนเอง และครูมีบทบาทเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก ซึ่งผลงานทีน่ํามาเสนอ

อยูในรูปแบบหลากหลาย เชน การแนะนาํสถานที่ทองเที่ยว การนาํเสนอขาวสารหรือสาระความรู และ

นิทานเร่ืองเลา ตามลักษณะของโครงงานผานทักษะการพูด  

  1.4.3 ข้ันหลังโครงงาน  ( Post-project stage )  เปนข้ันตอนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งแบงเปน 

   ก. การประเมนิตนเอง ทั้งในสวนของผูเรียนและครูผูสอน โดยผูเรียนอาจ

แสดงความรูสึกและยอนคิดไตรตรอง หรือสะทอนความคิด  ( Reflect )  เพื่อประเมินและปรับปรุงงาน

ที่ทาํไป 

    ข. การประเมนิเพื่อนในชวงของการประเมินผลโครงงาน ทั้งในสวนของทักษะ

กระบวนการ  ( Process ) คือ ต้ังแตเร่ิมตนโครงงาน จนกระท่ังสําเร็จโครงงานท่ีวางไว โดยใชเกณฑ

ประเมินเดียวกัน 

 1.5 นาํแผนการสอน ไปใหผูเช่ียวชาญ จาํนวน 2 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของ

เนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมและเวลาที่ใช แลวนําไปปรับปรุงแกไข  
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 1.6 นาํแผนการสอนที่ปรับแลวไปทดลองกบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง จาํนวน 1 หองเรียน เพื่อปรับปรุงแกไขดานการใชภาษา และระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู กอนนําไปใชจริง 

 1.7 นาํแผนการสอนที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชสอนจริง 

 

 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 2.1 แบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ   
      การสรางแบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ ไดดําเนนิการ

ตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

         2.1.1 ศึกษาวธิีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ อัจฉรา  

วงศโสธร.  ( 2538:79 ) 

         2.1.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัการประเมนิตามสภาพจริง  ( สุริยา จันทรเนียม. 

2541:20-21 ) เพื่อนํามาเปนขอมูลสรางแบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ 

    2.1.3 สรางแบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษและเกณฑ

การประเมนิ โดยปรับจากแบบประเมินโครงงานของกรมวิชาการ  ( 2544 )  ซึ่งเปนมาตราสวน

ประมาณคา 3 ระดับ จํานวน 4 รายการไดแก ความสมจริงในการใชภาษา ความถูกตองของภาษา การ

นําเสนอโครงงาน และเนื้อหาสาระ โดยผูวจิัย ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 ทาน และนกัเรียนผูรวม

โครงงาน เปนผูประเมินคุณภาพโครงงาน ซึ่งมีคะแนนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ ดังนี ้ 

   ระดับ 1 หมายถึง พอใช 

   ระดับ 2 หมายถงึ ดี 

   ระดับ 3 หมายถึง ดีมาก 

 2.1.4 นําแบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และเกณฑ

การประเมนิทีป่รับแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของ

ภาษา เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

   2.1.5 นําแบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษและเกณฑ

การประเมนิทีป่รับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 1 หองเรียน เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษใหมีความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

  2.1.6 นําแบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่

ปรับปรุงแลวไปใชจริงในการทดลองสอนแบบโครงงาน ประเมินโครงงานหลังจบแตละโครงงานโดย
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ผูวิจัย ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และนกัเรียนผูรวมโครงงาน แลวคํานวณหาคาเฉล่ียของผลการประเมิน

โครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียดังนี ้

 

         คาเฉลีย่ 2.51 - 3.00   หมายถงึ มีทักษะการพดูภาษาอังกฤษอยูในระดับดีมาก 

         คาเฉลีย่ 2.01 - 2.50   หมายถงึ มีทักษะการพดูภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 

         คาเฉลีย่ 1.51 - 2.00   หมายถงึ มีทักษะการพดูภาษาอังกฤษอยูในระดับพอใช 

 
2.2 แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ    
       การสรางแบบทดสอบทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

      2.2.1 ศึกษาวธิีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ อัจฉรา  

วงศโสธร.  ( 2538:79 )  และเกณฑการประเมินทักษะการพูดของเออร  ( Ur.1996:135 )  และฮีทตัน  

( Heaton.1990:68-71 ) 

      2.2.2 สรางแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ฉบับ ซึง่เปน

แบบทดสอบคูขนานที่มโีครงสรางเหมือนกนั เนนปฏิกิริยาโตตอบ 2 แบบ คือ การมีปฏิสัมพันธระหวาง

นักเรียนกับผูทดสอบ  ( Interaction Student with Examiner Format )  และการมีปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียน( Interaction Student with Student Format )  โดยแบบทดสอบทกัษะการพูด

ภาษาอังกฤษแตละฉบับจะมี 2 ตอน ดังตอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบสัมภาษณ  ( Interview )  ผูวิจยัสัมภาษณผูเรียนเปน

รายบุคคล ดวยคําถามที่ผูวจิัยสรางข้ึน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึง่เปนคําถามทัว่ๆ ไปเกีย่วกับ

ตัวนักเรียนเอง ใชเวลาในการทดสอบ คนละ 10 นาท ี 

 ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบหาความแตกตางระหวางภาพ (Pictures for Comparison)

ผูเรียนสนทนาเปนคู ซึง่ผูเรียนสามารถเลือกคูสนทนาเองเพื่อใหเกิดความสบายใจทีจ่ะส่ือสาร โดย

ผูเรียนจะไดภาพกิจกรรมยามวางของบุคคลตางๆ ผูเรียนแตละคนตองพูดบรรยายกจิกรรมของบุคคล

ในภาพของตน จนบอกไดวากิจกรรมยามวางของบุคคลในแตละขอเหมือนหรือตางกัน ใชเวลาในการ

ทดสอบ 10 นาท ี 

 2.2.3 นําแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่สราง เสนอตอผูเชีย่วชาญ จํานวน 

2 ทาน ตรวจสอบความถกูตองและเหมาะสมของภาษา เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

  2.2.4 นําแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 1 หองเรียน โดยผูวิจัย และครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ 1 ทาน เปนผูประเมินตามเกณฑการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อดูความ
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เหมาะสมของเวลา เนื้อหาและความยากงาย โดยแบบทดสอบกอนการทดลอง ตอนที่ 1 (แบบทดสอบ

สัมภาษณ)  มคีาความยากงาย ต้ังแต 0.20 – 1.00 ตอนที่ 2 (แบบทดสอบหาความแตกตางระหวาง

ภาพ)  มีคาความยากงาย ต้ังแต 0.20 – 1.00  ในสวนของแบบทดสอบหลังการทดลอง ตอนที่ 1 มคีา

ความยากงาย ต้ังแต 0.80 – 1.00 และ ตอนที ่2 มีคาความยากงาย ต้ังแต 0.20 – 1.00  มีคําถามบาง

ขอที่มีคาความยากงายเกนิ 0.80 ไดแก คําถามถามช่ือ ( What is your name? ) และถามช่ือเลน  

( What is your nickname? ) ซ่ึงนักเรียนทกุคนสามารถตอบคําถามเหลานี้ได และมีเกณฑการแปล

ความหมายความยากงายของขอสอบ ดังนี ้

 

ความยากงายของขอสอบ   ความหมาย 

  0.80 – 1.00       งายมาก 

  0.60 - 0.79       คอนขางงาย 

  0.40 - 0.59       ปานกลาง 

  0.20 - 0.39       คอนขางยาก 

  0 – 0.19       ยากมาก 

   

      2.2.5  นําแบบทดสอบทกัษะการพูดภาษาอังกฤษฉบับที่ 1 (ทดสอบทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษกอนการทดลอง) และฉบับที่ 2 (ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังการทดลอง) ที่

แกไขแลวไปใชจริงในการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนกลุมตัวอยางกอนทําการ

ทดลอง และหลังจบการทดลอง 

 
2.3 เกณฑการประเมินทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ   
      การสรางเกณฑการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มวีธิกีารสราง ตามข้ันตอน ดังนี ้

 2.3.1 สรางเกณฑการประเมินทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยดัดแปลงเกณฑการให

คะแนนการสอบปากเปลาของเออร  ( Ur.1996:135 )  และเกณฑการใหคะแนนการพูดของฮีทตัน  

( Heaton.1990:68-71 ) เพือ่ใหเหมาะสมกับระดับของผูเรียน โดยกาํหนดองคประกอบในการประเมิน 

3 ประการ คือ ดานความคลองแคลวของการใชภาษา ดานความถูกตองของการใชภาษา และดาน

ประสิทธิภาพของการสื่อสาร โดยแบงระดับการใหคะแนนในแตละองคประกอบออกเปน 5 ระดับ จาก 

1-5 รวม 15 คะแนน  

         2.3.2 นําเกณฑการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

2 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของภาษา เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  
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                   2.3.3 นําเกณฑการประเมินทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ ที่แกไขแลวไปใชในการทดสอบ

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยกําหนดผูให

คะแนน 2 คน คือ ผูวิจัย และครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 ทาน ที่มวีุฒิและประสบการณทางการสอน

ใกลเคียงกนักบัผูวิจัย และไดรับการแนะนาํเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลใหมีความเขาใจตรงกันใน

ขอความทัง้หมดของแบบทดสอบ รวมทัง้เกณฑการใหคะแนน เพื่อทดลองใชเกณฑการประเมินทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษ ดูความนาเชื่อถือในการใหคะแนน โดยนาํผลการตรวจมาคํานวนหาคาความ

สอดคลองในการตรวจใหคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพยีรสัน  

( Pearson Product Moment ) แลวนําผลที่ไดไปใชในการปรับปรุงเกณฑการประเมินทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษกอนที่จะนําไปใชจริง ซึ่งใหคะแนน แสดงดังตาราง 1 
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ตาราง 1 คาความสอดคลองในการตรวจตรวจใหคะแนนทักษะการพดูภาษาอังกฤษโดยคาสัมประสิทธิ ์

   สหสัมพันธของเพียรสัน  ( Pearson Product Moment )ระหวางผูวจิัยและครูผูสอนภาษาอังกฤษ 

 

แบบทดสอบ ประเภทของ
แบบทดสอบ 

รายการประเมิน คาความสอดคลอง 
(rtt) 

ความคลองแคลวของ

การใชภาษา 

0.873 

ความถกูตองของการใช

ภาษา 

0.800 

สัมภาษณ (Interview) 

ประสิทธิภาพของการ

ส่ือสาร 

0.905 

ความคลองแคลวของ

การใชภาษา 

0.707 

ความถกูตองของการใช

ภาษา 

0.802 

แบบทดสอบกอนการ

ทดลอง (Pretest) 

หาความแตกตาง

ระหวางภาพ (Pictures 

for Comparison) 

ประสิทธิภาพของการ

ส่ือสาร 

0.764 

ความคลองแคลวของ

การใชภาษา 

0.899 

ความถกูตองของการใช

ภาษา 

0.645 

สัมภาษณ (Interview) 

ประสิทธิภาพของการ

ส่ือสาร 

0.690 

ความคลองแคลวของ

การใชภาษา 

0.816 

ความถกูตองของการใช

ภาษา 

0.802 

แบบทดสอบกอนการ

ทดลอง (Pretest) 

หาความแตกตาง

ระหวางภาพ (Pictures 

for Comparison) 

ประสิทธิภาพของการ

ส่ือสาร 

0.748 

 



 49 

              2.3.4 นําเกณฑการประเมินทกัษะการพูดภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชจริงในการ

ประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนการทดลองและหลังการทดลอง 

 
          2.4 แบบประเมินตนเองดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ      
               การสรางแบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

                2.4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัแบบประเมินตนเองดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ จาก

หนงัสือ “แนวการสรางขอสอบ” ของ อัจฉรา วงศโสธร  ( 2538: 44-45 ) 

                2.4.2 สรางแบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึง่มีรายการประเมนิ

พฤติกรรมดานทกัษะการพดูภาษาอังกฤษ 3 ดาน คือ ดานความคลองแคลวในการพูด ดานความถูก

ตองทางการใชภาษา และดานการสื่อความหมาย ลักษณะของแบบประเมินเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา ( Rating Scale ) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท  ( Likert’s Scale )  ( ชูศรี  

วงศรัตนะ.2549:70 )  โดยไดกําหนดคาระดับคะแนนออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้

 

  5     หมายถงึ มากที่สุด   

 4     หมายถงึ มาก  

 3     หมายถงึ ปานกลาง   

 2     หมายถงึ นอย 

 1     หมายถงึ นอยที่สุด  

 

             2.4.3 นําแบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่สรางข้ึน ไปเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 2 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของภาษา เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะ  

             2.4.4 นําแบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง

โดยใหผูเรียนประเมินความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตนเองหลังจบแตละโครงงาน 

แลวคํานวณหาคาเฉลี่ยของผลการประเมินตนเองดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชเกณฑการ

แปลความหมายของคาเฉล่ียดังนี ้
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คาเฉลี่ย     4.51 - 5.00      หมายถงึ     มคีวามสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับดีมาก 

คาเฉลี่ย     3.51 - 4.50      หมายถงึ     มีความสามารถดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับดี 

คาเฉลี่ย     2.51 - 3.50       หมายถึง    มคีวามสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับพอใช 

คาเฉลี่ย     1.51 - 2.50       หมายถึง   มีความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับเกือบ 

      พอใช 

คาเฉลี่ย     1.00 - 1.50       หมายถึง     มีความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับควร 

       ปรับปรุง 

 
2.5 แบบประเมินทักษะการคิด   

           ผูวจิัยไดดําเนินการสรางแบบประเมินทักษะการคิด ซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา  

( Rating Scale )  โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี ้

 2.5.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับทักษะการคิด และศึกษาตัวอยางแบบประเมินทักษะ

การคิดของกรมวิชาการ  ( 2546:275 )  

 2.5.2 สรางแบบประเมินทักษะการคิด เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตาม

แบบของ ลิเคิรท  ( Likert’s Scale )  ( ชูศรี วงศรัตนะ.2549:70 ) จาํนวน 12 รายการ โดยแบงตาม

ข้ันตอนในการดําเนนิโครงงานดังตอไปนี้ ในข้ันการวางแผน มทีักษะยอย คือ การวางแผนการทาํ

โครงงาน การวิเคราะหข้ันตอนในการทาํโครงงาน การตัง้คําถาม การแกปญหาในการทํางาน ข้ันการ

เก็บรวบรวมขอมูล มีทกัษะยอย คือ การรวบรวมขอมูล การจัดการขอมูล (การแยกแยะขอมูล การ

จัดลําดับขอมูล การเปรียบเทียบขอมูล การจัดหมวดหมูขอมูล) การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนๆ * การต้ัง

คําถาม การนาํขอมูลไปใชในการทําโครงงาน * การแกปญหา การนําเสนอโครงงาน ข้ันการประเมินผล

โครงงาน มีทกัษะยอย คือ การสรุปความรูที่ไดจากการทาํโครงงาน การทบทวนผลงานในแตละ

โครงงาน และการใหเหตุผลประกอบการประเมิน กําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี ้

 

  ระดับ 4 หมายถงึ ดีมาก 

  ระดับ 3 หมายถงึ ดี 

  ระดับ 2 หมายถงึ พอใช 

  ระดับ 1 หมายถงึ ผาน 

  ระดับ 0 หมายถงึ ปรับปรุง 

        * เปนทกัษะที่เกิดข้ึนไดทั้งในข้ันกอนโครงงาน ข้ันระหวางโครงงาน และข้ันหลังโครงงาน 
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    2.5.3 นําแบบประเมินทักษะการคิด ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ทาน ตรวจสอบ

ความถกูตองและเหมาะสมของภาษา เพือ่นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ดังตัวอยางในตาราง 2 

 

ตาราง 2 ตัวอยางรายการประเมินทักษะการคิดที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

 

รายการเดิม รายการแกไข 
 

การวางแผน การวางแผนในการทําโครงงาน 

การวิเคราะห การวิเคราะหข้ันตอนในการทํา

โครงงาน 

การแยกแยะขอมูล การ

จัดลําดับขอมูล การจัดหมวดหมู

ขอมูล 

การจัดการขอมูล 

การใชขอมูล การนาํขอมูลไปใชในการทํา

โครงงาน 

การใหเหตุผล การใหเหตุผลประกอบการ

ประเมิน 

 

  2.5.4 นําแบบประเมินทักษะการคิดที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชจริงกบักลุมตัวอยาง 

โดยใหผูเรียนประเมินทักษะการคิดของเพือ่นในกลุม รวมทั้งผูวิจัยและครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 ทาน 

รวมกันประเมินทกัษะการคิดของผูเรียนแตละกลุมในข้ันกอนโครงงาน ข้ันระหวางโครงงาน และข้ันหลัง

โครงงานของแตละโครงงาน เพื่อพิจารณาพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน แลวคํานวณหาคาเฉลีย่ของ

ผลการประเมนิทกัษะการคิด โดยใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี ้

 

 คาเฉลี่ย  3.21 - 4.00 หมายถงึ มีทักษะการคิดในระดับดีมาก 

            คาเฉล่ีย 2.41 - 3.20 หมายถงึ มีทักษะการคิดในระดับดี 

 คาเฉลี่ย  1.61 – 2.40 หมายถงึ มีทักษะการคิดในระดับพอใช 

            คาเฉล่ีย 0.80 - 1.60 หมายถงึ มีทักษะการคิดในระดับเกือบพอใช 

            คาเฉล่ีย 0.00 - 0.79 หมายถงึ มีทักษะการคิดในระดับควรปรับปรุง 
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การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการวิจัย มข้ัีนตอนการเกบ็รวบรวมขอมลู ดังนี ้

 1. จัดปฐมนิเทศผูเรียนเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับวธิีการเรียน จุดประสงคการเรียนรู 

และวิธีประเมนิผลการเรียน 

              2. ทดสอบกลุมตัวอยางกอนเรียน  ( Pretest )  โดยใชแบบทดสอบทกัษะการพูด

ภาษาอังกฤษฉบับที่ 1 ที่ผูวจิัยสรางข้ึน ซึง่ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบสัมภาษณ และตอนที่ 2 เปน

แบบทดสอบหาความแตกตางระหวางภาพ โดยผูวิจัยเปนผูประเมนิพรอมกับครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 

ทาน  

 3. ดําเนินการทดลองสอนโครงงาน Young Guide, Broadcasting และ Story Telling 

โดยใชเวลาในหองเรียน 9 สัปดาห 27 ชั่วโมง และนอกเวลาเรียน 18 ชั่วโมง รวม 45 ชั่วโมง โดยแบง

ผูเรียนออกเปน 3 กลุม เพื่อใหแตละกลุมมีผูเรียนที่มีความสามารถคละกัน ดวยวิธกีารดังตอไปนี ้

  3.1 แจกแจงความถี่ของคะแนนจากผลที่ไดจากการทดสอบทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษกอนการทดลอง แบงกลุมผูเรียนเปนกลุมสูง ปานกลาง และตํ่า โดยใชเปอรเซ็นไทลที่ 25, 

50 และ 75 กลุมสูงคือผูเรียนที่มีคะแนนตั้งแต 75 เปอรเซ็นตข้ึนไป กลุมปานกลางคือผูเรียนทีม่ีคะแนน

ต้ังแต 26 – 74 เปอรเซ็นต และกลุมตํ่าคือผูเรียนทีม่ีคะแนนต้ังแต 25 เปอรเซ็นตลงมา 

  3.2 แบงกลุมผูเรียนเปน 3 กลุมๆ ละ 11 คน 2 กลุม และ 10  คน 1 กลุม ในแตละกลุม

ใหมีผูเรียนกลุมสูง 1 คน ปานกลาง 7 - 8 คน และตํ่า 2 – 3 คน โดยผูเรียนจัดกลุมกนัเองตามการดสีที่

ครูแจกให  (การดสีแดง = กลุมสูง, การดสีน้ําเงิน = กลุมปานกลาง และการดสีเหลือง = กลุมตํ่า )  

เมื่อผูเรียนแบงกลุมกันเรียบรอยแลว ใหแตละกลุมต้ังชือ่กลุม เลือกประธานกลุม รองประธานกลุม และ

