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ประกาศคุณูประการ 
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ดร.อรพรรณ วีระวงศ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.สมสรร วงษอยู
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การจัดทํางานรวิจัยนี้ทุกขั้นตอน ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง ในความกรุณาและกราบขอบพระคุณเปนอยางสงูไว 
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ผศ.วชิระ วิชชุวรนันท  ที่กรุณาชวยตรวจแกไขเครื่องมือในการวิจัยฉบับนี้ 
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 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารของนักเรียนที่จัดการเรียนรูโดยโครงงาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ แบบประเมินโครงงาน 

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษและแบบสอบถามวัดพฤติกรรมกลา

แสดงออกในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ยความเบี่ยงเบน

มาตรฐานและการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยใชสถิติ ทีแบบไมเปนอิสระจากกัน (t-

test for dependent samples) 

 

 ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 

 1. ระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนกลุมตัวอยาง

หลังการเรียนรูโดยโครงงานสวนมากอยูในระดับพอใช 

 2. ภายหลังการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสารเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 3. ภายหลังการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 4. ภายหลังการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน นักเรียนมีพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใช

ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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The purpose of this study was to investigate the students’ability in using English  

in communication through the use of Project Work. The subjects were 35 students of 

Mattayomsuksa 2, Srinagrarindra the Princess Mother School. The instruments used 

were a pre-test and post-test of English, project work lessons, a task evaluation form, a    

questionnaire on students’ satisfaction towards studying English, and an assertive 

behavior questionnaire in using English for communication. The data was statistically 

analyzed by mean scores, percentage, standard deviation, and t-test for dependent 

samples. 

 

 The results of this study revealed that:  

 1. The students’ ability in using English for communication in the project work 

learning experiment was at an average level. 

 2. The students’ ability in using English for communication were significantly  

increased at the .01 level after using project work . 

 3. The students’ satisfaction in studying English were significantly increased at 

the .01 level after using project work . 

 4. The students’ assertive behavior in using English for communication were 

significantly increased at the .01 level after using project work. 

 

 

 

 
 



 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่นิยมใชกันอยางแพรหลายที่สุด ในปจจุบันมีคนทั่วโลก

ใชภาษาอังกฤษเปนหลักในการสื่อสารจํานวนถึง 2,000 ลานคนหรือ 1 ใน 3 ของประชากรโลก ดังนั้น

จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะสงเสริมใหประชากรไทยไดเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได 

เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและการประกอบอาชีพตลอดจนการติดตอส่ือสารในดานเศรษฐกิจ

และสังคม และในเวทีสากล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: Online) นอกจากนั้น แผนพัฒนาการศึกษา

แหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540 – 2544 ไดระบุไวอยางชัดเจนวา วิสัยทัศนของการศึกษาไทยที่พึง

ประสงคในอนาคตนั้น ตองพัฒนาคนไทยใหมีความรู ความสามารถ และมีทักษะที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน เชน มีความรูภาษาตางประเทศเปนอยางดีโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2539) ดวยเหตุนี้ภาษาอังกฤษจึงเปนวิชาที่ไดรับการบรรจุไวใน

หลักสูตรการเรียนการสอนของไทยในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศภาษาที่หนึ่ง  

(กรมวิชาการ. 2545:3)  

 อยางไรก็ตาม เทาที่ปรากฎพบวาแมวากระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษ

ในระบบการศึกษาอยางตอเนื่อง จากประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา แตนักเรียนสวนใหญยัง

ขาดทักษะ ในการพูดสื่อสารหรือโตตอบกับชาวตางประเทศ อานภาษาอังกฤษไมเขาใจ ไม รู

ความหมายของศัพทภาษาอังกฤษ รวมทั้งไมสามารถนําคําศัพทเหลานั้นมาเรียงเปนประโยคที่ถูกตอง 

(เนตรปรียา ชุมไชโย. 2544: 25; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2543: 191-192) ซึ่งสอดคลองกับ รศ.ดร.