เลขา แลวเร่ิมทําการทดลองสอนแบบโครงงาน มกีําหนดการสอนดังตารางตอไปนี ้
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ตาราง 3  กําหนดการสอน 
สัปดาหที่ คาบที่ กิจกรรม เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

กอนทดลอง    - 1. ปฐมนิเทศผูเรียน 

2. ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนการ 

    ทดลอง 

 

 

- แบบทดสอบทักษะการพูด 

  ภาษาอังกฤษฉบับที่ 1 

- แบบบันทึกคะแนนทักษะ 

  การพูดภาษาอังกฤษ 

- ผูวิจัย 

- ครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ 

 

1 1. “The Monkeys and the Hats” - - ผูวิจัย 1 
Story Telling 2-3 1.  Grammar chat 

2. The music of English: walked – cried  

- - ผูวิจัย 

 

1-2 1. ทบทวนองคประกอบในการเลานิทาน 

2. วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล 

- 

- แบบบันทึกการทําโครงงาน 

- ผูเรียน 

 

3 1. วางแผนการนําเสนอโครงงาน - แบบบันทึกการทําโครงงาน - ผูเรียน 

2 

* คนควานอกหองเรียน 3 คาบ 

1-2 1. ซอมเลานิทานกอนนําเสนอจริง 

2. การปรับปรุงแกไข 

- - ผูเรียน 

* นักเรียนแตละกลุมนําเสนอโครงงานตามวันและเวลาท่ีไดนัดหมายไวแลว 3 คาบ 

3 1. Think back and write - สมุด Diary 

- แบบบันทึกการทําโครงงาน  

- ผูเรียน 

 

3 

* ประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

* ประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 

* ประเมินทักษะการคิดของผูเรียน 

- แบบประเมินคุณภาพ 

   โครงงานดานทักษะการพูด 

   ภาษาอังกฤษ 

- เกณฑการประเมินโครงงาน 

  ดานทักษะการพูดภาษา 

  อังกฤษ 

- แบบประเมินตนเองดาน 

  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

- แบบประเมินทักษะการคิด 

- ผูวิจัย 

- ครูผูสอน 

   ภาษาอังกฤษ 

- ผูเรียน 

 

 

- ผูเรียน 

 

- ผูวิจัย 

- ผูเรียน 

1 1. ‘News Reporting’ - - ผูวิจัย 4 
Broadcasting 

 
 
 

2-3 1. Grammar chat 

2. Write the script and report 

- - ผูเรียน 
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สัปดาหที่ คาบที่ กิจกรรม เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1-2 1. ทบทวนองคประกอบในการรายงานขาว - - ผูเรียน 

2-3 1. วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. วางแผนการนําเสนอโครงงาน 

- แบบบันทึกการทําโครงงาน - ผูเรียน 

5 

* คนควานอกหองเรียน 3 คาบ 

1-2 1. ซอมการนําเสนอโครงงาน 

2. ปรับปรุงแกไข 

- - ผูเรียน 6 

* นักเรียนแตละกลุมนําเสนอโครงงานในวันจันทรถึงวันศุกร ชวงเชา เที่ยง และ หลังเลิกเรียน ชวงละ 12 นาที 

3 1. Think back and write  - สมุด Diary 

- แบบบันทึกการทําโครงงาน 

- ผูเรียน  

* ประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูด 

  ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

* ประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 

* ประเมินทักษะการคิดของผูเรียน 

- แบบประเมินคุณภาพ 

   โครงงานดานทักษะการพูด 

   ภาษาอังกฤษ 

- เกณฑการประเมินโครงงาน 

  ดานทักษะการพูด 

  ภาษาอังกฤษ 

- แบบประเมินตนเองดาน 

  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

- แบบประเมินทักษะการคิด 

- ผูวิจัย 

- ครูผูสอน 

   ภาษาองักฤษ 

- ผูเรียน 

 

 

- ผูเรียน 

 

- ผูวิจัย 

- ผูเรียน 

1-2 1. Tour around school - - ผูวิจัย 

- ผูเรียน 

7 
Young 

Guide 3 1. Grammar chat - - ผูเรียน 

1 1. ทบทวนองคประกอบในการนําเท่ียว - - ผูเรียน 

2-3 1. วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. วางแผนการนําเสนอโครงงาน 

- แบบบันทึกการทําโครงงาน - ผูเรียน 

8 

* คนควานอกหองเรียน 3 คาบ 

1-2 1. ซอมการนําเสนอโครงงาน 

2. ปรับปรุงแกไข 

- - ผูเรียน 

* นักเรียนแตละกลุมนําเสนอโครงงานนอกเวลาเรียน 3 คาบ 

9 
 

3 1. Think back and write - สมุด Diary 

- แบบบันทึกการทําโครงงาน  

- ผูเรียน 
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สัปดาหที่ คาบที่ กิจกรรม เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

 * ประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูด 

  ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

* ประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 

* ประเมินทักษะการคิดของผูเรียน 

- แบบประเมินคุณภาพ 

   โครงงานดานทักษะการพูด 

   ภาษาอังกฤษ 

- เกณฑการประเมินโครงงาน 

  ดานทักษะการพูด 

  ภาษาอังกฤษ 

- แบบประเมินตนเองดาน 

  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

- แบบประเมินทักษะการคิด 

ผูวิจัย 

- ครูผูสอน 

   ภาษาองักฤษ 

- ผูเรียน 

 

 

- ผูเรียน 

 

- ผูวิจัย 

- ผูเรียน 

หลังการ
ทดลอง 

- 1. ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังการ 

    ทดลอง 

2. ผูเรียนประเมินความสามารถดานทักษะ 

    การพูดภาษาอังกฤษของตนเอง 

- แบบทดสอบทักษะการพูด 

  ภาษาอังกฤษชุดที่ 2 

- แบบบันทึกคะแนนทักษะ 

  การพูดภาษาอังกฤษ 
 

- ผูวิจัย 

- ครูผูสอน 

   ภาษาอังกฤษ 

 
 

 

             4. หลังเสร็จส้ินโครงงาน ทําการทดสอบกลุมตัวอยางหลังเรียน  ( Posttest )  โดยใช

แบบทดสอบฉบับที่ 2 ซึ่งตอนที ่1 เปนแบบทดสอบสัมภาษณ และตอนที ่2 เปนแบบทดสอบหาความ

แตกตางระหวางภาพ โดยมีโครงสรางเหมอืนกับแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษฉบับที่ 1 โดย

ผูวิจัยและครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 ทาน  ( ชุดเดิม )  ทาํการทดสอบทกัษะการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียน  

 5. นําขอมูลจากผลการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผลการประเมินคุณภาพ

โครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผลการประเมนิตนเองดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ และ

ผลการประเมนิทกัษะการคิด มาวเิคราะหทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติุฐาน 

 
 การจัดกระทาํและการวเิคราะหขอมูล  
    1. เปรียบเทยีบคะแนนความสามารถดานทกัษะการพดูภาษาอังกฤษของผูเรียน กอนและ

หลังการทดลองจากแบบทดสอบโดยใชสูตร t-test แบบ dependent ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for Windows  
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     2. คํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจากแบบประเมนิคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษในโครงงานเลานทิานใหนองฟง โครงงานเสียงตามสายและโครงงานมัคคุเทศกนอย และ

เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของแตละโครงงาน เพื่อศึกษาพัฒนาการดานทกัษะการพูดของผูเรียน  

     3. คํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจากแบบประเมนิตนเองดานทกัษะการพูด

ภาษาอังกฤษในโครงงานเลานทิานใหนองฟง โครงงานเสียงตามสายและโครงงานมัคคุเทศกนอย และ

เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของแตละโครงงาน เพื่อศึกษาพัฒนาการดานทกัษะการพูดของผูเรียน  

     4.  คํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจากแบบประเมนิทกัษะการคิดในโครงงานเลานทิาน

ใหนองฟง โครงงานเสียงตามสายและโครงงานมัคคุเทศกนอย และเปรียบเทียบคาเฉล่ียของแตละ

โครงงานเพื่อพิจารณาพัฒนาการดานทกัษะการคิดของผูเรียน 

 
 สถิติที่ใช 
     1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

  1. คาความยากงายของแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กอนการทดลองและ

หลังการทดลอง 

  2. คาความสัมพันธในการตรวจใหคะแนนของผูวิจยัและครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 

ทาน จากการใชเกณฑการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธแบบ

เพียรสัน ( Pearson Product Moment ) 

    2. สถิติพืน้ฐานในการวิเคราะหขอมูล 

     1. คาเฉลี่ย  ( Mean ) 

     2. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( Standard Deviation ) 

     3. t-test แบบ dependent 

   3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

  1. เปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนทดลอง

และหลังการทดลอง โดยใชสูตร t-test แบบ dependent  ( ชูศรี วงศรัตนะ.2549:107 ) 

  2. หาคาเฉลีย่ของคะแนนที่ไดจากแบบประเมนิทักษะการคิดในโครงงานเลานิทานให

นองฟง โครงงานเสียงตามสายและโครงงานมัคคุเทศกนอย โดยใชคาเฉล่ีย  ( Mean )  

( ชูศรี วงศรัตนะ. 2549:105-106 ) 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจยัคร้ังนี ้เปนการศึกษาผลของการใชวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพื่อพัฒนา

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานควน

สวรรค สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตรัง เขต 1 อําเภอนาโยง จงัหวัดตรัง โดยมีสัญลักษณที่ใชในการ

วิเคราะหขอมลู และการสรุปผลการวิเคราะหในดานตางๆ ดังตอไปนี ้

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยใชสัญลักษณในการแปลความหมายของผลการวเิคราะหขอมูล ดังตอไปนี ้

N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
−

x  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังการทดลอง 

S  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

t  แทน คาสถิติทดสอบแบบ ที ( t – test ) 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี ้

 1.  เปรียบเทยีบทักษะการพดูภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง กอนและหลังไดรับวธิกีารสอน

ภาษาอังกฤษแบบโครงงาน 

 2.   เปรียบเทยีบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง หลังเสร็จส้ินโครงงานที ่1 

โครงงานที่ 2 และโครงงานที่ 3 จากแบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่

ประเมิน โดย ผูวิจัย ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และ นักเรียนผูรวมโครงงาน  

 3.  เปรียบเทยีบทักษะการพดูภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง หลังเสร็จส้ินโครงงานที่ 1 

โครงงานที่ 2 และโครงงานที่ 3 จากแบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ประเมนิ โดย 

ตัวนักเรียนเอง 

4.  เปรียบเทยีบทักษะการคิดของกลุมตัวอยาง ในโครงงานท่ี 1 โครงงานที่ 2 และโครงงานที่ 3 

จากแบบประเมินทกัษะการคิดที่ประเมิน โดย ผูวิจัย ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และเพือ่นนกัเรียน 
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ผลการวิเคระหขอมูล 
 1. ผลการประเมินความสามารถดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ 
   เมื่อส้ินสุดการทดลอง ผูวิจัยนําผลการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนบานควนสวรรค กอนและหลังการทดลอง มาวิเคราะหเปรียบเทียบ ผล

ปรากฏดังตาราง 4 

 

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนกัเรียนช้ัน 

     ประถมศึกษาปที ่5 กอนและหลังการทดลอง 

 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

จากตาราง 4 แสดงใหเหน็วา ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานควนสวรรค กอนทดลองและหลังทดลองแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการสอนภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบโครงงานชวยใหนักเรียน

กลุมตัวอยางมีความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงข้ึน 

 นอกจากนี ้หลังส้ินสุดการทดลอง ผูวิจยันาํผลการประเมินคุณภาพโครงงานดานทกัษะการพูด

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนบานควนสวรรค จากการประเมินของผูวจิัย 

ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และนักเรียนผูรวมโครงงาน หลังเสร็จส้ินโครงงานที่ 1 โครงงานที่ 2 และ

โครงงานที่ 3 ซึ่งประกอบดวย 2 สวน สวนแรกมีลักษณะเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ มา

วิเคราะหเปรียบเทียบ โดยใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ( ดูรายละเอียดในบทที่ 3 หนา 

 45 ) ผลปรากฏดังตาราง 5 

 

ความสามารถดานทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ 

N  
 

−

x  
 

S  
 

t  
 

 

กอนการทดลอง 

 

หลังการทดลอง 

 

32 

 

32 

 

12.34 

 

17.77 

 

5.28 

 

6.95 

 

 

9.01* 
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ตาราง 5 ผลการประเมินคุณภาพโครงงานดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษของนกัเรียนช้ัน 

     ประถมศึกษาปที ่5 โดยครูและนักเรียน 

 

   

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 5 พบวา พัฒนาการดานทกัษะการพดูภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนบานควนสวรรค หลังเสร็จส้ินโครงงานที ่1 โครงงานท่ี 2 และ

โครงงานที่ 3 สูงข้ึนอยางตอเนื่อง จากระดับ พอใช เปน ดี และดีมาก ตามลําดับ แสดงวา วธิีการสอน

ภาษาอังกฤษแบบโครงงานชวยใหกลุมตัวอยางมีความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงข้ึน 

 สวนที่สองเปนการแสดงความคิดเห็นของครูและนักเรียน โดยผลจากการวิเคราะหขอมูลสรุป

ตามประเด็น ดานความสมจริงในการใชภาษา ดานความถูกตองของภาษา ดานการนําเสนอโครงงาน

งาน และดานเนื้อหาสาระ ( ดูภาคผนวก  จ หนา 151 ) ปรากฏดังตาราง 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงงานท่ี 1 โครงงานท่ี 2 โครงงานท่ี 3 ผู 
ประเมิน −

x  ระดับ −

x  ระดับ −

x  ระดับ 

ครู 1.88 พอใช 2.15 ดี 2.38 ดี 

นักเรียน 2.09 ดี 2.22 ดี 2.69 ดีมาก 
รวม 1.99 พอใช 2.19 ดี 2.54 ดีมาก 
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ตาราง 6 ขอคิดเห็นดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากแบบ 

      ประเมนิคุณภาพโครงงานดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ ในโครงงานท่ี 1 โครงงานที่ 2  

      และโครงงานที่ 3 

 

ทักษะการพดู
ภาษาอังกฤษ 

โครงงานท่ี 1 โครงงานท่ี 2 โครงงานท่ี 3 
 

ดานความ
คลองแคลวและ
สมจริงในการใช

ภาษา 

นักเรียนพูดยังไมคลอง 

ไมคอยชัดเจน

เทาที่ควร เสียงเบา 

และติดขัดบาง 

นักเรียนพูดไดคลอง

และชัดเจนข้ึนกวา

โครงงานที่ 1 

นักเรียนพูดไดคอนขาง

ดี คลองและชัดเจน

มาก 

ดานดานความ
ถูกตองของภาษา 

นักเรียนออกเสียง

คําศัพทผิดบาง ใช

โครงสรางไวยากรณ

พื้นฐานผิดบาง 

นักเรียนออกเสียง

คําศัพทผิดบาง ใช

โครงสรางไวยากรณได

ถูกตองเปนสวนใหญ 

นักเรียนออกเสียง

คําศัพทไดถูกตองเปน

สวนใหญ และพบ

ขอผิดพลาดทาง

ไวยากรณนอยมาก 

ดานการนําเสนอ
โครงงาน 

การนาํเสนอโครงงาน

คอนขางสนุกและ

นาสนใจ แตขาดตอน

และติดขัดไปบาง 

นําเสนอโครงงานดวย

วิธีการหลากหลาย ทํา

ใหนาสนใจ มพีิธีกร

ดําเนนิรายการ แลว

เชิญผูรวมสนทนา 

นําเสนอโครงงานได

คอนขางดี แตยังไมเปน

ธรรมชาติ นกัเรียนสวน

ใหญยังพูดแบบทอง

ตามสคริป โดยเฉพาะ

บทพูดยาว 

ดานเนื้อหาสาระ เนื้อหาดี แฝงคติ

สอนใจ 

ไดความรูที่หลากหลาย 

ทั้งขาวสารทั่วไป 

คําศัพทและสํานวน

ภาษาอังกฤษนารู 

เนื้อหามีประโยชน ให

ความรูเกีย่วกบัทองถิ่น 
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นอกจากนี ้ผูวจิัยไดนําเอาขอมูลที่ไดจากแบบบันทกึของนกัเรียนในแตละกลุมระหวางการทํา

โครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้ง 3 โครงงาน มาสรุปเปน 3 ประเด็น ไดแก ดานการพูด

ภาษาอังกฤษ ดานทักษะความรู และคุณลักษณะอันพงึประสงค ( ดูภาคผนวก  จ หนา 162 ) ดัง

รายละเอียด ปรากฏในตาราง 7 

 

ตาราง 7 ขอคิดเห็นของนักเรียนจากแบบบันทกึระหวางการทาํโครงงานภาษาอังกฤษที่ 1 โครงงานท่ี 2  

      และโครงงานที่ 3 

 

ประเด็น โครงงานท่ี 1 โครงงานท่ี 2 โครงงานท่ี 3 
 

ดานการพูด
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนพูด

ภาษาอังกฤษไดดีข้ึน 

แตติดขัดบาง พูดผิด

บาง 

นักเรียนพูด

ภาษาอังกฤษไดคลอง

และชัดเจนกวา

โครงงานแรก 

นักเรียนพูด

ภาษาอังกฤษไดคลอง

ข้ึน และมีความมั่นใจ

ข้ึน 

ดานทักษะ
ความรู 

นักเรียนไดรับความรู

เกี่ยวกับคําศัพทจาก

การคนควาขอมูล 

นักเรียนไดรูคําศัพท

และ สํานวน

ภาษาอังกฤษใหมๆ 

รวมทัง้ไดฝกทกัษะการ

อานภาษาอังกฤษ 

นักเรียนไดเรียนรู

คําศัพทภาษาอังกฤษ

เพิ่มมากข้ึน  

ดานคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค 

 
 
 

นักเรียนมีความ

รับผิดชอบคอนขาง

นอย ไมคอยมคีวาม

มั่นใจในการพดู 

นักเรียนรับผิดชอบ

มากกวาในโครงงาน

แรก มั่นใจในการพูด

มากข้ึนกวาเดิม 

นักเรียนมีความ

รับผิดชอบดีข้ึน และมี

ความมัน่ใจในการพูด

มากยิง่ข้ึน 

 

 ในสวนของการประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หลังส้ินสุดการทดลอง ผูวจิัยนาํ

ผลการประเมนิตนเองดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง จากแบบประเมินตนเองดาน

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หลังเสร็จส้ินโครงงานที ่1 โครงงานท่ี 2 และโครงงานที่ 3 ซึ่งเปนชนิด

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มาวิเคราะหเปรียบเทียบ โดยใชเกณฑการแปลความหมายของ

คาเฉลี่ย (ดูรายละเอียดในบทที ่3 หนา 50 ) ผลปรากฏดังตาราง 8 
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ตาราง 8 ผลการประเมินตนเองดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5  

      ในโครงงานที ่1 โครงงานท่ี 2 และโครงงานที่ 3 

 

 

ซึ่งแสดงเปนแผนภูมิไดดัง ภาพประกอบ 1 

 

 
ภาพประกอบ 1 ผลการเปรียบเทียบการประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 

      ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในโครงงานที่ 1 โครงงานที่ 2 และโครงงานที ่3 

 

โครงงานท่ี 1 โครงงานท่ี 2 โครงงานท่ี 3  
การประเมินตนเอง 

 
−

x  ระดับ −

x  ระดับ −

x  ระดับ 

ดานความคลองแคลว 

ในการพูด 

2.30 เกือบ

พอใช 

2.97 พอใช 3.37 พอใช 

ดานความถกูตอง 

ทางการใชภาษา 

2.26 เกือบ

พอใช 

3.13 พอใช 3.38 พอใช 

ดานการสื่อความหมาย 2.47 เกือบ

พอใช 

3.10 พอใช 3.38 พอใช 

รวม 2.34 เกือบ
พอใช 

3.07 พอใช 3.38 พอใช 

1 
1.5 

2 
2.5 

3 
3.5 

4 
4.5 
5 

Project 1         Project 2            Project 3 
 

คา
เฉ
ลี่ย

กา
รป

ระ
เม
ินต

นเ
อง

ดา
น

ทัก
ษะ

กา
รพ

ดูภ
าษ

าอั
งก

ฤษ
 



 63 

จากตาราง 8 และภาพประกอบ 1 พบวา กลุมตัวอยางประเมินตนเองดานความสามารถดาน

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หลังเสร็จส้ินโครงงานที ่1 โครงงานท่ี 2 และโครงงานที่ 3 เพิ่มข้ึน จากระดับ 

เกือบพอใชโดยมีคาเฉลี่ยที่ 2.34 เปนระดับ พอใช ในโครงงานที่ 2 และ 3 โดยมีคาเฉล่ียที่ 3.07 และ 

3.38 ตามลําดับ และพบวา นักเรียนประเมินความสามารถดานทักษะการพูด ทัง้ 3 ดาน คือ ความ

คลองแคลวในการพูด ความถูกตองทางการใชภาษา และ ดานการส่ือความหมาย เพิ่มข้ึน 

( ดูภาคผนวก จ  หนา 156  ) 

 
2. ผลการประเมินทักษะการคิด 

 เมื่อส้ินสุดการทดลอง ผูวิจัยนําผลการประเมินทักษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5

โรงเรียนบานควนสวรรค ในข้ันกอนโครงงาน ข้ันระหวางโครงงานและข้ันหลังโครงงาน จากการทาํ

โครงงานที่ 1 โครงงานท่ี 2 และโครงงานที่ 3 ซึ่งเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประเมนิโดย

ผูวิจัย ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และเพื่อนนกัเรียน มาหาคาเฉลี่ยและวเิคราะห โดยใชเกณฑการแปล

ความหมายของคาเฉลี่ย ( ดูรายละเอียดในบทที่ 3 หนา 51 ) ผลปรากฏดังตาราง 9 

 

ตาราง 9 ผลการประเมินทักษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 จากการทําโครงงานที่ 1  

     โครงงานที ่2 และโครงงานที ่3 โดยการประเมินของครูและเพื่อนนักเรียน 

 

โครงงานท่ี 1 โครงงานท่ี 2 
 

โครงงานท่ี 3 

−

x  ระดับ −

x  ระดับ −

x  ระดับ 

2.30 พอใช 2.54 ดี 3.11 ดี 

 

ซึ่งแสดงเปนแผนภูมิไดดัง ภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

 
ภาพประกอบ 2 ผลการประเมินทกัษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากการทําโครงงาน 

       ที่ 1 โครงงานท่ี 2 และโครงงานท่ี 3 โดยการประเมนิของครูและเพื่อนนักเรียน 

 

 จากขอมูลในตาราง 9 และภาพประกอบ 2 เหน็ไดวา พฒันาการดานทักษะการคิดของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนบานควนสวรรค จากการทาํโครงงานที่ 1 โครงงานที่ 2 และ

โครงงานที่ 3 เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

  เมื่อนาํผลการวิเคราะหขอมูลความสามารถดานทักษะการคิดของนกัเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 5 โรงเรียนบานควนสวรรค ซึ่งประเมนิโดยครูและเพื่อนนกัเรียน ในข้ันกอนโครงงาน ระหวาง

โครงงาน และหลังโครงงาน ของแตละโครงงาน มาเปรียบเทียบ ปรากฏดังตาราง 10, 11 และ 12  

( ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ หนา 158 ) 
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ตาราง 10 ผลการประเมนิความสามารถดานทักษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ใน 

     ข้ันกอนโครงงาน จากโครงงานที่ 1 โครงงานที่ 2 และโครงงานที่ 3  

 

ขั้นตอนการทําโครงงาน     ผูประเมิน    โครงงานท่ี 1      โครงงานท่ี 2      โครงงานท่ี 3 

                                                  
−

x      ระดับ          
−

x      ระดับ         
−

x      ระดับ 
                                                               
กอนโครงงาน                    ครู                 2.37     พอใช           2.75       ดี          3.67     ดีมาก 

                                       นกัเรียน          2.26     พอใช          2.36     พอใช       2.85       ดี 
                    รวม                            2.32    พอใช       2.56      ดี         3.26    ดีมาก 

  

จากตาราง 10 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการคิดของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนบานควนสวรรค ในข้ันกอนโครงงาน จากการประเมินของครู

และนักเรียน พบวา ความสามารถดานทกัษะการคิดของนักเรียนสูงข้ึน จากระดับ พอใช ในโครงงานท่ี 

1 เปนระดับ ดี และ ดีมาก ในโครงงานที ่2และโครงงานที่ 3 โดยมีคาเฉล่ียที่ 2.32, 2.56 และ 3.26 

ตามลําดับ 

 

ตาราง 11 ผลการประเมนิความสามารถดานทักษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ใน 

     ข้ันระหวางโครงงาน จากโครงงานที่ 1 โครงงานท่ี 2 และโครงงานที่ 3  

 

ขั้นตอนการทําโครงงาน     ผูประเมิน    โครงงานท่ี 1    โครงงานท่ี 2    โครงงานท่ี 3 

                                                  
−

x      ระดับ       
−

x      ระดับ      
−

x      ระดับ 
                                                               
ระหวางโครงงาน                    ครู           2.89       ดี           2.78       ดี         3.33   ดีมาก 

                                            นกัเรียน    2.25     พอใช       2.19     พอใช     2.89     ดี 
                    รวม                           2.57     ดี         2.49      ดี       3.11    ดี 

 

จากตาราง 11 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการคิดของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนบานควนสวรรค ในข้ันระหวางโครงงาน จากการประเมนิของครู

และเพื่อนนักเรียน พบวา ความสามารถดานทักษะการคิดของนักเรียน ในโครงงานที่ 1, 2 และ 3 อยูใน

ระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ยที ่2.57, 2.49 และ 3.11 ตามลําดับ             
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ตาราง 12 ผลการประเมนิความสามารถดานทักษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ใน 

     ข้ันหลังโครงงาน จากโครงงานที่ 1 โครงงานท่ี 2 และโครงงานท่ี 3  

 

ขั้นตอนการทําโครงงาน     ผูประเมิน    โครงงานท่ี 1    โครงงานท่ี 2    โครงงานท่ี 3 

                                                  
−

x      ระดับ       
−

x      ระดับ      
−

x      ระดับ 
                                                               
   หลังโครงงาน                       ครู           2.38      ดี            2.95      ดี          3.67   ดีมาก 

                                            นกัเรียน    1.66     พอใช       2.21     พอใช     2.26   พอใช 
                    รวม                           2.02    พอใช     2.58     ดี        2.97     ดี 

 

จากตาราง 12 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการคิดของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนบานควนสวรรค ในข้ันหลังโครงงาน จากการประเมินของผูวิจัย 

ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และเพื่อนนักเรียน พบวา ความสามารถดานทกัษะการคิดของนักเรียนสูงข้ึน 

จากระดับ พอใช ในโครงงานที ่1 เปนระดับ ดี ในโครงงานที่ 2 และโครงงานที่ 3 โดยมีคาเฉลี่ยที่ 2.02, 

2.58 และ 2.97 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจยัคร้ังนี ้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใชวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพื่อ

พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทกัษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 

บานควนสวรรค สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาตรัง เขต 1 อําเภอนาโยง จงัหวัดตรัง 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
เพื่อศึกษาพัฒนาการดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานควนสวรรค โดยการใชวธิีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
    1.1 ประชากร 
       ประชากรที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบานควนสวรรค   สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที ่1 ป

การศึกษา 2551 จํานวน 2 หองเรียน มีนกัเรียน 64 คน 
    1.2 กลุมตัวอยาง 
       กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัยคร้ังนีเ้ปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานควน

สวรรค   สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 1 หองเรียน 

มีนักเรียน 32 คน ซึง่ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยวธิีการจับฉลาก 1 

หองเรียน จากจํานวน 2 หองเรียน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

    2.1 แผนการสอนแบบโครงงาน จํานวน 9 แผน ซ่ึงปรับมาจากส่ือการสอนชุด Projects:  

Play & Learn ในคูมือครูสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศึกษาปที ่5 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2544 แลวกําหนดโครงงาน 3 

โครงงาน คือ (1) โครงงานเลานทิานใหนองฟง (Story Telling) (2) โครงงานเสียงตามสาย 

(Broadcasting) และ (3) โครงงานมัคคุเทศกนอย (Young Guide) 

 2.2 แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มีจาํนวน 2 ฉบับ เปนแบบทดสอบคูขนานทีม่ี

โครงสรางเหมอืนกนั โดยแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษแตละฉบับจะม ี2 ตอน ดังตอไปนี ้
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 ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบสัมภาษณ (Interview) ซึ่งผูวิจยัสัมภาษณผูเรียนเปน

รายบุคคล ดวยคําถามที่ผูวจิัยสรางข้ึน 10 ขอ  

  ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบหาความแตกตางระหวางภาพ (Pictures for Comparison) 

ซึ่งผูเรียนสนทนาเปนคู 

 โดยแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ ไดผานการหาคุณภาพ โดยมีคาความยากงาย ต้ังแต 0.01 – 1.00 

  2.3 แบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ เปนมาตราสวน

ประมาณคา 3 ระดับ ประเมนิ 4 รายการไดแก ความสมจริงในการใชภาษา ความถกูตองของภาษา 

การนาํเสนอโครงงาน และเนื้อหาสาระ  

  2.4 แบบประเมินตนเองดานทกัษะการพดูภาษาอังกฤษ ซึ่งประเมนิความสามารถดาน

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 3 ดาน คือ ดานความคลองแคลวในการพดู ดานความถกูตองทางการใช

ภาษา และดานการสื่อความหมาย ลักษณะของแบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

( Rating Scale ) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท  ( Likert’s Scale )     

  2.5 แบบประเมินทักษะการคิด เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 12 รายการ 

ไดแก การวางแผนการทําโครงงาน การวเิคราะหข้ันตอนในการทาํโครงงาน การตั้งคําถาม การ

แกปญหาในการทํางาน การรวบรวมขอมูล การจัดการขอมูล การเช่ือมโยงกับรายวชิาอ่ืนๆ การนาํ

ขอมูลไปใชในการทาํโครงงาน การนาํเสนอโครงงาน การสรุปความรูทีไ่ดจากการทําโครงงาน การ

ทบทวนผลงานในแตละโครงงาน และการใหเหตุผลประกอบการประเมิน ซึ่งประเมนิโดย ผูวิจัย 

ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 ทาน และเพื่อนนกัเรียน 

 
 3. วธิีดําเนินการวิจัย 
        ผูวิจัยดําเนินการวิจยัดวยตนเอง ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 9 สัปดาห 

สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง คนควานอกหองเรียน 9 ชั่วโมง นําเสนอโครงงาน 9 ชั่วโมง รวมใช

เวลาในการวิจยั ทัง้ส้ิน 45 ชั่วโมง โดยดําเนินการวิจยัดังนี้  

 1. จัดปฐมนิเทศผูเรียนเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับวธิีการเรียน จุดประสงคการเรียนรู 

และวิธีประเมนิผลการเรียน 

              2. ทดสอบกลุมตัวอยางกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษฉบับที่ 1 ที่ผูวจิัยสรางข้ึน  

 3. ดําเนินการทดลองสอนโครงงานเลานทิานใหนองฟง โครงงานเสียงตามสาย และ

โครงงานมัคคุเทศกนอย โดยใชเวลาในหองเรียน 9 สัปดาห 27 คาบ และนอกเวลาเรียน 18 คาบ  
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รวม 45 คาบ โดยแบงผูเรียนออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมสูง ปานกลาง และตํ่า โดยใชเปอรเซ็นไทลที่ 

25, 50 และ 75  

 4. เมื่อส้ินสุดโครงงานท่ี 1, 2 และ 3 ใชแบบประเมินโครงงานดานทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ โดยผูวิจัย ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และเพือ่นนกัเรียน แบบประเมินทกัษะการคิด โดย

ผูวิจัย ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และเพื่อนนกัเรียน และแบบประเมินตนเองดานทักษะการพดู

ภาษาอังกฤษ โดยตัวผูเรียนเอง 

 5. หลังเสร็จส้ินโครงงาน ทําการทดสอบกลุมตัวอยางหลังเรียน (Post-test) โดยใช

แบบทดสอบฉบับที่ 2 ที่ผูวิจยัสรางข้ึน โดยผูวิจัยและครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 ทาน (ชุดเดิม)   

 6. นําขอมูลจากผลการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผลการประเมินคุณภาพ

โครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผลการประเมนิตนเองดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ และ

ผลการประเมนิทกัษะการคิด มาวเิคราะหทางสถิติและสรุปเปนความเรียงเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for 

Windows ดังนี้  

       1.  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียน กอนและ

หลังการทดลองจากแบบทดสอบโดยใชสูตร t-test แบบ dependent 

 2. เปรียบเทียบคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง หลัง

โครงงานเลานทิานใหนองฟง โครงงานเสียงตามสายและโครงงานมัคคุเทศกนอย โดยใชมาตราสวน

ประเมินคา 3 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท  

 3. เปรียบเทียบความสามารถดานทักษะพดูภาษาอังกฤษ ในดานความคลองแคลวในการ

พูด ความถกูตองทางการใชภาษา และดานการสื่อความหมายของกลุมตัวอยาง หลังโครงงานเลา

นิทานใหนองฟง โครงงานเสียงตามสายและโครงงานมัคคุเทศกนอย โดยใชมาตราสวนประเมนิคา 

5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท  

       4. เปรียบเทียบความสามารถดานทกัษะการคิดของกลุมตัวอยาง หลังโครงงานเลานทิาน

ใหนองฟง โครงงานเสียงตามสายและโครงงานมัคคุเทศกนอย โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ตามแบบของลิเคิรท  
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 สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่ไดเรียนโดยวิธกีารสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน มีทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ

สูงกวากอนไดรับวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  

 2. นักเรียนที่ไดเรียนโดยวิธกีารสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน มีพฒันาการดานทักษะการ

คิด โดยมีระดับความสามารถดานทักษะการคิดในแตละโครงงานสูงข้ึนเปนลําดับ  
 
อภิปรายผล 
  จากการวิจยั พบวา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานสงเสริมใหผูเรียนมี

โอกาสไดใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริงตามความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยผูเรียน

ชวยกนัทําโครงงานที่ตนสนใจและรับผิดชอบงานตามความถนัดและความสามารถของตนภายใต

กรอบของโครงงานเดียวกนั สงผลใหหลังการทดลอง ผูเรียนมีความสามารถดานทกัษะการพูด

ภาษาอังกฤษสูงกวากอนทดลอง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีพัฒนาการดานทกัษะ

การคิดที่สูงข้ึน จากระดับ พอใช เปน ดี และ ดี ในโครงงานท่ี 1, 2 และ 3 ตามลําดับ ซึ่งสามารถ

อภิปรายได ดังตอไปนี ้

 1.วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน สามารถพัฒนาทักษะการพดูภาษาอังกฤษของ

ผูเรียนหลังการเรียนใหสูงข้ึนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากสาเหตุดังตอไปนี้  

     1.1 โครงงานมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนข้ันตอน  

      โครงงานทีจ่ัดในการวจิัยคร้ังนี้ ไดแก โครงงานเลานทิานใหนองฟง โครงงานเสียง

ตามสาย และโครงงานมัคคุเทศกนอย เปนการทาํงานอยางมีข้ันตอน ซึง่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง ผลการปฏิบัติงานทีม่ีการวางแผนเปนข้ันตอนอยางชัดเจน

และตอเนื่องตามแนวการสอนแบบโครงงานนี ้ชวยใหนักเรียนเรียนรูเนือ้หาโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ

จากความสนใจของตน ผานการดําเนินการตามกระบวนการต้ังแตการวางแผน การดําเนนิงาน และ

การประเมนิผลดวยการทํางานรวมกับผูอ่ืนเพื่อใหบรรลุผลตามโครงงาน ทาํใหผูเรียนมีโอกาสไดฝก

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนการนาํเสนอจริง สรางความมัน่ใจใหผูเรียนในการนาํเสนอโครงงาน 

รวมทัง้หลังการทําโครงงาน ผูเรียนไดมีโอกาสประเมินผลโครงงานรวมกัน ทาํใหผูเรียนทราบถงึขอดี

และขอควรปรับปรุงของผลงานที่ไดทํา อันจะเปนประโยชนในการพฒันาโครงงานชิน้ตอไป สงผลให

นักเรียนมพีัฒนาการดานการพูดข้ึนตามลําดับ ดังผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินคุณภาพ

โครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งประเมนิโดยครูและนักเรียน ทีพ่บวา คุณภาพโครงงาน

ดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ในโครงงานที่ 1, 2 และ 3 อยูในระดับ พอใช, ดี และดีมาก ตามลําดับ 

โดยคาเฉล่ียของการประเมนิคุณภาพโครงงานในโครงงานท่ี 1 เปน 1.99 ในระดับ พอใช และพัฒนาข้ึน
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เปน 2.54 ในระดับ ดีมากในโครงงานที่ 3 ดังขอมูลจากขอคิดเห็นในแบบประเมินคุณภาพโครงงาน 

ระบุวา ผูเรียนมีพัฒนาการดานความสมจริงในการใชภาษา กลาวคือ ในโครงงานที ่2 และ 3 ผูเรียนพูด

ไดคลองและชัดเจนมากกวาในโครงงานแรก และในดานความถกูตองของภาษา ผูเรียนออกเสียง

คําศัพทผิดบางในโครงงานที ่1 และมีพัฒนาการข้ึนในโครงงานที่ 2 และ 3 โดยออกเสียงคําศัพท

ถูกตองเปนสวนมาก มีขอผิดพลาดทางไวยากรณนอยมาก สอดคลองกบัผลการประเมินตนเองดาน

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน  ที่ระบุวา ผูเรียนมีพฒันาการดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ในดานความคลองแคลวในการพูด  ความถูกตองทางการใชภาษา และดานการสื่อความหมาย ทัง้ 3 

ดาน ในทัง้ 3 โครงงาน และสอดคลองกับขอมูลที่ปรากฏในแบบบันทกึการทําโครงงานของนักเรียน ที่

ระบุวา นักเรียนพูดภาษาอังกฤษไดมากข้ึนและคลองกวาเดิม  

 ผลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ตรงกับแนวคิดของ ไฮนส (2002:1-4) ที่วา โครงงานเปด

โอกาสใหผูเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูอยางเทาเทียมกนั อีกทั้ง เปดโอกาสใหผูเรียนไดใช

ภาษาอยางถกูตองและคลองแคลวสมดุลกันในบริบทตางๆ สอดคลองกับงานวิจยัของสุธาทิพย สุด

หนองบัว (2545: 75-80) ที่พบวา การสอนแบบโครงงาน ทําใหผลสัมฤทธิท์างการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารของผูเรียนสูงข้ึน และผูเรียนมีความคิดเห็นวา โครงงานเปดโอกาสใหแสดงความคิดเหน็ 

และฝกความเปนผูนาํ 

    1.2 โครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทกัษะการพูดภาษาอังกฤษจากการปฏิบัติจริง โดย

กระบวนการทาํโครงงาน แบงไดเปน 3 ข้ัน ซึ่งในแตละข้ันตอน เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสฝก

ทักษะทางการพูด ตามข้ันตอนในการทาํงาน ดังนี ้

     1) ข้ันการวางแผนโครงงาน ผูเรียนไดทํางานรวมกนัเปนกลุมเพื่อวางแผนในการทาํ

โครงงาน วเิคราะหข้ันตอนในการทําโครงงาน มโีอกาสไดฝกใชภาษากอนที่จะนําไปใชในการทํา

โครงงานจริง ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกการทําโครงงานของนักเรียน พบวา ในโครงงาน

ที่ 1 เกิดปญหาในการทาํโครงงาน เชน เพือ่นนกัเรียนพดูภาษาอังกฤษไมคลองและไมทราบ

ความหมายของคําศัพท แตในโครงงานที่ 2 และ 3 สามารถพูดภาษาอังกฤษไดคลองข้ึนและทราบ

ความหมายคําศัพท รวมทัง้สํานวนภาษาอังกฤษงายๆ  เพิ่มข้ึน เนื่องจากมีโอกาสไดฝกพดู

ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับการสังเกตของครู ที่พบวา ในโครงงานแรก นักเรียนยงัพูด