สมศีล ฌานวังศะ (2547:21) นอกจากนี้ จากการรายงานการประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

พุทธศักราช 2539 ทั้งในหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ไดจากการวัดและประเมินการเรียนของนักเรียนสวนใหญคือ ยังไมเปนที่

นาพอใจ โดยเฉพาะในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารที่สอดคลองกับสถานการณในการดําเนินชีวิตหรือ

ในบริบทของสังคมโดยทั่วไปไมวาจะเปนการใชภาษาในดานการฟง พูด อาน เขียน (ศูนยพัฒนา

หลักสูตร. 2543: 3) จึงอาจกลาวไดวาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษายังอยูในระดับตํ่า นักเรียนประสบปญหาเมื่อตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นกัเรยีน

ไมสามารถนําภาษาที่เรียนไปใชในการปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณจริงอยางมั่นใจได แมจะเห็น

ประโยชนและความสําคัญของภาษา ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากนักเรียนมีโอกาสฝกภาษาที่จะใชใน

สถานการณและกิจกรรมตางๆนอยมาก หรืออาจเนื่องมาจากนักเรียนไมมีโอกาสรับขอมูลขาว
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สารสนเทศภาษาอังกฤษเปนประจํา นอกจากนี้การที่นักเรียนไมคอยมีโอกาสที่จะมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมในชั้นเรียน ทําใหนักเรียนขาดความเชื่อมั่นในการใชภาษาเปาหมาย ประกอบกับผูสอนจัดการ

เรียนการสอนภาษาในลักษณะการนําเสนอรูปแบบภาษาอังกฤษที่เปนสวนยอยและเปนการสอนแบบ

ดั้งเดิม มิใชรูปแบบการฝกความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูในสิ่งที่สงเสริมให

นักเรียนเกิดความเขาใจ หรือความสามารถในการใชภาษาไดดวยตนเองในสถานการณตางๆ จึงไม

เกิดขึ้น (บังอร พานทอง. 2540: 39) 

 การเรียนภาษาตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ แตกตางจากการเรียนสาระการ

เรียนรูอ่ืนๆ ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับตัวภาษาเทานั้น แตเพื่อให

สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการทั้งในชีวิตประจําวัน 

และการงานอาชีพ การที่นักเรียนจะใชภาษาไดถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้น ข้ึนอยูกับทักษะ

การใชภาษา ดังนั้นในการจัดการสอนภาษาที่ดี นักเรียนตองมีโอกาสไดฝกทักษะในการใชภาษามาก

ที่สุด (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ. 2) 

และ กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 3) ไดระบุเกี่ยวกับการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไววาการเรียนการสอน

เพื่อใหนักเรียนสามารถสื่อสารไดตามวัตถุประสงคนั้น ครูจะตองจัดกิจกรรมทางภาษาที่มุงเนนการฝก

ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกตความรูมาใช จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง สรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู สามารถสรางความสัมพันธและความ

รวมมือระหวางนักเรียนดวยกัน และระหวางนักเรียนกับครู จากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การ

จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะตองเนนการนําเสนอรูปแบบภาษาในการสื่อสาร แลวใหโอกาส

นักเรียนไดเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยฝกและใชภาษาจริงเหมือนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันจาก

งานหรือกิจกรรมที่กําหนดให ทั้งนี้เพื่อที่จะนําไปสูการพัฒนาความรูความสามารถในการใชภาษาของ

นักเรียน  

 แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนแนวทางหนึ่งที่เปนกระบวนการเรียนรูที่จะ

พัฒนานักเรียนใหรูจักคิดคนควาหาความรู และรูจักแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถทํางานและ

แกปญหารวมกับผูอ่ืนได การเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริงนี้ นักเรียนจะเรียนรู จดจํา และสามารถ

นําไปใชอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังไดพัฒนากระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดและสนใจ

ใฝหาความรูดวยตนเอง เพื่อพัฒนาใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพอยางแทจริง (สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ. 2544: คํานํา) การสอนโดยทําโครงงานเปนวิธีการเรียนรูที่ยึดนักเรียนเปนสําคัญ โดยแบง

โครงงานออกเปน 2 ประเภท คือโครงงานตามสาระการเรียนรู ซึ่งเปนโครงงานที่นักเรียนมีกรอบการ

ทํางานภายใตจุดประสงคของการเรียนรูในเนื้อหาแตละเร่ือง และโครงงานตามความสนใจ ซึ่งเปน