ไมคลอง และมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทนอยมาก แตในโครงงานท่ี 2 และ 3 กลับพบวา นักเรียนพดูได

คลองกวาเดิม ใชคําศัพทในวงกวางข้ึน และมีความมั่นใจในการพูด 

  2) ข้ันการดําเนินโครงงาน ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง โดยผูเรียนไดชวยกันทํางาน

ตามความรับผิดชอบของตน เชน คนควาหาขอมูล จัดการกับขอมูลที่ได นําเอาขอมลูที่ไดไปใชในการ

นําเสนอโครงงาน ต้ังคําถามเมื่อมีขอสงสัยและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในสถานการณจริง จนถึงการ
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นําเสนอโครงงานจริง สงผลใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง และมีความมั่นใจในการพูด

ภาษาอังกฤษมากข้ึน ดังขอมูลที่ไดจากการประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

ที่ระบุวา พัฒนาการดานทกัษะการพูดในโครงงานที ่1,2 และ 3 จากระดับ พอใช เปน ระดับ ดี และ ดี

มาก ตามลําดับ สอดคลองกบัผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกการทําโครงงานของนักเรียน ที่

พบวา ในแตละโครงงาน ผูเรียนพูดภาษาอังกฤษไดชัดข้ึนและคลองข้ึนกวาโครงงานที่ผานมา รวมทั้ง

สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากแบบประเมนิตนเองดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียน ทีพ่บวา 

ผูเรียนประเมนิความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หลังเสร็จส้ินโครงงานที่ 1 โครงงานที่ 2 

และโครงงานที่ 3 ในดานความคลองแคลวในการพูด ความถูกตองทางการใชภาษา และ ดานการส่ือ

ความหมายของตนเอง เพิ่มข้ึนทัง้ 3 ดาน  

 3) ข้ันการประเมินผลโครงงาน การเรียนแบบโครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนได

ประเมินผลงานของตนเองและของเพื่อนตางกลุม โดยพจิารณาถึงขอดีและขอควรปรับปรุงของผลงาน

ในแตละโครงงาน รวมทัง้ใหเหตุผลประกอบการประเมนิที่ชัดเจนซึ่งเปนประโยชนตอผูเรียนในการ

พัฒนาดานการพูดในโครงงานชิ้นตอไป รวมทั้งเปนการสงเสริมใหผูเรียนรูจักยอมรับฟงความคิดเหน็

ของผูอ่ืน ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางกนั ดังผลการวิเคราะหขอมูลในแบบบันทกึการทํา

โครงงานของนักเรียน ที่พบวา ผูเรียนนําผลจากการประเมินโครงงานเลานทิานใหนองฟงซึ่งเปน

โครงงานแรก ที่วา ผูเรียนพดูไมคอยคลอง เสียงเบา และติดขัดบาง มาเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุง

การพูดวา ในโครงงานตอไปตองเตรียมตัวใหมากข้ึนและพูดใหดังกวาเดิม สงผลใหสามารถพัฒนา

ทักษะการพูดในโครงงานที่ 2 และ 3 ดังผลการวิเคราะห ขอมูลจากการประเมินคุณภาพโครงงานดาน

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ จากโครงงานที่ 1 ซึ่งมีคาเฉลี่ย 1.99 อยูในระดับ พอใช เพิ่มข้ึนในโครงงาน

ที่ 2 โดยมีคาเฉล่ียที่ 2.19 อยูในระดับ ดี และสูงข้ึนในโครงงานที่ 3 อยูในระดับ ดีมาก โดยมีคาเฉล่ียที่ 

2.54 สอดคลองกับขอมูลจากขอคิดเหน็ในแบบประเมนิคุณภาพโครงงาน ระบุวา ในดานความสมจริง

ในการใชภาษา ผูเรียนมพีัฒนาการในการพูด พูดคลองและชัดเจนกวาโครงงานแรก ในดานความ

ถูกตองของภาษา ผูเรียนมีขอผิดพลาดในการใชโครงสรางไวยากรณนอยมากและออกเสียงคําศัพทได

ถูกตองเปนสวนใหญ และในดานการนาํเสนอโครงงาน ผูเรียนนาํเสนอโครงงานไดหลากหลาย และ

นาสนใจยิง่ข้ึน เชน มีเกมคําถามประกอบการนาํเสนอ มีพิธีกรดําเนนิรายการ รวมทัง้มีความมัน่ใจใน

การนาํเสนอมากกวาโครงงานแรก 
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2. วิธกีารสอนแบบโครงงาน สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนใหสูงข้ึน จากสาเหตุ

ดังตอไปนี้ 

 2.1 การเรียนแบบโครงงานมีการปฏิบัติงานอยางเปนลําดับข้ันตอน ตามความถนดัและความ

สนใจของตน โดยแตละข้ันตอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดอยางเปนระบบตอเนื่อง

ตลอดเวลา ต้ังแตการวางแผนการทําโครงงาน การดาํเนินโครงงาน การแกปญหาระหวางการทํา

โครงงาน การนําเสนอโครงงาน จนถึงการประเมินผลโครงงาน สงผลใหผูเรียนมีพฒันาการดานทกัษะ

การคิด ดังขอมูลที่ไดจากการประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียนโดยครูและเพื่อนนักเรียน ที่พบวา 

พัฒนาการดานทกัษะการคิดของผูเรียน จากการทาํโครงงานที่ 1 โครงงานท่ี 2 และโครงงานท่ี 3 

เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีคาเฉลี่ยที่ระดับ 2.30, 2.54 และ 3.11 ตามลําดับ ดังขอคิดเห็นที่ไดจาก

แบบบันทกึการทําโครงงานของนักเรียน ที่ระบุวา ในโครงงานท่ี 1 เกิดปญหาในการวางแผนการทาํ

โครงงานบาง เนื่องจากผูเรียนยงัไมคุนชินกับวิธกีารเรียนแบบโครงงาน แตในโครงงานที่ 2 และ 3 

ผูเรียนสามารถทํางานไดคอนเปนระบบ สอดคลองกับการสังเกตของครู ที่พบวา ในโครงงานที่ 1 

นักเรียนยงัไมสามารถทํางานไดตามลําพัง ครูตองคอยใหคําแนะนาํ แตในโครงงานที่ 2 และ 3 นกัเรียน

เร่ิมแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางหลากหลาย และทํางานอยางมคีวามสุข และสอดคลองกับ

งานวิจยัของสุเมธตา งามชัด (2548: 38-40) ที่พบวา การสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานชวยให

ผูเรียนมีความสามารถดานการคิดสูงข้ึน ตรงกับคํากลาวของลัดดา ภูเกียรติ (2544:19-20) ที่วา 

โครงงานชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ปฏิบัติเองโดยพัฒนาความคิดอยางอิสระ สอดคลองกับ 

บุญเล้ียง ทุมทอง (2550:84) ที่วา โครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดบอยๆ เปนการชวยพัฒนาการคิด

ของนักเรียน  

    2.2 การเรียนแบบโครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชทักษะการคิดในรูปแบบตางๆ ทีช่วย

สงเสริมใหเกิดทักษะการคิดของผูเรียนหลากหลายตามข้ันตอนในการทําโครงงานดังนี ้ 

    1) ข้ันกอนโครงงาน ( Pre - project stage ) ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด

ของตนในการวางแผนการทาํโครงงาน การวิเคราะหข้ันตอนในการทาํโครงงาน การต้ังคําถาม และการ

แกปญหาในการทํางาน ดังเห็นไดจากผลจากการประเมินทกัษะการคิดของนักเรียน โดยครูและเพื่อน

นักเรียน ซึง่พบวา ผูเรียนมพีัฒนาการดานทกัษะการคิดในข้ันกอนโครงงานของโครงงานที่ 1, 2 และ 3 

อยูในระดับ พอใช, ดี และ ดีมาก ตามลําดับ โดยผลการประเมินของครูและเพื่อนนักเรียนมีความ

สอดคลองกัน  ทัง้นี ้ทกัษะที่เพิ่มข้ึนอยางโดดเดนที่สุด คือ ทักษะการแกปญหาในการทํางาน โดยพบ

จากขอมูลปลายเปดในแบบบันทกึการทําโครงงาน ที่ผูเรียนระบุวา ผูเรียนเสนอวิธกีารแกปญหาเมือ่

เพื่อนในกลุมไมมีความรับผิดชอบ และวากลาวตักเตือนกันในกลุมและใหรับผิดชอบมากข้ึน  
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                2) ข้ันดําเนนิโครงงาน (During – project stage) ในข้ันนี้ ผูเรียนไดพฒันาทักษะ

การคิดของตนจากการรวบรวมขอมูล การจัดการกับขอมูลที่ได การเชือ่มโยงกับรายวิชาอ่ืน การต้ัง

คําถาม การนาํขอมูลไปใชในการทําโครงงาน การแกปญหาในการทาํงาน และการนําเสนอโครงงาน 

ซึ่งพบวาในกระบวนการทํางานดังกลาวอยางตอเนื่องในโครงงานท่ี 1, 2 และ 3 ชวยใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานทกัษะการคิด อยูในระดับ ดี ทั้ง 3 โครงงาน โดยผลการประเมนิทกัษะการคิดของครู ใน

ทั้ง 3 โครงงานเปนไปในทํานองเดียวกัน ทัง้นี้ทกัษะการคิดที่มีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนมากที่สุด ไดแก การ

เชื่อมโยงกับรายวิชาอ่ืน และการรวบรวมขอมูล สอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลปลายเปดในแบบ

ประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ในสวนของเนื้อหาสาระ ที่พบวา เนื้อหาที่

ผูเรียนนาํเสนอดี มีสาระ ใหความรูและแงคิด  

   3) ข้ันหลังโครงงาน ( Post - project stage )  ในข้ันนี ้ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการ

คิดของตน ผานการสรุปความรูที่ไดรับจากการทาํโครงงาน การทบทวนผลงาน และคิดหาเหตุผล

ประกอบการประเมิน จากการประเมินทกัษะการคิดของนักเรียน พบวา พัฒนาการดานทักษะการคิด

ของผูเรียนในข้ันหลังโครงงาน จากการทาํโครงงานที่ 1 โครงงานที่ 2 และโครงงานที่ 3 สูงข้ึน จาก 

พอใช เปน ดี และ ดี ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยของโครงงานท่ี 3 (2.97)  สูงกวาคาเฉลีย่ของโครงงานท่ี 2 

(2.58) ทัง้นี้ทกัษะการคิดทีม่ีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนมากที่สุด คือ การสรุปความรูที่ไดจากการทําโครงงาน

นอกจากนี ้จากการสังเกตผูเรียนของผูวจิัยในการประเมนิผลโครงงานพบวา ผูเรียนสามารถสรุป

ความรูที่ไดรับจากการทาํโครงงานแตละโครงงาน เชน การใช Past Simple กับเหตุการณที่เปนอดีต 

โดยใชคํากริยารูป ed และ เปล่ียนรูป และ การใช Present Simple กับเหตุการณที่เปนจริง โดยการ

เติม s, es ในกรณีที่ประธานเปนเอกพจน บุรุษที ่3  

 จากขอมูลขางตน เห็นไดวา วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานซ่ึงมีการวางแผนการ

ปฏิบัติงานเปนข้ันตอนอยางชัดเจนตอเนือ่ง และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษตามความ

ถนัดและความสนใจของผูเรียน และมีโอกาสไดฝกใชภาษาในสถานการณจริง สงเสริมใหผูเรียน

สามารถพัฒนาความสามารถดานทักษะการพูดและการคิดของตนเองผานกระบวนการทาํงานที่เปน

ระบบ ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจยัของโธมัส (Thomas.2000:1-45) ทีร่ะบุวา การสอน

แบบโครงงานชวยเพิ่มทักษะกระบวนการคิดของผูเรียน รวมทัง้ความสามารถทางภาษา และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคลองกบังานวิจยัของขนิษฐา นาคนอย (2550:50-54) ที่พบวา การ

จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารเพิ่มข้ึน 

รวมทัง้ผลการวิจัยของสุริยา จันทรเนยีม (2541:19-20) ที่พบวา โครงงานภาษาอังกฤษชวยสงเสริมให

ผูเรียนมทีักษะในการปฏิบัติงาน มีวธิีการทาํงานอยางเปนระบบ ทํางานตามแผนทีว่างไว มีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค รูจักการทํางานเปนกลุม และมีความเช่ือมั่นกลาแสดงออก  
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ขอเสนอแนะ 
 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
    1.1 ผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา วิธกีารสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน เปนการจัดการเรียนการ

สอนที่สงเสริมพัฒนาการดานทกัษะพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนในสถานการณจริงตามความถนดัและ

ความสนใจของตน ดังนัน้โครงงานที่จัดตองเหมาะสมกับความสนใจและระดับความสามารถของ

นักเรียน สอดคลองกับสภาพทองถิน่ และโรงเรียน 

 1.2 ในวธิีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน พบวา นกัเรียนชอบการทํางานเปนกลุม 

สนุกสนานกับการคนควาหาขอมูล เตรียมการนาํเสนอโครงงาน และการประเมนิผลการทาํงานรวมกนั 

ดังนัน้ในการสอนแบบโครงงาน ควรใหความสําคัญกับการจัดกลุมนกัเรียน โดยจัดนกัเรียนใหมี

ความสามารถคละกัน คือ มีเด็กเกง ปานกลาง และเด็กออน อยูในกลุมเดียวกนั เพื่อใหนกัเรียนไดฝก

พูดภาษาอังกฤษและทาํงานรวมกนัตามความสามารถของตน และเพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักเรียน

ไดรูอยางเทาเทียมกัน  

  1.3 จากการสังเกตพฤติกรรมดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน พบวา ในโครงงานเสียง

ตามสายและโครงงานมัคคุเทศกนอย นักเรียนมีความมัน่ใจและมีเจตคติที่ดีตอการพูดภาษาอังกฤษ

มากข้ึน จากการพูดคุยกับนกัเรียนในการทบทวนผลงานในแตละโครงงาน พบวา นกัเรียนมีความสุข

และดีใจที่สามารถพูดภาษาอังกฤษไดดีกวาเดิม และอยากทาํโครงงานที่เกี่ยวของกบัการพูด

ภาษาอังกฤษตอไป ดังนั้นในการพัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับประถมศึกษา 

จึงยงัไมตองเนนเร่ืองความถูกตองทางไวยากรณมากนกั แตควรใหความสําคัญกับความสามารถใน

การสื่อความหมายและความกลาแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีและ

มีกําลังใจในการฝกพูดภาษาอังกฤษตอไป 

 1.4 ในการวิจยัคร้ังนี้ พบวา นักเรียนแตละกลุมมีความกระตือรือรนที่จะสรางสรรคผลงาน

ของตนใหโดดเดนกวากลุมอ่ืนๆ ดังนั้นควรมีรางวัล หรือเกียรติบัตร ใหนักเรียน เชน รางวัลทักษะการ

พูดภาษาอังกฤษดีเดน รางวลัรับผิดชอบดีเดน รางวัลประสานงานดีเดน รางวัลพัฒนาตนเองดีเดนเปน

ตน เพื่อใหนักเรียนทัง้คนที่เกงดานการพูดภาษาอังกฤษ หรือความประพฤติดี ทํางานดี มีความต้ังใจใน

การเรียน ไดเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีกาํลังใจในการพัฒนาตนเองตอไป  
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 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี ้  

  2.1 ควรมีการวิจัยเกีย่วกับการใชวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษของนกัเรียนในระดับมัธยมศึกษา  

  2.2 ควรมีการวิจัยเกีย่วกับการใชวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 

 2.3 ควรมีการวิจัยเกีย่วกับการใชวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน เพื่อพัฒนา

คุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียน เชน ความรับผิดชอบ ความกลาแสดงออก ความพึงพอใจ และ

เจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยดูพัฒนาการของนักเรียนเปนรายบุคล เปนตน 
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ตาราง 13 รายละเอียดเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

Project Stage of Teaching & 
Activity 

Communication 
Focus 

Grammatical Focus Vocabulary ทักษะการคิด เวลา 

Pre-project stage 
-Presentation 

1. ‘The Monkeys and 

     the Hats’ 

 

• Past simple (กริยาชองที ่2) 

 
- The man sold hats. 

- The monkeys climbed down 

   the tree. 

• Ordinal Number 

- The first monkey shook its fist. 

• Adverbs of time 

- Once upon a time  

• New words: sold, sat, 

fell asleep, climbed, 

took, woke up, shook, 

fist, ground, first, 

second, third, fourth, 

fifth 

• Revision: monkey, 

man, hat, head, old 

 

- การสังเกต 

- การคาดเดา 

- การวิเคราะห 

- การตีความ 

1 hr 

 

Story 
Telling 

-Practice 
2. Grammar chat 

 

• Telling a story 

• Past simple (กริยาชองที ่2) 

                   
 

• Adverbs of time 

- yesterday, last night,last year,  

• New words: Korean, 

evening, cook, call, 

wave, hill, pass 

• Revision: lion, 

monkey, stop, slowly 

- การเปรียบเทียบ 

- การสังเกต 

- การตีความ 

- การสรุปกฎ 

2 hrs 

 
 

S + V2 (+ Object) 

S + V2 (+ Object) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
Project Stage of Teaching & 

Activity 
Communication 

Focus 
Grammatical Focus Vocabulary ทักษะการคิด เวลา 

During-project stage 
1. Collecting data 

- Stories 

- Readers 

 

 

* ทํางานนอกเวลาเรียน 

• Asking 

questions 

• Past simple (กริยาชองที ่2) 

 
    

• Adverbs of time 

- Once upon a time 

• ขึ้นอยูกับเรื่องที่นกัเรียน 

      เลือก 

- การวางแผน 

- การวิเคราะห 

- การเก็บขอมลู 

- การแยกแยะ 

- การจัดลําดับ 

- การตั้งคําถาม 

2 hrs 

 

 

 

 

 

*1 hr 

Story 
Telling 

2. Group preparation 

 

 

 

 

 

* ทํางานนอกเวลาเรียน 

• Discussion  • Past simple (กริยาชองที ่2) 

                                     
 
 

• ขึ้นอยูกับเรื่องที่นกัเรียน

เลือก 
- การเปรียบเทียบ 

- การจัดหมวดหมู 

- การเชื่อมโยง 

- การแกปญหา 

1 hr 

 
 
 
 
 

*2 hrs 

 

S + V2 (+ Object) 

S + V2 (+ Object) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
Project Stage of Teaching & 

Activity 
Communication 

Focus 
Grammatical Focus Vocabulary ทักษะการคิด เวลา 

Story 
Telling 

During-project stage 
(Continued) 

3. Telling a story 

 

 

* เลานทิานนอกเวลา 

    เรียน 

• Telling a story • Past simple (กริยาชองที ่2) 

                                       
 

• Adverbs of time 

- Once upon a time 

• ขึ้นอยูกับเรื่องที่นกัเรียน

เลา 

- การนําเสนอ 1 hr 

 

 

 

 

* 3 hrs 

 Post-project stage 
1.Think back and write 

 

• Reflection - - -การสรุปความรู 

-การยอนคิด 

  ไตรตรอง 

-การใหเหตุผล 

 

 

 

2 hrs 

 
 

S + V2 (+ Object) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 
Project Stage of Teaching 

& Activity 
Communication 

Focus 
Grammatical Focus Vocabulary ทักษะการคิด เวลา 

Pre-project stage 
-Presentation 

1. News reporting 

 

• News 

reporting 

• Present simple (กริยาชองที่ 1) 

 
- What do you do in your free time? 

        -    I read books. 

- She reads books. 

• Greeting; Good morning.  

• Leave – Taking; Goodbye. 