โครงงานที่นักเรียนทําตามความสนใจและการสังเกตสวนตัว 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 3-4) ไดกลาวถึงแนวการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานไววา 

เปนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว

ของ สุรางค โควตระกูล (2544) ที่วาการสอนแบบโครงงาน เปนวิธีการสอนที่เนนประโยชนของตัว

ผูเรียนเปนสําคัญ วิธีสอนที่เนนการปฏิบัติจริง เรียนในสิ่งที่เปนรูปธรรม จากการศึกษาวิจัยทางสมอง

ของ การดเนอร (สุรางค โควตระกูล. 2544; อางอิงจาก Gardner. 1983)  พบวาคนเราจะเรียนรูไดดี

ที่สุดเมื่อมีการลงมือปฏิบัติจริง การทําโครงงานยังมีกิจกรรมหลากหลาย เชน วาดรูป ตัดกระดาษ 

ระบายสี สัมภาษณ สํารวจ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะทําใหนักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน การทํา

โครงงานนักเรียนแตละคนจะทํางานตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจและจินตนาการ ตาม

ลีลาการเรียนรู(Learning style) ของตน นอกจากนี้ดานความสามารถในการใชภาษา โครงงานยังเปน

กิจกรรมหนึ่งที่สงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาดวยตนเอง ดังคํากลาวของ กุศยา แสงเดช (2545:92) 

ที่วาโครงงานเปนกิจกรรมที่บงบอกถึงความสามารถในการใชภาษาของนักเรียนอยางเปนรูปธรรม เปน

กิจกรรมที่เชื่อมตอระหวางภาษาที่เรียนมากับการนําภาษาไปใชในสถานการณจริง และละเอียด จุฑา

นนท (2543:1) ยังไดกลาวถึงการทําโครงงานวาจะเปนแรงกระตุน ใหผูเรียนขยายความรูดานคําศัพท 

และสํารวจเนื้อหาของภาษาที่จําเปนตอการปฏิบัติภาระงานใหเสร็จสมบูรณ การทําโครงงานจะเชื่อม

ชองระหวาง ส่ิงที่นักเรียนเรียนรูในหองเรียน กับส่ิงที่นักเรียนจําเปนตองมี เพื่อใชส่ือสารในสถานการณ

ของชีวิตจริง นักเรียนจะไดมีโอกาสนําภาษาที่เรียนอยางเปนทางการมาฝกปฏิบัติจริง เปนการเปด

โอกาสใหแกนักเรียน ไดมุงเนนถึงการแสดงออกถึงขอมูล และความคิด มากกวาจะเนนไปที่ตัวภาษา

เอง อันจะทําใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อความคิดหรือผลิตผลการออกแบบไดอยางชัดเจน 

 นอกจากนั้น โครงงานภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีเจตนารมณใหนักเรียนไดฝกทักษะ

ทางภาษาภายใตเร่ืองหรือประเด็นที่นักเรียนสนใจ(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 

2542) การที่นักเรียนไดเลือกทํากิจกรรมหรือไดเลือกเรียนเนื้อหาที่ตนเองมีความสนใจจะทําใหลงมือ

ปฎิบัติกิจกรรมนั้นๆ ดวยความพึงพอใจ มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ ความพึงพอใจเปนสิ่ง

สําคัญที่จะกระตุนใหผูเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายหรืองานที่ตองการทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

และหลังจากการทํางานไดสําเร็จจะเกิดความรูสึกเปนสุขถือเปนรางวัลของการทํางาน มีความยินดีและ

เกิดความพอใจอยากทํากิจกรรมนั้นอยางตอเนื่อง (ศุภสิริ โสมาเกตุ. 2544) ซึ่งจากรายงานการวจิยัการ

พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยโครงงานของธีรนันท ตานนท 

(2542) พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมระหวางการปฎิบัติโครงงานในระดับมากทั้งพฤติกรรมความสนใจใน

การเรียน ความสนุกสนาน ความกระตือรือรน ความเชื่อมั่นและกลาแสดงออก นักเรียนทุกคนมีความ