• New words: exercise, 

principal, health, 

weight, things, die, 

      dangerous, hurt,  

      foreigner, forever 

• Revision: your, body, 

cold, sea, house, 

boat, school, beach, 

parents, people,  

- การสังเกต 

- การวิเคราะห 

- การตีความ 

1 hr 

 

Broadcasting 

-Practice 
2. Grammar chat 

 

 

3. Write the script 

    and report 

• Talking about 

free time 

• News 

reporting 

• Present simple (กริยาชองที่ 1) 

                      
 

• New words: exercise, 

health, strong, fresh 

air, knowledge, face, 

teeth 

• Revision: milk, night 

• ขึ้นอยูกับขาวที่นกัเรียน

รายงาน 

- การ
เปรียบเทยีบ 

- การสังเกต 

- การตีความ 

- การสรุปกฎ 

2 hrs 

S + V(+ s/ es) + (+ Object) 

S + V(+ s/ es) + (+ Object) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 
Project Stage of Teaching 

& Activity 
Communication 

Focus 
Grammatical Focus Vocabulary ทักษะการคิด เวลา 

During-project 
stage 
1. Collecting data 

- Internet 

- Newspaper 

- To the library 

* ทํางานนอกเวลา 

  เรียน 

• Asking 

questions 

• Present simple (กริยาชองที่ 1) 

 
    

• Greeting: Good afternoon.  

• Leave – Taking: Goodbye. 

 

• ขึ้นอยูกับขาวที่นกัเรียน

เลือก 

- การวางแผน 

- การวิเคราะห 

- การเก็บขอมลู 

- การแยกแยะ 

- การจัดลําดับ 

- การตั้งคําถาม 

2 hrs 

 

 

 

 

 

*1 hr 

Broadcasting 

2. Group 

preparation 

 

 
* ทํางานนอกเวลา 

     เรียน 

• Making a 

discussion  

• Present simple (กริยาชองที่ 1) 

                                       
• ขึ้นอยูกับเรื่องที่นกัเรียน

เลือก 
- การ
เปรียบเทยีบ 

- การจัด

หมวดหมู 

- การเชื่อมโยง 

- การแกปญหา 

1 hr 

 
 

 
*2 hrs 

S + V(+ s/ es) + (+Object) 
 

S + V(+ s/ es) + (+Object) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 
Project Stage of Teaching 

& Activity 
Communication 

Focus 
Grammatical Focus Vocabulary ทักษะการคิด เวลา 

Broadcasting During-project 
stage 
(Continue) 

3. News reporting 

 

 

*  รายงานขาวนอก 

    เวลาเรียน 

• News 

reporting 

• Present simple (กริยาชองที่ 1) 

                                       
 

• Greeting; Good morning. 

• Leave – Taking: Goodbye. 

 

• ขึ้นอยูกับขาวที่นกัเรียน

รายงาน 

- การนําเสนอ 1 hr 

 

 

 

 

 

* 3 hrs 

 Post-project stage 
1.Think back and 

    Write. 

 

• Reflection - - -การสรุป

ความรู 

-การยอนคิด 

  ไตรตรอง 

-การใหเหตุผล 

 

 

 

2 hrs 

S + V(+ s/ es) + (+Object) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 
Project Stage of Teaching 

& Activity 
Communication 

Focus 
Grammatical Focus Vocabulary ทักษะการคิด เวลา 

Pre-project stage 
-Presentation 

1. Tour around  

    school 

 

• Telling and 

asking about 

information 

• Present simple 

 

-Everybody knows Nameunsri 

 weaving cloth. 

-In the cave, there is  Tod Chaiharn  

 (ทวดไชหาญ). 

• Past simple (กริยาชองที ่2) 

                                       
-One day, the baby elephant 

walked, and it stopped at a pond. 

• New words: cloth, 

cave, daughter, 

village, monk, field, 

pond, cave, turtle, 

herb 

• Revision: women, free 

time, money, beautiful, 

group 

- การสังเกต 

- การวิเคราะห 

- การตีความ 

2 hrs Young Guide 

-Practice 
2. Grammar chat 

 

 

 

• Revision 

present simple 

and past 

simple 

• Present simple 

 

 

• Past simple (กริยาชองที ่2) 

                                       
 

• New words:  - 

• Revision: cloth, cave, 

tourists, fish, turtle, 

herb, pond               
• ขึ้นอยูกับสิ่งทีน่ักเรียน

นําเสนอ 

- การเปรียบ  

  เทียบ 
- การสังเกต 

- การตีความ 

- การสรุปกฎ 

1 hr 

S + V(+ s/ es) + (+Object) 

S + V2 (+ Object) 

S + V(+ s/ es) + (+Object) 

S + V2 (+ Object) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 
Project Stage of Teaching 

& Activity 
Communication 

Focus 
Grammatical Focus Vocabulary ทักษะการคิด เวลา 

During-project 
stage 
1. Collecting data 

- Villagers 

- Local museum 

- Teachers 

* ทาํงานนอกเวลา 

  เรียน 

• Asking 

questions 

• Present simple 
                                        

 
• Past simple (กริยาชองที ่2) 

                    

• ขึ้นอยูกับสิ่งทีน่ักเรียน

เลือก 

- การวางแผน 

- การวิเคราะห 

- การเก็บขอมลู 

- การแยกแยะ 

- การจัดลําดับ 

- การตั้งคําถาม 

2 hrs 

 

 

 

 

 

*1 hr 

Young Guide 

2. Group 

preparation 

 

 

 

 

*    ทํางานนอกเวลา 

     เรียน 

• Making a 

discussion  

• Present simple 
 
 
• Past simple (กริยาชองที ่2) 

                         

• ขึ้นอยูกับสิ่งทีน่ักเรียน

เลือก 
- การเปรียบ 

   เทียบ 

- การจัด 

   หมวดหมู 

- การเชื่อมโยง 

- การแกปญหา 

1 hr 

 
 
 
 
 
*2 hrs 

S + V(+ s/ es) + (+Object) 

S + V2 (+ Object) 

S + V2 (+ Object) 

S + V(+ s/ es) + (+Object) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 
Project Stage of Teaching 

& Activity 
Communication 

Focus 
Grammatical Focus Vocabulary ทักษะการคิด เวลา 

Young Guide During-project 
stage 
(Continue) 

3. Tour around  

    school 

 

*   รายงานขาวนอก 

    เวลาเรียน 

• Telling and 

asking about 

information 

• Present simple 
                                                            

 

• Past simple (กริยาชองที ่2) 

                         

• ขึ้นอยูกับขาวที่นกัเรียน

รายงาน 

- การนําเสนอ 1 hr 

 

 

 

 

 

* 3 hrs 

 Post-project stage 
1.Think back and 

   write 

2. Congratulations 

• Reflection - - -การสรุป

ความรู 

-การยอนคิด 

  ไตรตรอง 

-การใหเหตุผล 

 

 

 

2 hrs 

S + V2 (+ Object) 

S + V(+ s/ es) + (+Object) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 
 

Project :    Young Guide              (3 hours) 

 Activity 1:  Tour around school    (2 hours) 

 ความสมัพันธกับมาตรฐาน 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2 
  ดานภาษา  

คําศัพท  

    คําศัพทใหม : place, cloth, daughter, village, monk, field,  

        pond, cave, knife, anymore, mountain, 

         tourist, respect, turtle, herb 

คําศัพททบทวน : free time, money, beautiful, group, 

                  elephant, baby, man, fish, quiet, tree, top,  

   picture, snake 

   โครงสรางทางภาษา 

โครงสรางใหม :  - 

    ทบทวน  : Present simple: - Everybody knows  

        Nameunsri weaving cloth. 

               -Inside the cave, there is Tuad 

       Chaiharn (ทวดไชหาญ). 

                 Past simple tense: - Many monks from  

      Nakhornsri Thammarat went to  

                                      Thambon Naneunsri by elephants and they 

                                      stopped at the field. 

  ดานความคิด การสังเกต การเก็บขอมูล การเรียนรูจากสถานการณจริง 

  ดานสังคม/อารมณ/จรยิธรรม ความมีระเบียบวินยั การระมัดระวังความปลอดภัย 

     การเอ้ืออาทรกัน ความสนุกสนานจากการไปทัศนศึกษา ความ 

รับผิดชอบบทบาทของตน 

  ดานรางกาย การเคลื่อนไหวทางรางกาย 

 ความสมัพันธกับสาระการเรียนรูอ่ืน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย 
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กิจกรรมหลกั  นักเรียนไปทัศนศึกษารอบๆ โรงเรียน ไดแก ถ้ําเขาชางหาย โรงผาทอ 

นาหม่ืนศรี และวัดหวัเขา 

 ชิ้นงาน/กระบวนการ ทักษะการสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูล 

 วัสดุอุปกรณ  สมุด ดินสอ/ ปากกา พจนานุกรมภาษาอังกฤษ กลองถายรูป หมวก  

    (อ่ืนๆ ตามตองการ) 
 ขั้นตอนกิจกรรม 
 คาบที่ 1  
  - ขั้นกอนโครงงาน 
         Presentation  
  1. ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษายังสถานทีต่างๆ รอบๆ โรงเรียน ไดแก ถ้ําเขาชางหาย 

       โรงทอผานาหมืน่ศรี และวัดหัวเขา โดยครูบรรยายเปนภาษาไทย (ดูเอกสาร 
    หมายเลข 7.1) 

  2. นกัเรียนจดขอมูลตางๆ ทีสํ่าคัญ 
 คาบที่ 2 
  3. พูดคุยกันถงึสถานที่ที่ครูพาไปเที่ยว ใหนักเรียนวาไดไปสถานที่ใดบาง (1. ถ้ําเขา 

      ชางหาย 2. โรงทอผานาหมื่นศรี และ 3. วัดหัวเขา) 

4. แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม ครูพูดบรรยายสถานทีท่ลีะสถานทีเ่ปนภาษาอังกฤษ  

       (ดูเอกสารหมายเลข 7.2) และใหนกัเรียนแตละกลุมเขียนช่ือสถานท่ีวาเปน 

      สถานที่ใด 

  5. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจคําตอบ  

  6. ครูแจกสคริปตของสถานที่แตละสถานที่ และใหนกัเรียนวงกลมคําศัพทที่ตนเองไม 

      ทราบความหมาย 

  7. ครูใหนักเรียนเปดหาความหมายคําศัพททีน่ักเรียนไมทราบจากดิกชันนารี และ 

      นกัเรียนบันทึกลงสมุด 

8. ใหแตละกลุมแบงปนความหมายของคําศัพทที่แตละกลุมหาไว 

9. ครูบรรยายสถานที่ตางๆ อีกคร้ังโดยใชภาพประกอบ ใหนักเรียนแตละกลุมต้ัง 

    คําถามเกี่ยวกับส่ิงที่ไดยนิ โดยสมมุติตนเองเปนนักทองเทีย่ว 

                      10. นักเรียนชวยกนับอกถึงส่ิงตางๆที่ตองมีในการนําเทีย่ว เชน 

       1. น้าํเสียงในการนาํเทีย่วแตกตางจากการเลานทิานและการรายงานขาว  

   2. น้ําเสียงใหเปนไปในลักษณะการสนทนากับผูฟง โดยตองสังเกตวาผูฟง 

                   เขาใจหรือไม ไมใชพูดเพียงผูเดียว 
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 3. ในการนําเที่ยว การพูดตองชัดเจน กระชับ เขาใจงายสอดคลองกับส่ิงที ่

     นําเสนอซึง่แตกตางจากการเลานทิานและการรายงานขาว 

 11. ครูและนักเรียนชวยกันบอกโครงสรางภาษาที่ใชในการแนะนําขอมูลของสถานที ่

       ทองเที่ยว (a. ใช Present simple กับเหตุการณที่เปนจริง b. Past simple กับ 

                 เหตุการณที่เปนอดีต เชน ถาเลาถงึตํานานของถ้ําเขาชางหาย ตองใช Past  

         simple และ c.ใชภาษาทาทางประกอบการนาํเสนอ ) 

   

Activity 2:  Grammar chat      (1 hour) 
 ความสมัพันธกับมาตรฐาน 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1  
  ดานภาษา  
   คําศัพท 

    คําศัพทใหม :  - 

คําศัพททบทวน : cloth, cave, tourist, fish, turtle, hurbs, pond,  

    baby 

   โครงสรางทางภาษา 

    โครงสรางใหม : - 

    ทบทวน  : Present simple: -Everybody knows  

        Nameunsri weaving clothes. 

               -The tourists come here to pay 

        respect to Luangpor Janglon 

        (หลวงพอจังโหลน) and see things around,  

        such as fish, turtles and  hurbs. 

  Past simple: - One day, the baby elephant  

  walked, walked, and walked and it stopped 

  at a pond. 

  ดานความคิด การสื่อความตามจริง การสงัเกต การตีความ การเชื่อมโยง 

  ดานสังคม/อารมณ/จรยิธรรม ความสนุกสนานจากการทัศนศึกษา การรวมมือ 

ชวยเหลือซึ่งกนัและกนั การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 ความสมัพันธกับสาระการเรียนรูอ่ืน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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 กิจกรรมหลกั  นักเรียนฝกการใช Present continuous และทบทวนการใช Present  

    simple และ Past simple 

 ชิ้นงาน/กระบวนการ 1. ทกัษะการสังเกต 

    2. ทกัษะการบรรยายสถานท่ี   

 วัสดุอุปกรณ  รูปภาพบุคคลกําลังทํากิจกรรมตางๆ 

 
 ขั้นตอนกิจกรรม 
 คาบที่ 1 
      -Practice 
   Activity 1  Grammar chat 
  1. นกัเรียนบอกบอกโครงสรางภาษาที่ใชในการบรรยายสถานทีท่องเทีย่วซ่ึงไดชวยกนั 

      สรุปในตอนทายของคาบที่ 2 แลวเขียนบนกระดาน รวมทัง้ส่ิงตางๆ ที่ตองมีในการ 

      นาํเที่ยว (ดูขอ 9 และ 11) 

  2. ครูทบทวนการใช Present simple โดยใหนกัเรียนยกตัวอยางประโยคจากการ 

      บรรยายสถานที่ตางๆ เชน  

      T: -Everybody knows Nameunsri weaving clothes. 

          -In the cave, there is Tuad Chaiharn (ทวดไชหาญ). 

          -The tourists come here to pay respect to Luangpor Janglon 

           (หลวงพอจังโหลน) and see things around, such as,  fish, turtles and  

           hurbs. 

  3. ใหนักเรียนสรุปการใช Present simple จากประโยคที่ยกมา รวมทัง้โครงสราง 

      ประโยคตามความเขาใจ ครูเฉลย  

      1. ใช Present simple กับเหตุการณที่เปนจริง หรือเหตุการณที่เกิดข้ึนเปนประจํา 

      2. คํากริยาใน Present simple มีลักษณะดังนี ้

          a. คํากริยาเติม s เมื่อประธานในประโยคเปนเอกพจน บุรุษที ่3 แตไมเติม s ใน 

        กรณีที่ประธานเปนพหพูจน รวมทั้ง I และ you อยูใน 

    b. ในกรณีที่มีการเติม s อาจเปนการเติม s หรืออาจเติม es ซึ่งข้ึนอยูกับ 

        พยัญชนะทายของคํากริยา  

          c. ออกเสียง /s/ และ /z/ เมื่อมีการเติม s ทายคํากริยา และออกเสียง /ez/ เมื่อ 

   เติม esทายคํากริยา 
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  4. ใหนักเรียนยกตัวอยางประโยคที่ใช Past simple จากการบรรยายสถานที่ตางๆ  

      เชน  

-khunyai Nang Chuayrod (คุณยายนาง ชวยรอด) and her friends 

 weaved cloth.  

-They weaved cloth in their free time for themselves and they sold the 

 cloth to get money. 

- One day, the baby elephant walked, walked, and walked and it  

   stopped at a pond. 

        - The baby elephant did not walk out and no one did not see it  

      anymore.  

 5. ใหนักเรียนสรุปการใช Past simple จากประโยคทีย่กมา รวมทัง้โครงสรางประโยค 

     ตามความเขาใจ ครูเฉลย  

      1. ใช Past simple กับเหตุการณที่เกิดข้ึนในอะดีต 

      2. ใชคํากริยาชองที่ 2 ซึ่งมี แบบ 2 คือ 

   a. คํากริยาที่เติม ed ซึ่งมทีัง้ที่ออกเสียงเปน /t/ และ /d/ 

   b. คํากริยาที่เปล่ียนรูป เชน throw – threw, take – took, shake - shook 

  6. ใหนักเรียนฝกการใช Present simple โดยนักเรียนจับคูตามความสมัครใจเพื่อทาํ 

    กิจกรรมเติมเต็มขอมูลทีข่าดหายไป ซึง่นกัเรียนแตละคนจะตองเปน A  และ B โดย 

    ครูจะแจกใบงานที ่1 เกี่ยวกับกิจกรรมยามวางของบุคคลในภาพใหนักเรียนแตละคู 

    ทัง้ A และ B จะไดขอมูลที่อีกฝายไมมี ดังนัน้แตละคนจะตองสลับกันบรรยายภาพ 

    ของตน เพือ่ใหคูของตนบันทกึขอมูลลงในใบงาน ซึง่นักเรียนสามารถเขียนเปน 

    ภาษาไทยได (ดูเอกสารหมายเลข 7.3)  

 7. เมื่อนักเรียนทกุคูกรอกขอมูลไดครบถวนแลว ครูและนักเรียนเฉลยพรอมกัน 

  8. ใหนักเรียนฝกใช Past simple ในใบงานที ่2 โดยทํากจิกรรมเติมเต็มขอมูลที่ขาด 

      หายไปเชนเดิม แตเปนกิจกรรมในวนัหยดุสุดสัปดาหทีผ่านมาของบุคคลในใบงาน 

      ที ่1 (ดูเอกสารหมายเลข 7.3)  

 9. เมื่อนักเรียนทกุคูกรอกขอมูลไดครบถวนแลว ครูและนักเรียนเฉลยพรอมกัน 
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เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารหมายเลข 7.1 

 
 Teacher: สวัสดีคะนักเรียน วนันี ้ครูจะพานักเรียนไปเย่ียมชมสถานทีท่องเที่ยวที่สําคัญใน 

     ชมุชนของเรา นักเรียนทราบหรือไมวามทีีใ่ดบาง ( โรงผาทอนาหม่ืนศรี ถ้ําเขาชาง 

     หาย และวัดหัวเขา) ใหนักเรียนเตรียมสมุดและดินสอหรือปากกาไปดวยเพื่อบันทกึ 

     ขอมูลที่สําคัญ น้ําด่ืมใหนกัเรียนจัดแถวๆ ละประมาณ 9 คน และเราจะเดินไป 

     พรอมๆ กนั ถาพรอมแลวเราไปโรงผาทอนาหมืน่ศรีกันเลยคะ (ครูเร่ิมบรรยาย) 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาทอนาหม่ืนศรี 
 
ประวัติผาทอนาหม่ืนศร ี
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2514 คุณยายนาง ชวยรอด คุณยายผอบ ขุนทอง คุณยายอิน เชยช่ืนจิตร 

คุณยายเฉิม ชบัูว ชวยกนัซอมแซมก่ีกับเคร่ืองมือเกาๆ ใหใชการไดแลวลงมือทอผาโดยต้ังใจวาจะให

ลูกหลานไดรูจักวิธทีอผาแบบด้ังเดิม ตอมา คุณยายกุศล นิลละออ บุตรสาวของคุณยายนาง เกดิความ

สนใจและไดฝกทอจนกระทั่งชํานาญเปนทีส่นใจของเพื่อนบานและทางราชการ คุณยายกุศลจึงรวมกลุม

กับเพื่อนในรุนเดียวกนัประมาณ 4 - 5 คน ชวยกนัร้ือฟนการทอผา (ทอหูก) สําหรับใชกันเองและมอบเปน

ของที่ระลึกใหแกบุคคลที่นับถือ ตอมาเปนที่สนใจของลูกหลานและบุคคลที่พบเห็น คุณยายกุศลจงึ

รวบรวมผูสนใจและต้ัง "กลุมทอผานาหมืน่ศรี" เพื่อฝกอบรมการทอผาใหกับสมาชิกที่สนใจ ทาํใหสมาชิกมี

รายไดเพิ่มข้ึนและใชเวลาวางหลังจากการประกอบอาชีพหลักใหเกิดประโยชน คุณยายกุศลไดติดตอขอ

งบประมาณหนวยงานราชการตางๆมาสนบัสนุนในเร่ืองวัสดุอุปกรณและอาคารโรงทอ กลุมทอผานาหมืน่

ศรีไดพัฒนามาอยางตอเนื่อง เปนกลุมขนาดใหญและยังขยายไปยังหมูบานใกลเคียงดวย  
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Teacher: สถานที่ตอไปที่ครูจะพานักเรียนไป คือ ถ้าํเขาชางหาย นกัเรียนทราบหรือไมวา 

     ทําไมถ้ําแหงนีถ้ึงไดชื่อวา “ถ้ําเขาชางหาย” เด๋ียวครูจะเลาประวัติของถํ้าแหงนี้ให 

   นักเรียนฟงคะ (ครูเร่ิมบรรยาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้ําเขาชางหาย 

ประวัติถํ้าเขาชางหาย 
ถ้ําเขาชางหาย เปนภูเขาทีอุ่ดมสมบูรณไปดวยส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เลา

สืบตอกันมาวา มนีักแสวงบุญกลุมหนึ่งจากนครศรีธรรมราช เดินทางมาศึกษาธรรมะโดยมีพาหนะเปน

ชาง เมื่อเดินทางมาถงึกลางทุงนา ชางตัวหนึง่ก็ไดกําเนดิลูกชางบริเวณหนองน้าํ และปจจุบันเรียกวา

หนองชางทอก และเดินทางมาเร่ือยๆจนมาหยุดพักที่หนองนํ้าช่ือ หนองถวาย ลูกชางไดเดินเลนไปเร่ือยๆ

จนเขาไปในถ้าํแหงหนึ่ง นกัแสวงบุญตกใจมากจงึเขาไปตามหาโดยใชดายขาวแดง 3 เสนไปคลองจับ

ลูกชางออกมา และไดเดินทางกนัตอ แตส่ิงที่ไมคาดคิดก็เกิดข้ึน เมื่อเสนดายเกิดขาดทําใหลูกชางวิง่

กลับไปหาถ้ํานั้นอีกคร้ัง ควานชางซ่ึงวิง่ไลตามไปทนัและใชมีดฟนโดนหางของชาง แลวหางนัน้กก็ลับ

กลายเปนทอง และแลวลูกชางกว็ิ่งไปในถ้าํและไมมีใครพบเหน็อีกเลย เชื่อกนัวาชางนั้นเปนชางทอง 

 ลักษณะทีโ่ดดเดนของถํ้าชางหาย  
- ภายในถ้ําชางหายมีรูปปนของทวดไชหาญ ซึ่งมีอายุราว 75 ป ซึ่งเปนที่เคารพของชาวตําบลนาหมื่นศรี

ชาวบานเชื่อวา ผูที่เขาไปในถ้ําและถาเอาหินไปเคาะทีท่วดไชยหาญจะมีความโชคดี 
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Teacher: สถานที่สุดทายทีค่รูจะพานักเรียนไป คือ วัดหัวเขา ซึง่นกัทองเทีย่วจํานวนมาก และ 

    พุทธศาสนิกชนนิยมมาเชนกนั เพราะเหตุใด (ครูเร่ิมบรรยาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา : www. trangzone .com  สืบคนเมือ่วันที่ 22 เมษายน 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดหัวเขา 
ในตําบลนาหมื่นศรี มวีัดที่มชีื่อเสียงแหงหนึ่ง คือ วัดหัวเขา ชาวบานหรือนักทองเทีย่วมักจะเดินทางมาทีน่ี่

เพื่อเคารพสักการะ และทํากิจกรรมรวมกนัทีว่ัด อีกทั้ง และเดินเทีย่วบริเวณรอบ ๆ วัดดวย 

 
ประวัติความเปนมา 
วัดหัวเขาเปนวัดที่สรางมาหลายรอยปแลว กลาวกนัวาเปนวัดที่มีชื่อของตําบลนาหมื่นศรี ชาวบานหรือ

นักทองเที่ยวมกัจะเดินทางมาทีน่ี่เพื่อเคารพสักการะหลวงพอจังโหลน และเทีย่วบริเวณรอบ ๆวัดซึ่งมีทัง้พืช

สมุนไพร สัตวนา ๆชนิด มีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเปนสวนใหญ สวนดานพิธกีรรมมีเปนสวนนอย บนเขา

จะมีการสรางหอเฉลิมพระเกียรติรูปปนงูข้ึนตามความฝนของพระรูปหนึ่ง และส่ิงที่นาสนใจอีกหลายอยางที่

ทําใหอยากกลับมาอีกคร้ังหนึ่ง  

 
ผูดูแลวัด 
ที่วัดหัวเขาจะมีพระครูสมคิด เจาอาวาสอยูที่วัดหัวเขา 
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เอกสารหมายเลข 7.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour guide: Next, we will talk about the places in our village, Thambon Nameunsri. Listen and tell 

        me what is it? 

       (โรงทอผานาหม่ืนศรี) Khunyai Nang Chuayrod (คุณยายนาง ชวยรอด) and her friends 

        weaved cloth because they wanted their daughters to weave cloth. Then Khunyai 

         Kuson (คุณยายกุศล), who is Khunyai Nang’s (คุณยายนาง’s) daughter, wanted to  

        weave cloth and she weaved cloth very well. Many people liked her cloth because the 

       cloth was very beautiful. Then Khunyai Kuson (คุณยายกุศล), her friends and women in 

       the village worked in group, this group is called “Nameunsri  Weaving Clothes Group 

       (กลุมผาทอนาหมื่นศรี)”. They weaved cloth in their free time and they sold the cloth to 

       get money. Now it goes well, and everybody knows Nameunsri weaving cloth. What is 

       the place that I tell you?    

Tour guide : Next place is very beautiful. Listen and tell me what is  it?      

        This place is ถํ้าเขาชางหาย.  The word “ชาง” is elephant. For many years ago, some 

        monks from Nakhornsri Thammarat went to Thambon Naneunsri by elephants and 

        they stopped at the field. Then one elephant gave birth to a baby elephant. One day, 

        the baby elephant alked, walked, and walked and it stopped at the pond, it is called 

        “หนองถวาย”. Then it walked into a cave. A man ran after and tried to catch it. He cut 

        its tail with the knife. But it still ran into the cave. The baby elephant did not walk out 

        and noone did not see it anymore. Inside the cave, there is Tuad Chaiharn   

        (ทวดไชหาญ) and the people in Thambon Nameunsri repect to Tuad Chaiharn   

        (ทวดไชหาญ) . It is a shape of a monk.The people think that Tuad Chaiharn 

        (ทวดไชหาญ) makes them happy. What is  it? 

 

Teacher : And the last place is on the mountain. Listen and tell me what is it?  

     (วัดหัวเขา) This place is near the mountain. The tourists come here to respect to 

       Luangpor Janglon (หลวงพอจังโหลน) and see things around, such as, fish, turtles and 

       hurbs. This place is very quiet and there are many trees. On the top of the 

     mountain, there is a shape of a snake. And Prakroo Somkid (พระครูสมคิด)  is the head of 

     the temple. 
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เอกสารหมายเลข 7.3 
ใบงานท่ี 1  บรรยายกิจกรรมยามวางของบุคคลตอไปน้ี โดยดูประโยคตัวอยาง 
 
                    A : What does  เกตุ do in her free time?  B : She reads a book. 

 

                    A : What does บอย do in his free time?   B : He  reads a book. 
 
                    A : What do เกตุ and บอย do in their free time? B : They read books. 

 

                   
                    

กอลฟ – ไมค 

 
 
 
 
 

 กอลฟ – ไมค 

 
 

เคน 

 
 
 
 
 

 เคน  

แอน  
 
 
 

 แอน  

กบ  
 
 
 

 กบ  

 

A B 
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ใบงานท่ี 2  บรรยายกิจกรรมในวนัหยดุที่ผานมาของบุคคลตอไปน้ี โดยดูประโยคตัวอยาง 

                    A : What did  เกตุ do last weekend? B : She washed dishes. 
 
 
 A : What did บอย do last weekend?  B : He washed dishes. 
 
  
                         A : What do เกตุ and บอย last weekend? B : They washed dishes. 

 
 

                                                              
กอลฟ - ไมค  

 
 
 

 กอลฟ - ไมค  

เคน 

 
    
 
 
 

 เคน  

แอน  
 
 
 

 แอน  

กบ  
 
 
 

 กบ  

 

A B 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 
 

Project:  Young Guide (Continued)        (3 hours) 
 ขั้นดําเนนิโครงงาน 
 Activity1 : Collecting data              (2 hours) 
 Activity 2 : Group preparation      (1 hour) 
 ความสมัพันธกับมาตรฐาน    
 ดานภาษา  
   คําศัพท 

    คําศัพทใหม :   - 

    คําศัพททบทวน :   - 

   โครงสรางทางภาษา 

    โครงสรางใหม :  -   

ทบทวน  :    - 

  ดานความคิด การวางแผน การวิเคราะห การตั้งคําถาม การเก็บขอมลู การ 

    แยกแยะ การจัดลําดับ การเปรียบเทยีบ การจัดหมวดหมู  

การเช่ือมโยงกบัสาระการเรียนรูอ่ืนๆ การนาํขอมูลไปใชในการทํา 

โครงงาน การแกปญหา 

  ดานสังคม/อารมณ/จรยิธรรม  ความสนุกสนานจากการวางแผนโครงงาน  

    การรับฟงความคิดเห็น การรับผิดชอบ การรวมมือชวยเหลือซึ่งกัน 

    และกัน  

  ดานรางกาย การใชรางกายในการเตรียมงาน เชน การเขียนสคริป การซอมพูด 

 ความสมัพันธกับสาระการเรียนรูอ่ืน สังคมศึกษา  

 กิจกรรมหลกั  นักเรียนวางแผนโครงงาน เก็บรวบรวมขอมูล เตรียมการนําเสนอ  

 ชิ้นงาน/กระบวนการ 1. ทกัษะการคนควา 

    2. ทกัษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 วัสดุอุปกรณ  เคร่ืองคอมพิวเตอร หนงัสือพิมพ 
 ขั้นตอนกิจกรรม  
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 คาบที่ 1 
    -ทบทวนองคประกอบในการนาํเที่ยว  
    1. ครูและนักเรียนทบทวนองคประกอบในการพูดนําเที่ยวที่ไดสรุปไวในช่ัวโมงแรก  

        (ขอ 11) รวมทั้งความคลอง ความถกูตอง และความชัดเจนในดานภาษา และใน 

        ดานการนําเสนอโครงงานที่ตองมนี้ําเสียงสูงตํ่านาฟง ชัดเจน และการใชทาทาง 

        ประกอบการนําเสนอเพื่อใหเขาใจยิง่ข้ึนและการเตรียมความพรอมกอนนําเสนอ 

        จริง 

 
คาบที่ 2 

 - วางแผนเกบ็รวบรวมขอมูล 
2. บอกนักเรียนวา ตอไปนักเรียนจะไดพาเพื่อนๆ และครูชาวตางชาติ ไปชมสถานที ่

    ตางๆ รอบโรงเรียน ไดแก ถ้ําเขาชางหาย โรงทอผานาหมื่นศรีและวดัหัวเขา ซึ่ง 

    นกัเรียนตองรวมกนัทํางานเปนกลุม  

 3. นกัเรียนแบงกลุมใหม แลวใหแตละกลุมวางแผนวาในการแนะนาํสถานที ่

       ทองเที่ยวตางๆ รอบๆ โรงเรียน โดยตกลงกันวาภายในกลุม ใครจะรับผิดชอบ 

     สถานที่ใดซึง่มีเวลาในการนําเที่ยว กลุมละ 1 ชั่วโมง 

4. แตละกลุมเลือกหัวหนากลุม รองหวัหนา เลขานุการ และอ่ืนๆ โดยบันทกึลงใน 

    แบบฟอรมการทาํโครงงาน ซึง่แตละคนตองเปล่ียนหนาที่ของตนเองในแตละ 

    โครงงาน (ดูเอกสารหมายเลข 8.1) 

   5. แตละกลุมแบงหนาที่กนัทํา 

 
 คาบที่ 3  
    - วางแผนการนาํเสนอโครงงาน  
  6. นกัเรียนคนควาหาขอมูลที่จําเปนในการนําเสนอโครงงานจากพิพิธถัณฑทองถิน่ 

       และจากการบรรยายของครู หรืออาจสอบถามบุคคลในทองถิน่ โดยใชเวลา 1 

       ชั่วโมงและใชเวลาคนควานอกเวลาเรียนอีก 1 ชั่วโมง ซึ่งเปนช่ัวโมงที่ 8  

    (15.30-16.30) และบันทกึขอมูลที่ไดลงในแบบบันทึกการทาํโครงงาน 

  7. ครูกับนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายถงึส่ิงที่ไดทาํ ขอมูลที่ไดและปญหาทีพ่บ 

       ตลอดถึงแนวทางแกไขจากแบบฟอรมที่ไดบันทกึไว เพื่อเปนประโยชนตอการทํา 

      โครงงานข้ันตอไป 
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  8. แตละกลุมแบงหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อเตรียมการนําเสนอโครงงาน เชน เขียน 

    สคริป และอื่นๆ โดยบันทกึลงในแบบฟอรม 

  9. ครูใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือเมื่อนักเรียนตองการหรือมีปญหา 

                      10. ครูแจงแตละกลุมถงึเวลาที่ตองนําเทีย่ว ซึง่เปนรายกลุมๆ ละ 1 ชัว่โมง 

           11. นักเรียนแตละกลุมเตรียมงานนอกเวลาเรียน 2 ชั่วโมง ในชัว่โมงเรียนที่ 8  

    (15.30-16.30) วันละ 1 ชัว่โมง 

           12. แตละกลุมบันทกึการทาํงานและปญหาทีพ่บ ตลอดถึงแนวทางแกไขจากแบบฟอรม 

      เพื่ออภิปรายรวมกนัในช่ัวโมงถัดไป 
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เอกสารหมายเลข 8.1 
แบบบันทึกการทําโครงงาน 

กลุม ……………………………. 
สมาขิกในกลุม       
1. …………………………………………     (ประธาน)   

2. …………………………………………     (รองประธาน)   

3. …………………………………………     (เลขานุการ)   

4. …………………………………………    

5. …………………………………………     

6. …………………………………………     

7. …………………………………………     

8. …………………………………………     

9. …………………………………………     

10. …………………………………………    

11. …………………………………………    

12. …………………………………………     
ขั้นตอนการ
ทําโครงงาน 

วันที ่
 

กิจกรรมทีท่ํา ขอมูลที่ได ปญหาที่พบ แนวทางแกไข ผูรับผิดชอบ 

      การวางแผน 

      
      การวบรวม

ขอมูล       
      
      

การเตรียม

นําเสนอ

โครงงาน       
      
      

การนําเสนอ

โครงงาน 

      
      
      

การประเมิน

โครงงาน 
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สิ่งที่ทาํไดดี 
1. ................................................................................................... 
2. ................................................................................................... 
3. ................................................................................................... 
สิ่งที่ตองปรบัปรุง 
1. ................................................................................................... 
2. ................................................................................................... 
3. ................................................................................................... 
 
บันทึกเพิม่เติม 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 
 

Project :  Young Guide     (3 hours) 
 ขั้นดําเนนิโครงงาน 
 Activity : Tour around school            (1 hour) 
 ความสมัพันธกับมาตรฐาน 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1  
  ดานภาษา  
   คําศัพท 

    คําศัพทใหม :   - 

    คําศัพททบทวน :   - 

   โครงสรางทางภาษา 

    โครงสรางใหม :  - 

ทบทวน :    - 

  ดานความคิด การนาํเสนอโครงงาน 

  ดานสังคม/อารมณ/จรยิธรรม  ความสนุกสนานจากการแนะนําสถานท่ี 

    ตางๆ รอบๆ โรงเรียน ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 

  ความสมัพันธกับสาระการเรียนรูอ่ืน สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

 กิจกรรมหลกั  นักเรียนแนะนาํสถานที่ทองเที่ยวรอบๆ โรงเรียน  

 ชิ้นงาน/กระบวนการ ทักษะการแนะนําสถานท่ีทองเทีย่ว   

 วัสดุอุปกรณ  ไมโครโฟน เทปสําหรับอัดเสียงพูด 
 ขั้นตอนกิจกรรม  

1.  แตละกลุมเตรียมการนําเสนอโครงงานมัคคุเทศกนอย โดยซอมพาเที่ยวเพยีงหนึง่ 

     ที่และบรรยายตามสคริปที่ไดเตรียมไว นักเรียนแตละกลุมประเมนิการพาเที่ยว 

     และการพดูของเพื่อนตางกลุม เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินและ 

     เกณฑการประเมิน เพื่อดูความพรอมและปรับปรุงแกไขจุดบกพรองกอนการ 

     นําเสนอจริงตามเวลาที่รับผิดชอบ  

 

 

 

 

* นักเรียนแตละกลุมนําเสนอโครงงานมัคคุเทศกนอยนอกเวลาเรียน* 

    ผูวิจัยและครูผูสอนภาษาอังกฤษประเมนิการนาํเทีย่วของนักเรียนแตละกลุม และ

ใหเพื่อนนกัเรียน ประเมนิการนําเสนอโครงงานของเพื่อนตางกลุม เพือ่นําไปประเมนิผลการ

ทํางานในข้ันหลังโครงงานตอไป  
( ดูเอกสารหมายเลข 9.1 ) 
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 ขั้นหลังโครงงาน 
 Activity :  Think back and write  (2 hours) 
 ความสมัพันธกับมาตรฐาน 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1  
  ดานภาษา  
   คําศัพท 

    คําศัพทใหม :   - 

    คําศัพททบทวน :   - 

   โครงสรางทางภาษา 

    โครงสรางใหม :   -  

    ทบทวน  :    -   

  ดานความคิด การสรุปความรู การยอนคิดไตรตรอง การใหเหตุผล 

  ดานสังคม/อารมณ/จรยิธรรม  การแสดงความคิดเห็น การเปนผูฟงที่ดี 

 ดานรางกาย การฟงและสนองตอบดวยทาทาง  

 ความสมัพันธกับสาระการเรียนรูอ่ืน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 กิจกรรมหลกั  นักเรียนดูเทปบันทกึการนําเที่ยวรวมกนั เพื่อประเมินผลโครงงาน 

ของตนเองและเพื่อน รวมทัง้รับทราบผลการประเมินของเพื่อนๆ นักเรียนแล

ครู 

 ชิ้นงาน/กระบวนการ ทักษะการประเมิน 

 วัสดุอุปกรณ สมุด Diary, แบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 ขั้นตอนกิจกรรม  
  1. ใหนักเรียนประเมินการเรียนรูของตนเองเพื่อพิจารณาวา ตนเองไดทาํส่ิงใดดีและ 

      เปนทีน่าพอใจบาง โดยบันทกึลงในสมุด Diary 

  2. นักเรียนพิจารณาวาตนทาํส่ิงใดไดดี หรือตนเองพอใจบาง อยางนอย 3 อยาง โดย 

      ครูเขียนตัวอยางประโยคในคร้ังแรก เชน 

   1. I could be a young guide. 

   2. I could present my village. 

   3. I could speak English well. 

   4. I could speak English correctly. 

   5. I could speak English with the foreigners. 

   5. I could work with my friends. 

   6. I could make others love our village. 
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  3. ครูอธิบายความหมายของแตละประโยค ใหนักเรียนคิดตามไปดวย ถาเปนประโยค 

      ที่ตรงกับความคิดของนกัเรียน ใหลอกลงสมุด Diary ไดเลย ดังตัวอยาง 

20 May, 2008  

Dear Diary, 

 This week, I did the following things well: 

1. _________________________________________________ 

        2. _________________________________________________ 

 แตถานักเรียนมีความคิดนอกเหนือจากนี ้ใหนักเรียนเขียนประโยคตาม

ความคิดตนเองเปนภาษาไทยได โดยใหนกัเรียนเขียน Diary ของตนหลังจากจบ

โครงงานทุกโครงงาน 

4. นักเรียนแตละกลุมทบทวนการทําโครงงาน เชน ปญหาตางๆ การเก็บรวบรวม 

    ขอมูล หรือการนาํเสนอโครงงาน รวมทัง้ผลงานของกลุม โดยบันทกึลงในแบบ 

    บันทึกการทําโครงงาน (ดูเอกสารหมายเลข 8.1) 

  5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการทาํโครงงาน โดยครูแจงผลการประเมินโครงงาน 

      ที่ไดจากแบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษในภาพรวม 

      เพื่อใหนกัเรียนไดทราบผลการทาํโครงงานของตน 

  6. นกัเรียนแตละกลุมนําขอสรุปที่ไดจากการอภิปรายรวมกันมาบันทกึลงในแบบ 

      บันทึกการทําโครงงานถงึส่ิงที่ทาํไดดีแลว และส่ิงที่คิดวาตองปรับปรุงเพื่อเปน 

      แนวทางในการทาํโครงงานในรายวิชาอ่ืนๆ ตอไป 

            7. นักเรียนประเมนิความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตนเอง โดยใช 

     แบบประเมนิตนเองดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ (ดูเอกสารหมายเลข 9.2) 
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เอกสารหมายเลข 9.1 
 

แบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (ครูประเมิน) 

 

คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองวางทีก่ําหนดให 

 
Project :      Story Telling 
         
   Broadcasting 
       
   Young Guide 
 
ผูประเมิน  :             ผูวิจัย      ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ชื่อ ……………. 

  

คะแนน  
ขอที่ 

 
รายการประเมิน 1 

พอใช 
2 
ดี 

3 
ดีมาก 

 
รวม 

1 ความสมจริงในการใชภาษา     

2 ความถกูตองของภาษา     

3 การนาํเสนอโครงงาน     

4 เนื้อหาสาระ     

รวม  

 

       
บันนทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
(นักเรียนประเมิน) 

 
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองวางทีก่ําหนดให 

 
Project :  Young Guide 
 
ผูประเมิน                   :              นักเรียนผูทําโครงงาน 

 

         :           นักเรียนผูรวมโครงงาน 
 
                         

คะแนน  
ขอที่ 

 
รายการประเมิน 1 

พอใช 
2 
ดี 

3 
ดีมาก 

 
รวม 

1 พูดไดคลองแคลว ออกเสียงชัดเจน      

2 ใชโครงสรางทางภาษาที่เขาใจงาย     

3 มีการใชทาทางประกอบ ทาํใหเขาใจเนื้อหาที่

นําเสนองายข้ึน 

    

4.1 ไดรับความรู      4 

4.2 เกิดความภาคภูมิใจในทองถิน่ของตน     

รวม     
 

 
บันทึกเพิม่เติม 
 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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เอกสารหมายเลข 9.2 
 

แบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
คําชี้แจง 1.ใหนกัเรียนประเมินความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตนเอง ใน 3  

ดาน คือ การสือ่ความหมาย ความคลองในการพูด และความถูกตองทางไวยากรณ 

โดยทาํเคร่ืองหมาย  / ลงในชองระดับคะแนน ที่ตรงกับความสามารถของตน 

2. กําหนดคาระดับคะแนนออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้

  5     หมายถงึ มากที่สุด   

 4     หมายถงึ มาก  

 3     หมายถงึ ปานกลาง   

 2     หมายถงึ นอย 

 1     หมายถงึ นอยที่สุด  

 

ระดับคะแนน รายการพฤติกรรม 
1 2 3 4 5 

ดานความคลองแคลวในการพูด 
1. ฉันสามารถพูดแสดงความคิดเห็นในสถานการณตางๆ โดยไมตองเตรียมตัว 

   
 

  

2. ฉันมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในการพูดตามสถานการณตางๆ      

3. ฉันสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลไดทันเวลา      

4. ฉันสามารถแกปญหาเฉพาะหนาในการพูดได      

ดานความถูกตองทางภาษา 
1. ฉันสามารถใชภาษาไดถูกตองตามหลักไวยากรณ 

     

2. ฉันสามารถออกเสียงไดถกูตอง ชัดเจน      

3. ฉันพยายามแกไขขอบกพรองดานการใชภาษาของตนเองตลอดเวลา      

4. ฉันสามารถแบงวรรคตอนในการพูดไดดี มีจังหวะในการพูด      

ดานการสื่อความหมาย 
1. ฉันสามารถสื่อสารใหผูฟงเขาใจในระหวางสนทนาหรือแสดงความคิดเห็นทั่วๆไป 

     

2. ฉันใชทาทางประกอบและมีการเคลื่อนไหวประกอบการพูด      

3. ฉันเลือกใชคําศัพทและภาษาที่งายตอการเขาใจ      

4. ฉันยกตัวอยางประกอบและอธิบายเพื่อใหผูฟงเขาใจงายข้ึน      



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

   แบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ 
แบบทดสอบทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ 

แบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

แบบประเมินทักษะการคิด 
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แบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
(ครูประเมิน) 

 
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองวางทีก่ําหนดให 
 

Project :      Story Telling 
         
   Broadcasting 
       
   Young Guide 
 
 
ผูประเมิน                      :        ผูวิจัย                                  :   ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ชื่อ … 

              

 

คะแนน  
ขอที่ 

 
รายการประเมิน 1 

พอใช 
2 
ดี 

3 
ดีมาก 

 
รวม 

1 ความสมจริงในการใชภาษา     

2 ความถกูตองของภาษา     

3 การนาํเสนอโครงงาน     

4 เนื้อหาสาระ     

รวม  

 

 
บันทึกเพิม่เติม 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
(นักเรียนประเมิน) 

 
 คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองวางทีก่ําหนดให 
 
Project : Story Telling 

     

 ผูประเมนิ                   :              นักเรียนผูทําโครงงาน 

 

         :           นักเรียนผูรวมโครงงาน 
   
   

คะแนน  
ขอที่ 

 
รายการประเมิน 1 

พอใช 
2 
ดี 

3 
ดีมาก 

 
รวม 

1 พูดไดคลองแคลว ออกเสียงชัดเจน      

2 ใชโครงสรางทางภาษาที่เขาใจงาย     

3.1 มีการสบตาผูฟง ใชทาทางประกอบ      3 

3.2 เรียบเรียงเนื้อหาทีท่าํใหเขาใจงายข้ึน     

4.1 เนื้อหานาสนใจ      4 

4.2 ไดรับความรู มีคติสอนใจ     

รวม  

 

 
บันทึกเพิม่เติม 
 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
(นักเรียนประเมิน) 

 
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองวางทีก่ําหนดให 

 
Project :  Broadcasting 

      

ผูประเมิน                   :              นักเรียนผูทําโครงงาน 

 

         :           นักเรียนผูรวมโครงงาน 
   
                     

คะแนน  
ขอที่ 

 
รายการประเมิน 1 

พอใช 
2 
ดี 

3 
ดีมาก 

 
รวม 

1 พูดไดคลองแคลว ออกเสียงชัดเจน      

2 ใชโครงสรางทางภาษาที่เขาใจงาย     

3 มีการใชเสียง เพลง หรือดนตรีประกอบอยาง

เหมาะสม ทาํใหเขาใจส่ิงทีน่ําเสนองายข้ึน 

    

4.1 เนื้อหาทนัตอเหตุการณ      

4.2 ไดรับความรู      

4 

4.3 ปรับใชในชีวิตประจําวันได     

รวม  

 

 
บันทึกเพิม่เติม 
 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
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แบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
(นักเรียนประเมิน) 

 
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองวางทีก่ําหนดให 
 
Project :  Young Guide 

 
ผูประเมิน                   :              นักเรียนผูทําโครงงาน 

 

         :           นักเรียนผูรวมโครงงาน 
 
                                

คะแนน  
ขอที่ 

 
รายการประเมิน 1 

พอใช 
2 
ดี 

3 
ดีมาก 

 
รวม 

1 พูดไดคลองแคลว ออกเสียงชัดเจน      

2 ใชโครงสรางทางภาษาที่เขาใจงาย     

3 มีการใชทาทางประกอบ ทาํใหเขาใจเนื้อหาที่

นําเสนองายข้ึน 

    

4.1 ไดรับความรู      4 

4.2 เกิดความภาคภูมิใจในทองถิน่ของตน     

รวม     

 

 
บันทึกเพิม่เติม 
 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ฉบับที่ 1 
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ตอนที่ 1:  แบบทดสอบสัมภาษณ (Interview) 
Structure: Present Simple  
คําชี้แจง แบบทดสอบนีป้ระกอบดวยขอคําถาม 10 ขอ ผูสัมภาษณจะถามคําถามคร้ังละ  

  1 ขอ ขอละ 2 คร้ัง ถามคร้ังแรกเพื่อใหนักเรียนคิด และถามคร้ังที่ 2 ในวนิาทีที ่30 เพื่อ

  ใหนักเรียนทบทวนความคิดของตน โดยนกัเรียนมเีวลาในการตอบขอละ 1 นาที เมือ่ 

  หมดเวลาผูสัมภาษณจะถามขอตอไป 

หมายเหตุ ผูสัมภาษณสรางความคุนเคยและใหผูเขาสัมภาษณรูสึกผอนคลาย โดยการพูด 

  ทักทาย “How are you today?” 
 
1. What is your name? 

2. Can you write your name in English? 

3. What is your nickname? 

4. How many people are there in your family? 

5. How do you go to school? 

6. Who is your best friend?  

7. What do you do in your free time? 

8. What kind of sports do you like?  

9. Do you like studying English? Why? Why not? 

10. What subject do you like to study most?  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

126 

ตอนที่ 2:  แบบทดสอบหาความแตกตางระหวางภาพ  
(Pictures for Comparison)  

Structure: Present Simple  
คําสั่ง  1. ดูภาพกิจกรรมยามวางของบุคคลตางๆที่ไดรับคนละ 1 นาที จากนั้นนักเรียน 

       ตองผลัดกนับรรยายภาพแตละภาพ เร่ิมจากขอ 1 ใหเพื่อนฟงวาบุคคลในภาพ 

    ทาํกิจกรรมยามวางอะไร โดยใหผูที่ไดรับภาพทีม่ีเคร่ืองหมาย * หนาขอเปนผู  

    เร่ิมบรรยายภาพกอน  

2. แตละคนฟงคําบรรยายของกันและกัน ถาเหมือนกันใหกา /  ในชอง           แต 
    ถาแตกตางกัน ใหกา x  

     

หมายเหตุ นักเรียนที่ไดรับแบบทดสอบที่มีเคร่ืองหมาย * เปนผูเร่ิมการสนทนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

127 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Student A 
 

*1.        6.                                               

 

 

 

 

 

 2.       *7. 

   

 

 

 

 

*3.       8. 

 

 

 

 

 

 4.      *9. 

 

 

 

 

 

*5.      10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      โฟกัส – แนท 
 

                                     ดาว - นิค 

                                    แคท                                                ลูลู 
 

                                   ธงชัย                                   ลุงศรีหนุม 

                                             โจอี้    

                                  แอน - แจค 

                                 เกมส - กาย 

                                 อ็อฟ - ไอซ 
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Student B 
 

 1.      *6. 

 

 

 

 

 

*2.       7. 

 

 

 

 

 

 3.      *8. 

 

 

 

 

 

*4.       9. 

 

 

 

 

 

 5.      *10. 

                           โฟกัส - แนท 

 

       ดาว - นิค 

                                          แคท   

 

             ธงชัย 
 

              โจอี้ 

  แอน - แจค 
 

               ลูลู   
 

     ลุงศรีหนุม 
 

    เกมส - กาย    
 

    อ็อฟ - ไอซ 
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แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ฉบับที่ 2 
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ตอนที่ 1:  แบบทดสอบสัมภาษณ (Interview) 
Structure: Present Simple  
คําชี้แจง แบบทดสอบนีป้ระกอบดวยขอคําถาม 10 ขอ ผูสัมภาษณจะถามคําถามคร้ังละ  

  1 ขอ ขอละ 2 คร้ัง ถามคร้ังแรกเพื่อใหนักเรียนคิด และถามคร้ังที่ 2 ในวนิาทีที ่30 เพื่อ 

  ใหนักเรียนทบทวนความคิดของตน โดยนกัเรียนมเีวลาในการตอบขอละ 1 นาที เมือ่ 

  หมดเวลาผูสัมภาษณจะถามขอตอไป 

หมายเหตุ ผูสัมภาษณสรางความคุนเคยและใหผูเขาสัมภาษณรูสึกผอนคลาย โดยการพูด 

  ทักทาย “How are you today?” 
 
  
1. What is your name? 

2. Could you write your name in English, please? 

3. How old are you? 

4. How many brothers or sisters do you have? 

5. How do you get to school? 

6. What is your free time activity?  

7. What kind of food do you like?  

8. What do you enjoy doing with your friends? 

9. What do you learn from working with your friends? 

10. How is your English speaking? 
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ตอนที่ 2:  แบบทดสอบหาความแตกตางระหวางภาพ  
(Pictures for Comparison)  

Structure: Present Simple  
คําสั่ง  1. ดูภาพกิจกรรมยามวางของบุคคลตางๆที่ไดรับคนละ 1 นาที จากนั้นนักเรียนตอง 

      ผลัดกนับรรยายภาพแตละภาพ เร่ิมจากขอ 1 ใหเพื่อนฟงวาบุคคลในภาพทํา 

      กิจกรรมยามวางอะไร โดยใหผูที่ไดรับภาพที่มีเคร่ืองหมาย * หนาขอเปนผูเร่ิม 

    บรรยายภาพกอน  

2. แตละคนฟงคําบรรยายของกันและกัน ถาเหมือนกันใหกา  /  ในชอง           แตถา 

    แตกตางกัน ใหกา x  

 

     

หมายเหตุ นักเรียนที่ไดรับแบบทดสอบที่มีเคร่ืองหมาย * เปนผูเร่ิมการสนทนา 
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Student A 
 

*1.       6.                                               

 

 

 

 

 

 2.       *7. 

   

 

 

 

 

*3.       8. 

 

 

 

 

 

 4.      *9. 

 

 

 

 

 

*5.           10. 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

                                          
 

                                           ลาลา 

                                    ต๊ิก - เอส                                          แชมป 

                                    กาละแมร                                               ไก 

                                                บี้ 

                                            นีนา 

                                           ท็อป 

                                          เจมส 

                                           หนุม 
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                                    กาละแมร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Student B 
 

 1.       *6.                                               

 

 

 

 

 

*2.       7. 

   

 

 

 

 

 3.      *8. 

 

 

 

 

 

*4.      9. 

 

 

 

 

 

5.      *10. 
 

                                           หนุม 
 

                                           ลาลา 
 

                                     ต๊ิก - เอส 

                                    กาละแมร    
 

                                           ท็อป     
         

                                          เจมส     
 
 

                                         แชมป 
 

                                              ไก 
 

                                                บี้ 
 

                                            นีนา 
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แบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
คําชี้แจง 1.ใหนกัเรียนประเมินความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตนเอง ใน 3  

ดาน คือ การสือ่ความหมาย ความคลองในการพูด และความถูกตองทางไวยากรณ 

โดยทาํเคร่ืองหมาย  / ลงในชองระดับคะแนน ที่ตรงกับความสามารถของตน 

2. กําหนดคาระดับคะแนนออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้

  5     หมายถงึ มากที่สุด   

 4     หมายถงึ มาก  

 3     หมายถงึ ปานกลาง   

 2     หมายถงึ นอย 

 1     หมายถงึ นอยที่สุด  

 

ระดับคะแนน รายการพฤติกรรม 
1 2 3 4 5 

ดานความคลองแคลวในการพูด 
1. ฉันสามารถพูดแสดงความคิดเห็นในสถานการณตางๆ โดยไมตองเตรียมตัว 

   
 

  

2. ฉันมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในการพูดตามสถานการณตางๆ      

3. ฉันสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลไดโดยไมตองเตรียมตัว      

4. ฉันสามารถแกปญหาเฉพาะหนาในการพูดได      

ดานความถูกตองทางภาษา 
1. ฉันสามารถใชภาษาไดถูกตองตามหลักไวยากรณ 

     

2. ฉันสามารถออกเสียงไดถกูตองตามโครงสรางประโยค เชน เสียงสูงในประโยค 

   คําถาม 

     

3. ฉันพยายามแกไขขอบกพรองดานการใชภาษาของตนเองตลอดเวลา      

4. ฉันสามารถแบงวรรคตอนในการพูดไดดี มีจังหวะในการพูด      

ดานการสื่อความหมาย 
1. ฉันสามารถสื่อสารใหผูฟงเขาใจในระหวางสนทนาหรือแสดงความคิดเห็นทั่วๆไป 

     

2. ฉันใชทาทางประกอบและมีการเคลื่อนไหวประกอบการพูด      

3. ฉันเลือกใชคําศัพทและภาษาทีท่ําใหผูฟงเขาใจไดงายข้ึน      

4. ฉันยกตัวอยางประกอบและอธิบายเพื่อใหผูฟงเขาใจงายข้ึน      
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แบบประเมินทักษะการคิด (ครูประเมิน) 

 
คําชี้แจง  ขอความขางลางนี้ แสดงถึงการใชความสามารถดานทกัษะการคิดของ 

  นักเรียน 

คาประเมิน 4   =    ดีมาก  3   =   ดี  2   =  พอใช 

  1   =    ผาน   0   =   ปรับปรุง 

 

 
 
 
               
 
 

การวางแผนโครงงาน     ทักษะการคิด 
 
 

 
กลุม 
 
 
 กา

รว
าง
แผ

นใ
นก

าร
ทํา

โค
รง
งา
น 

กา
รว
ิเค
รา
ะห

ขั้น
ตอ

น
ใน

กา
รท

ําโ
คร

งง
าน

 

* ก
าร
ตั้ง

คํา
ถา

ม 

* ก
าร
แก

ปญ
หา

ใน
 

  ก
าร
ทํา

งา
น 

 
 
 
 
   รวม 

 
 
 
 

   

 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

 
ปรับจาก แบบสังเกตทกัษะทางการคิดของ สุเมธตา งามชัด (2548:66) 

 

* เปนทักษะทีเ่กิดข้ึนไดทั้งในข้ันกอนโครงงาน ข้ันระหวางโครงงาน และข้ันหลังโครงงาน 

Project: ............................. 
  

ขั้นกอนโครงงาน 
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แบบประเมินทักษะการคิด (ครูประเมิน) 
  

คําชี้แจง   ขอความขางลางนี้ แสดงถึงการใชความสามารถดานทกัษะการคิดของ

นักเรียน 

คาประเมิน 4   =    ดีมาก  3   =   ดี  2   =  พอใช 

  1   =    ผาน   0   =   ปรับปรุง 

 

 
 
 
               
 
 
 

การดําเนินโครงงาน     ทักษะการคิด 
 
 

 
กลุม 
 
 
 
 
 

กา
รร
วบ

รว
มข

อมู
ล 

กา
รจ

ัดก
าร
ขอ

มูล
 

(ก
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ขอ
มูล

, ก
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ทีย
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อมู
ล,

 ก
าร
จัด

หม
วด
หมู
ขอ
มูล

) 

กา
รเ
ชื่อ

มโ
ยง
กับ

รา
ยว

ิชา
อื่น

ๆ 

* ก
าร
ตั้ง

คํา
ถา
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าร
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ใช
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โค
รง
งา
น 

* ก
าร
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รวม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับจาก แบบสังเกตทกัษะทางการคิดของ สุเมธตา งามชัด (2548:66) 
*เปนทักษะที่เกิดข้ึนไดทั้งในข้ันกอนโครงงาน ข้ันระหวางโครงงาน และข้ันหลังโครงงาน 

Project: ............................. 
  

ขั้นระหวางโครงงาน 
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แบบประเมินทักษะการคิด (ครูประเมิน) 
      

คําชี้แจง   ขอความขางลางนี้ แสดงถึงการใชความสามารถดานทกัษะการคิดของ 

  นักเรียน 

คาประเมิน 4   =    ดีมาก  3   =   ดี  2   =  พอใช 

  1   =    ผาน   0   =   ปรับปรุง 

 

 

 
 
 
               
 
 
 

การประเมินโครงงาน     ทักษะการคิด 
 
 

 
กลุม 
 
 
 กา

รส
รุป

คว
าม

รูท
ี่ได


จา
กก

าร
ทาํ

โค
รง
งา
น 
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ผล
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เมิ
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รวม 

 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

   

 

 
 
 
 

   

 

 
 
 

ปรับจาก แบบสังเกตทกัษะทางการคิดของ สุเมธตา งามชัด (2548:66) 

Project: .............................
   

ขั้นหลังโครงงาน 
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แบบประเมินทักษะการคิด (นักเรียนประเมิน) 

 
คําชี้แจง  ขอความขางลางนี้ แสดงถึงการใชความสามารถดานทกัษะการคิดของนักเรียน 

คําสั่ง  ใหทาํเคร่ืองหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนกัเรียน ตามความเปน 

 จริงมากที่สุด 

คาประเมิน          =   ดีมาก   =   4                  =   ดี   =  3                           =   พอใช   

= 2 

       =    ผาน     =  1             =   ปรับปรุง    =  0 

      Project: ……………………………… 
 

ผูที่ไดรับการประเมิน                          ตนเอง                          เพื่อน   

 

การวางแผนโครงงาน ทักษะที่ใช 
      

 

 
 
 
 

ชื่อเพื่อน 
 กา

รว
าง
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นใ
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ทํา
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รวม 

      

      

      

      

      

      

 

ปรับจาก แบบสังเกตทกัษะทางความคิดของ สุเมธตา งามชัด (2548:67) 

* เปนทักษะทีเ่กิดข้ึนไดทั้งในข้ันกอนโครงงาน ข้ันระหวางโครงงาน และข้ันหลังโครงงาน 

ขั้นกอนโครงงาน 
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แบบประเมินทักษะการคิด (นักเรียนประเมิน) 
 

คําชี้แจง  ขอความขางลางนี้ แสดงถึงการใชความสามารถดานทกัษะการคิดของนักเรียน 

คําสั่ง  ใหทาํเคร่ืองหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนกัเรียน ตามความเปน 

  จริงมากที่สุด 

คาประเมิน          =   ดีมาก   =   4              =   ดี   =   3                      =    พอใช   =  2 

       =    ผาน     =   1                  =   ปรับปรุง    =   0 

      Project: ……………………………… 
 
           ผูที่ไดรับการประเมนิ                          ตนเอง                             เพื่อน   

 

การดําเนินโครงงาน ทักษะที่ใช 
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ปรับจาก แบบสังเกตทกัษะทางความคิดของ สุเมธตา งามชัด (2548:67) 

* เปนทักษะทีเ่กิดข้ึนไดทั้งในข้ันกอนโครงงาน ข้ันระหวางโครงงาน และข้ันหลังโครงงาน 

 

ขั้นระหวางโครงงาน 
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แบบประเมินทักษะการคิด (นักเรียนประเมิน) 
 

คําชี้แจง  ขอความขางลางนี้ แสดงถึงการใชความสามารถดานทกัษะการคิดของนักเรียน 

คําสั่ง  ใหทาํเคร่ืองหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนกัเรียน ตามความเปน 

  จริงมากที่สุด 

คาประเมิน          =    ดีมาก   =    4                =   ดี   =   3                  =   พอใช   =   2 

       =    ผาน      = 1                  =   ปรับปรุง  = 0 

 

        Project: ……………………………… 
 
      ผูที่ไดรับการประเมิน                          ตนเอง                           เพือ่น   

 

การประเมินโครงงาน ทักษะที่ใช 
      

 

 
 
 
 

ชื่อเพื่อน 
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ปรับจาก แบบสังเกตทกัษะทางความคิดของ สุเมธตา งามชัด (2548:67) 

* เปนทักษะทีเ่กิดข้ึนไดทั้งในข้ันกอนโครงงาน ข้ันระหวางโครงงาน และข้ันหลังโครงงาน 

ขั้นหลังโครงงาน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

เกณฑการประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

เกณฑการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

เกณฑการประเมินทักษะการคิด 

แบบบันทกึคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
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เกณฑการประเมินคุณภาพโครงงานดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 
ระดับคะแนน รายการประเมิน 

1 2 3 

1. ความสมจริงในการใช 

    ภาษา 

 

• ใชน้ําเสียงไม

เหมาะสมกับส่ิงที่

นําเสนอ 

• พูดติดขัด

คอนขางมาก เปน

อุปสรรคตอความ

เขาใจในการฟง 

 

• ใชน้ําเสียงคอนขาง

เหมาะสมกับส่ิงที่

นําเสนอ สามารถ

ดึงดูดความสนใจของ

ผูฟง 

• พูดติดขัดบาง เปน

อุปสรรคตอความ

เขาใจในการฟง

เล็กนอย 
 

• ใชน้ําเสียงเหมาะสม

กับส่ิงที่นําเสนอ มี

ระดับเสียงสูงตํ่า

ดึงดูดความสนใจของ

ผูฟงไดเปนอยางดี 

• พูดติดขัดเล็กนอย แต

ไมเปนอุปสรรคตอ

ความเขาใจในการฟง 

 

2. ความถูกตองของภาษา 

      

 

มีขอผิดพลาดในการใช

โครงสรางไวยากรณ

พื้นฐานอยางเดนชัด 

ใชโครงสรางไวยากรณผิด

บางในบางคร้ัง 

ไมมีขอผิดพลาดในการใช

โครงสรางไวยากรณ 

 

 

3. การนําเสนอโครงงาน การนําเสนอยังไมนาสนใจ 

ส่ือความหมายไมชัดเจน  

 

การนําเสนอคอนขาง

นาสนใจ ส่ือความหมาย

คอนขางชัดเจน  

 

การนําเสนอนาสนใจ ส่ือ

ความหมายไดชัดเจน  

 

4.  เนื้อหาสาระ เนื้อหาคอนขางนาสนใจ  

แฝงความรู แตไมสามารถ

นําไปใชใหเปนประโยชนได  

เนื้อหานาสนใจ แฝง

ความรูและแงคิด แตไม

เดนชัด สามารถนําไปใช

ประโยชนได 

 

เนื้อหานาสนใจ แฝง

ความรูและแงคิด ผูฟง

สามารถนําไปใชประโยชน

ได  

 

 
ปรับจากแบบประเมินโครงงานของกรมวิชาการ (2544) 
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เกณฑการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 

คําชี้แจง ผูประเมินใหระดับความสามารถดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ 15 คะแนน โดย 

แบงเปนดานความคลองแคลวของการใชภาษา (Fluency) 5 คะแนน ความถกูตอง 

ของการใชภาษา (Accuracy) 5 คะแนน และดานประสิทธิภาพของการสื่อสาร 

(Comprehension) รวม 15 คะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี ้

 
ระดับคะแนน 

 

 
พฤติกรรม 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

ความ
คลองแคลว
ของการใช
ภาษา

(Fluency) 
 

ไมสามารถพูด

สื่อสารใหผูอื่น

เขาใจไดเลย 

หยุดพูดบอยครั้ง

และพูดสั้นๆ และ

บางคร้ังยากตอ

ความเขาใจ 

สามารถพูดสื่อสาร

ความคิดไดแต

ยังคงพูดสั้นๆ และ

บางคร้ังพูดขาด

ตอน 

 

สามารถพูดสื่อสาร

ไดอยางมี ประสิทธิ 

ภาพ แตเปนการ

สนทนาแลก 

เปลี่ยนขอมูลอยาง

สั้นๆ 

 

สามารถพูดได

เขาใจงายและมี

การสนทนา

แลกเปลี่ยนขอมูล

ไดอยางยาวๆ และ

ทําใหเกิด

ประสิทธิภาพใน

การสื่อสาร 

ความถูกตอง
ของการใช
ภาษา

(Accuracy) 

ไมมีการพูดหรือพูด

นอยมากจนไม

สามารถเขาใจได 

ใชคําพูดถูกตอง

บาง มีขอผิดพลาด

เกิดข้ึนในการใช

โครงสราง

ไวยากรณพื้นฐาน  

มีการใชคําศัพทใน

วงจํากัด มีขอ 

ผิดพลาดเกิดข้ึนใน

การใชโครงสราง

ไวยากรณอยาง

เดนชัด  

มีการใชคําศัพทใน

วงกวางข้ึน แต

ยังคงใชโครงสราง

ไวยากรณผิดบาง

ในบางคร้ัง  

มีการใชคําศัพทใน

วงกวางไดถูกตอง

และเหมาะสม ไมมี

ขอผิดพลาดในการ

ใชโครงสราง

ไวยากรณอยาง

เดนชัด  

 

ประสิทธิภาพ
ของการ
ส่ือสาร 

(Comprehension) 

ไมสามารถพูด

อธิบายหรือสื่อ

ความหมายให

เขาใจได 

ในบางคร้ังไม

สามารถพูดอธิบาย

หรือสื่อความหมาย

ใหเขาใจได 

การสื่อความสวน

ใหญสามารถ

เขาใจได ตองมีการ

ซักถามบาง 

สื่อความหมายได

คอนขางชัดเจน 

สื่อความหมายได

ชัดเจน 

 

ปรับจากเกณฑการใหคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษของเออร (Ur.1996:135) และฮีทตัน 

(Heaton.1990:68-71) 
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เกณฑการประเมินทักษะการคิด 
 

ทักษะการคิด ระดับคะแนน ความสามารถดานทักษะการคิด 

4 วางแผนการทาํงานเปนระบบดีมาก 

3 วางแผนการทาํงานเปนระบบดี 

2 วางแผนการทาํงานคอนขางเปนระบบ 

1 วางแผนการทาํงานเปนระบบพอใช 

1. การวางแผนในการ 

    ทาํโครงงาน 

0 วางแผนการทาํงานไมเปนระบบ 

4 วิเคราะหข้ันตอนในการทาํโครงงานไดดีมาก 

3 วิเคราะหข้ันตอนในการทาํโครงงานไดดี 

2 วิเคราะหข้ันตอนในการทาํโครงงานไดคอนขางดี 

1 วิเคราะหข้ันตอนในการทาํโครงงานไดไมคอยดี 

2. การวิเคราะหข้ันตอน 

   ในการทําโครงงาน 

0 ไมมีการวิเคราะหข้ันตอนในการทาํโครงงาน 

4 ต้ังคําถามที่แสดงถึงการคิดอยางเปนระบบไดดีมาก 

3 ต้ังคําถามที่แสดงถึงการคิดอยางเปนระบบไดดี 

2 ต้ังคําถามที่แสดงถึงการคิดอยางเปนระบบไดคอนขางดี 

1 ต้ังคําถามที่แสดงถึงการคิดอยางเปนระบบบาง 

3. การต้ังคําถาม 

0 ไมมีการตั้งคําถามที่แสดงถงึการคิดอยางเปนระบบ 

4 แกไขปญหาในการทํางานไดดีมาก 

3 แกไขปญหาในการทํางานไดดี 

2 แกไขปญหาในการทํางานไดคอนขางดี 

1 แกไขปญหาในการทํางานไดเล็กนอย 

4. การแกปญหาในการ 

    ทาํงาน 

0 ไมสามารถแกไขปญหาในการทํางานไดเลย 

4 คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

3 คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่คอนขางหลากหลาย 

2 คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่คอนขางจํากัด 

1 คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลเพียงแหลงเดียว 

5. การรวบรวมอมูล 

0 คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลจากส่ือที่ครูเตรียมใหเพียง

อยางเดียว 
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ทักษะการคิด ระดับคะแนน ความสามารถดานทักษะการคิด 

4 แยกแยะ จัดลําดับ เปรียบเทยีบ และจัดหมวดหมูขอมูลทีไ่ด

อยางเปนระบบดีมาก  

3 แยกแยะ จัดลําดับ เปรียบเทยีบ และจัดหมวดหมูขอมูลทีไ่ด

อยางเปนระบบดี 

2 แยกแยะ จัดลําดับ เปรียบเทยีบ และจัดหมวดหมูขอมูลทีไ่ด

คอนขางเปนระบบ 

1 แยกแยะ จัดลําดับ เปรียบเทยีบ และจัดหมวดหมูขอมูลทีไ่ดไม

คอยเปนระบบ 

6. การจัดการขอมูล 

(การแยกแยะขอมูล, 

การจัดลําดับขอมูล, 

การเปรียบเทยีบขอมูล, 

การจัดหมวดหมูขอมูล) 

0 แยกแยะ จัดลําดับ เปรียบเทยีบ และจัดหมวดหมูขอมูลทีไ่ดไม

เปนระบบ 

4 เชื่อมโยงความรูที่ไดกับความรูในวิชาอ่ืนๆไดดีมาก 

3 เชื่อมโยงความรูที่ไดกับความรูในวิชาอ่ืนๆไดดี 

2 เชื่อมโยงความรูที่ไดกับความรูในวิชาอ่ืนๆไดคอนขางดี 

1 เชื่อมโยงความรูที่ไดกับความรูในวิชาอ่ืนๆ บาง 

7. การเชื่อมโยงความรู 

    กับวิชาอ่ืนๆ 

0 ไมมีการเช่ือมโยงความรูที่ไดกับความรูในวชิาอ่ืนๆ  

4 นําเสนอไดนาสนใจมาก ส่ือความหมายไดชัดเจนมาก 

3 นําเสนอไดนาสนใจ ส่ือความหมายไดชัดเจน 

2 นําเสนอไดคอนขางนาสนใจ ส่ือความหมายไดคอนขางชัดเจน 

1 นําเสนอไดนาสนใจเล็กนอย ส่ือความหมายไดชัดเจนบาง 

8. การนําเสนอโครงงาน 

0 นําเสนอไมนาสนใจ ส่ือความหมายไมชัดเจน 

4 ใชน้ําเสียงไดเหมาะสมกับส่ิงทีน่ําเสนอมาก 

3 ใชน้ําเสียงไดเหมาะสมกับส่ิงทีน่ําเสนอ 

2 ใชน้ําเสียงไดคอนขางเหมาะสมกับส่ิงทีน่าํเสนอ 

1 ใชน้ําเสียงไมคอยเหมาะสมกับส่ิงที่นาํเสนอ 

9. การนําเสนอ 

0 ใชน้ําเสียงไมเหมาะสมกับส่ิงทีน่ําเสนอ 
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ทักษะการคิด ระดับคะแนน ความสามารถดานทักษะการคิด 

4 สรุปความรูที่ไดรับจากการทาํโครงงานไดดีมาก 

3 สรุปความรูที่ไดรับจากการทาํโครงงานไดดี 

2 สรุปความรูที่ไดรับจากการทาํโครงงานไดคอนขางดี 

1 สรุปความรูที่ไดรับจากการทาํโครงงานไดไมคอยดี 

10. การสรุปความรูที ่

     ไดจากการทํา 

     โครงงาน 

0 ไมสามารถสรุปความรูที่ไดรับจากการทาํโครงงานได 

4 บอกจุดเดน จดุดอย ส่ิงที่ตองปรับปรุงในการทําโครงงานได

อยางละเอียดครบถวนดีมาก 

3 บอกจุดเดน จดุดอย ส่ิงที่ตองปรับปรุงในการทําโครงงานได

อยางละเอียดครบถวนดี 

2 บอกจุดเดน จดุดอย ส่ิงที่ตองปรับปรุงในการทําโครงงานได

คอนขางละเอียด 

1 บอกจุดเดน จดุดอย ส่ิงที่ตองปรับปรุงในการทําโครงงานไดไม

คอยละเอียด 

11. การทบทวนผลงาน 

     ในแตละโครงงาน 

0 ไมสามารถบอกจุดเดน จุดดอย ส่ิงที่ตองปรับปรุงในการทํา

โครงงานได 

4 ใหเหตุผลสนบัสนุนการประเมินไดละเอียดดีมาก 

3 ใหเหตุผลสนบัสนุนการประเมินไดละเอียดดี 

2 ใหเหตุผลสนบัสนุนการประเมินไดคอนขางดี 

1 ใหเหตุผลสนบัสนุนการประเมินไดบาง 

12. การใหเหตุผล 

     ประกอบการ 

     ประเมิน 

0 ไมสามารถใหเหตุผลสนับสนนุการประเมินได 

 

 

 

* ปรับจากเกณฑการประเมินศักยภาพในดานตางๆ ของสุริยา จันทรเนียม (2541: 30-37 ) 
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แบบบันทึกคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ประเภทของแบบทดสอบ …………………………………………….. (กอน / หลังการทดลอง) 

ผูประเมิน      ……          ผูวิจัย     ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ชื่อ ................................ 

 
 

คะแนนความคลองแคลว 
 

คะแนนความถูกตอง 
 

คะแนนการสื่อสาร 
 

 
ลําดับ
ที่ 

 
ชื่อ-นามสกุล 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
รวม15 
คะแนน 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
 

คะแนนกลุมตัวอยาง  จาก 

แบบทดสอบทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ 

แบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

แบบประเมินทักษะการคิด 
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คะแนนกลุมตัวอยาง 
 

แบบทดสอบทกัษะการ

พูดภาษาอังกฤษ 

การประเมนิตนเองดานทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษ 

การประเมนิทกัษะการคิด  
 
ลําดับ

ที ่ คะแนน 

กอนการ 

ทดลอง 

(30) 

คะแนน 

กอนการ 

ทดลอง 

(30) 

โครงงาน

ที ่

1 

(60) 

โครงงาน

ที ่

2 

(60) 

โครงงาน

ที ่

3 

(60) 

โครงงาน

ที ่

1 

(56) 

โครงงาน

ที ่

2 

(56) 

โครงงาน

ที ่

3 

(56) 

1 11 18 16 29 31 34 35 44 

2 11 11 20 36 36 13 20 35 

3 11 15 27 32 37 35 36 37 

4 19 29 31 46 48 47 51 49 

5 9 16 21 28 34 40 35 45 

6 19 25 34 48 47 51 49 49 

7 23 27 36 49 49 53 51 33 

8 11 15 32 40 42 15 29 33 

9 19 20 39 45 44 45 43 50 

10 10 13 29 28 28 22 14 28 

11 9 12 25 39 36 11 17 29 

12 9 15 44 44 51 10 17 39 

13 11 11 17 26 27 23 22 33 

14 11 12 28 38 38 20 29 40 

15 9 18 29 42 49 27 28 37 

16 10.5 17 28 23 34 31 31 37 

17 15 19 29 36 38 43 36 41 

18 15 26 27 43 41 49 50 52 

19 6 12 27 34 41 29 23 33 

20 14 19 38 47 46 43 41 46 

21 23 28 36 47 48 52 41 51 

22 6 9 12 15 17 17 19 31 
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แบบทดสอบทกัษะการ

พูดภาษาอังกฤษ 

การประเมนิตนเองดานทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษ 

การประเมนิทกัษะการคิด  

 

ลําดับ

ที ่

คะแนน 

กอนการ 

ทดลอง 

(30) 

คะแนน 

หลังการ 

ทดลอง 

(30) 

โครงงาน

ที ่

1 

(60) 

โครงงาน

ที ่

2 

 (60) 

โครงงาน

ที ่

3 

(60) 

โครงงาน

ที ่

1 

(56) 

โครงงาน

ที ่

2 

(56) 

โครงงาน

ที ่

3 

(56) 

23 13.5 21 40 35 42 46 48 29 

24 16 28 24 35 36 45 49 53 

25 7 8 12 24 24 6 14 25 

26 6 9 37 37 37 6 13 27 

27 23 28 21 32 38 51 49 54 

28 15 28 34 42 49 43 40 28 

29 18.5 28 37 46 45 51 49 48 

30 6 12 29 36 44 13 33 36 

31 6 15 18 30 41 17 26 43 

32 6 9 25 30 34 31 19 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ตัวอยาง 

แบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ 

แบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

แบบประเมินทักษะการคิด 

แบบบันทกึการทําโครงงาน 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 

แบบประเมินคุณภาพโครงงานดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ 
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ตัวอยาง 

แบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
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ตัวอยาง 

แบบประเมินทักษะการคิด 
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ตัวอยาง 

แบบบันทกึการทําโครงงาน 
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ประวัติยอผูวจิัย 
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ประวัติยอผูวจิัย 
 

ชื่อ – สกุล   นางสาวอติกานต  ทองมาก 

วันเดือนปเกิด   12  มกราคม  2521 

สถานที่เกิด   อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 

สถานที่อยูปจจุบัน  18  หมูที่ 2 ตําบลปากแจม  อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 

    92190 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน ครู โรงเรียนบานควนสวรรค  

สถานทีท่ํางานปจจุบัน  โรงเรียนบานควนสวรรค สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาตรัง  

เขต 1 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2540  มัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนสภาราชิน ีจังหวัดตรัง 

 พ.ศ. 2544  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

    วิทยาเขตปตตาน ี

 พ.ศ. 2552  ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ) จาก 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
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