พึงพอใจตอการเรียนรูดวยโครงงานอยูในระดับมาก และมีความตองการจัดทําโครงงานอยางตอเนื่อง  
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยของการเรียนรูดวยโครงงาน (Project work) ซึ่งเปน

แนวทางการสอนวิธีหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกใชภาษา ที่มีความหมายในสถานการณจริง ได

ใชภาษาอยางอิสระในการทําโครงงาน เกิดการเรียนรูแบบไมรูตัว และกระบวนการเรียนรูรูปแบบภาษา

แบบรูตัว ฝกการแกปญหา ไดเรียนรูดวยตนเองเพื่อแสวงหาความจริง และสงเสริมพฤติกรรมกลา

แสดงออกซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการเรียนรูภาษาอังกฤษและปรับตัวอยูใน

สังคมไดดี ดังที่ไดกลาวมาขางตนดังนั้นวิธีการเรียนรูดวยโครงงานนาจะแกปญหาที่ผูเรียนไมสามารถ

นําภาษาที่เรียนไปใชส่ือสารในสถานการณจริงไดอยางมั่นใจ และชวยเพิ่มความพึงพอใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษและสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกซึ่งเปนองคประกอบที่จะทําใหผูเรียนประสบ

ความสําเร็จในการเรียนภาษาสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารได ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาการใช

แนวการสอนดวยวิธีการเรียนรูดวยโครงงาน จะชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร มีความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษและพฤติกรรมกลาแสดงออกเพิ่มมากขึ้น

หรือไม โดยผลของการศึกษาคนควาครั้งนี้จะไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน

ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

  
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการใชภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนที่ไดรับการ

เรียนรูดวยโครงงาน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนกอนและ

หลังไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน  

 3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรยีนกอนและหลังไดรับ

การเรียนรูดวยโครงงาน  

 4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารของนักเรียน

กอนและหลังไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน  

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ทําใหรูถึงความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมกลาแสดงออกของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูดวยโครงงานซึ่งจะเปน

แนวทางแกครูและผูที่ เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษ  ในการสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของผูเรียนเพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน อีกทั้งได

แผนการจัดการเรียนสอนตามแนวการเรียนรูดวยโครงงาน 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
      ประชากร 
       ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรยีนเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร เขตพืน้ที่การศึกษาเขตที่ 1 จังหวัดกําแพงเพชร  
      กลุมตวัอยาง  
      กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาํแพงเพชร ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 35 คน ที่ไดมาจาก

การสุมอยางงาย (Simple random sampling) 
 ตัวแปรที่เกีย่วของในงานวิจัย  
      1. ตัวแปรอิสระ ไดแก วธิีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน  

      2. ตัวแปรตาม ไดแก  

    2.1 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

  2.2 ความพงึพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษดวยโครงงาน 

  2.3 พฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
 ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 
      ดาํเนนิการทดลองในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2549 เปนเวลา 20 คาบ โดยใชเวลาในการ

ทดลอง 7 สัปดาห ๆ ละ 3 คาบ รวมเปน 21 คาบ และใชเวลาการทดสอบกอนและหลัง 4 คาบ รวมเปน 

25 คาบ 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
      เนื้อหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกเนื้อหาจากหนังสือ Super Goal 2 และ

เปนหนังสือที่ กระทรวงศึกษาธิการอณุญาตใหใชเปนแบบเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยแผนการสอนที่ใชประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปนี้ 

 1. Fashion Show: Describing clothes 

 2. The Daily Activities: Describing daily activities and adverbs of frequency 

 3. Pets: Asking and talking about pets 

 4. Ordering food in a restaurant: Asking and ordering food in a restaurant 

 5.  A Tale: Narrating a story 
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 นิยามศัพทเฉพาะ  
      1. โครงงานภาษาอังกฤษ (Project work)  
       หมายถึง กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางการเรียนของผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยอาศัยกระบวนการศึกษาอยางเปนระบบมีแผนการปฏิบัติงาน โดยมีครูผูสอนใหคําปรึกษาอยาง

ใกลชิด งานวิจัยนี้ใชแนวการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการทําโครงงาน ที่ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอน

แบบโครงงานวาอาจแบงไดเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้  

       1. ข้ันกอนโครงงาน (Pre-project stage) เปนการเตรียมตัวผูเรียนในดานภาษา ซึง่

แบงเปน  

  1.1 ข้ันนาํเสนอ (Presentation) เปนการนาํเสนอภาษาในบริบทที่หลากหลาย 

  1.2 ข้ันฝก (Practice) เปนการใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาที่เรียนในรูปของกิจกรรมที่

สนุกสนาน 

     2. ข้ันดําเนินการทดลอง (While-project stage) ผูเรียนจะไดนาํภาษาที่เรียนไปใช 

(Production) บูรณาการกับทักษะและสาระการเรียนรูอ่ืนๆในรูปของกจิกรรมที่มีการกําหนดชิน้งาน  

      3. ข้ันหลังโครงงาน (Post-project stage) เปนการนาํเสนอชิ้นงาน และประเมินชิน้งานที่

ผูเรียนไดทํา ซึง่เปนขัน้การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) เปนการนาํเสนอชิน้งาน โดยใชภาษา

ที่นกัเรียนไดเรียนมา 
     2. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
      หมายถงึ ความสามารถในการใชทักษะ ฟง พูด อาน เขียน ในลักษณะทักษะสัมพันธเพื่อ

การสื่อสาร การสอบถาม การแลกเปลี่ยนขอมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็น  
      3. ความพึงพอใจในกจิกรรมการเรยีนภาษาอังกฤษ  
      หมายถึง ความรูสึก ความคิด การกระทําหรือพฤติกรรมที่ชื่นชอบหรือพอใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษ ผูเรียนเต็มใจและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติกิจกรรมและตองการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆอยาง

ตอเนื่อง  
      4. พฤติกรรมกลาแสดงออก 
      หมายถึง การแสดงพฤติกรรมออกมาตาม ความคิด ความรูสึก ในสถานการณตางๆทีต่องมี

ความสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยางเปดเผย จริงใจ ตรงไปตรงมาตามสิทธิของตนอยางเหมาะสม ไม

ละเมิดสิทธิของผู อ่ืน และปราศจากความวิตกกังวลใดๆ ทั้งทางดานภาษาและน้ําเสียงอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในแงบวกและแงลบ  
     5. การประเมินตามสภาพจริง 
     หมายถึง การประเมินงานทีน่ักเรียนแสดงออกในภาคปฏิบัติ เนนกระบวนการเรียนรู 

ผลผลิต และเปดโอกาสใหนกัเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลและจัดกระบวนการเรยีนรูดวยตนเอง 
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สมมติฐานทางการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษดวยโครงงาน มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

สูงขึ้นกวากอนการเรียน 

 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษดวยโครงงาน มีความพึงพอใจในการเรียนสูงขึ้นกวา

กอนการเรียน  
 3. นกัเรียนที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษดวยโครงงาน มีพฤติกรรมกลาแสดงออกสูงขึ้นกวา

กอนการเรียน  
  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเรียบเรียงเอกสารและงานวิจัยดังนี้ 

  1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

  2. เอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

            2.1 ความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

            2.2 ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  

  3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนแบบโครงงาน 

            3.1 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงาน 

            3.2 ความหมายของการสอนแบบโครงงาน 

            3.3 ลักษณะของการสอนแบบโครงงาน 

            3.4 ประเภทของโครงงาน  

            3.5 ข้ันตอนในการสอนแบบโครงงาน 

            3.6 การวัดผลประเมินผล  

  4. การประเมินตามสภาพจริง 

            4.1 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 

             4.2 ลักษณะการประเมินตามสภาพจริง 

  5. เอกสารที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

            5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

            5.2 ความตองการพื้นฐานที่เปนองคประกอบใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ 

              5.3 วิธีการสรางความพึงพอใจในการเรียน 

  6. เอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกลาแสดงออก 

           6.1 ความหมายพฤติกรรมกลาแสดงออก 

           6.2 ลักษณะของผูมีพฤติกรรมกลาแสดงออก 

  7. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบโครงงาน 

           7.1 งานวิจัยในประเทศ 

           7.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัด

การศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด ครูผูสอนตองเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผูถายทอด

ความรู ไปเปนผูชวยเหลือสงเสริม และสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ

และให ข อมู ลที่ ถู กต องแก ผู เ รี ยน เพื่ อนํ าข อมูล เหล านั้ น ไปใชส ร า งสรรค ความรู ของตน 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 21) 

 การเรียนรูสาระการเรียนรูตางๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย การจัดการเรียนรูควร

ใชรูปแบบที่เนนการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรู

จากธรรมชาติ จากการปฏิบัติจริง และเปนการเรียนรูแบบบูรณาการ ซึ่งตองนํากระบวนการคิด การ

จัดการไปสอดแทรกในการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู การเรียนรูในลักษณะองครวม การบูรณาการ

เปนการกําหนดเปาหมายการเรียนรวมกัน ยึดผูเรียนเปนสําคัญ สามารถจัดไดในลักษณะการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการเปนโครงงาน โดยผูเรียนและผูสอนรวมกันสรางสรรคโครงงานขึ้น โดยใชเวลาเรียน

ตอเนื่องรวมเนื้อหาสาระการเรียนรูตางกลุมเขาดวยกัน มีเปาหมายเดียวกัน อาจสอนในลักษณะเปน

รายบุคคล กลุมเล็ก หรือ กลุมใหญ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 21-22) 

 

2. การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  
 2.1 ความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 นักภาษาศาสตรหลายทานไดใหความหมายของการสื่อสาร และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร ไวดังนี้ 

  ลุยส และ สเลด   (Lewis,Glen and Slade Chistina.1994: 4) ไดใหความหมายของการ

ส่ือสารวา การสื่อสารเปนการแสดง ความคิด ความรู หรือความรูสึก 

 ไฮเบล (Hybel. 1995: 6) อธิบายวา การสื่อสารเปนกระบวนการซึ่งมนุษยใชแลกปลี่ยนขอมูล 

ควมคิด และความรูสึกซึ่งกันและกันโดยการพูด การเขียน และภาษาทาทาง 

 วอลตันและนายีน  (Walton, Sue & Nayne, Jeffery. 1995: 5) กลาววา การสื่อสารเปนการ

ใชภาษาเขียน ภาษาพูด หรือภาษาทาทางในการสงขอมูล ประกอบดวยคนอยางนอย 2 คนหากขอมูล

ที่สงออกไปนั้นมีผูรับซ่ึงมีความเขาใจและมีการตอบสนองตอการสื่อสารนั้นๆ นั่นแสดงวาการสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ  
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 พจนานุกรมการสอนภาษาและภาษาศาสตรประยุกต (Dictionary of Language Teaching 

and Applied Linguistics. 1992: 65) ใหความหมายการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไววา คือวิธีการ

สอนภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สอง ซึ่งเนนเปาหมายในดานความสามารถในการสื่อสารไดจริง  

 สมยศ แมนแยม (2543: 26) ไดกลาววา การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนการสอนที่เนน

ภาษาของผูเรียนเปนหลัก โดยอาศัยหลักการของภาษาศาสตร ซึ่งวาดวยเนื้อหาบริบท (Context) 

ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ในแตละชุมชนอาจมีการใชภาษาที่ผิดแผกแตกตางกันไปตาม

สภาพแวดลอม  

 กลาวโดยสรุป การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมีจุดมุงหมายใหผูเรียนนําความรูทางภาษาไปใช

ในการสื่อสารไดโดยแสดงความคิด ความรูสึก ทางภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษาทาทาง ในการ

แลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกันไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ สังคม สภาพแวดลอม และสามารถที่

จะรูวาเมื่อไรควรจะพูด และควรจะพูดอะไรกับใคร เมื่อไร ที่ไหน และในลักษณะอยางไร 
 2.2 แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  
  แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมาจากแนวคิดที่วา ภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสารและ

เปาหมายของการสอนภาษาคือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถใชภาษาเพื่อสื่อความหมายได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาษาไดเหมาะสมกับสภาพสังคม สุมิตรา อังวัฒนกุล(2540: 110-111) ไดให

แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไวดังตอไปนี้  

 1. ตองใหผูเรียนรูวากําลังทําอะไร เพื่ออะไร ผูสอนตองบอกใหผูเรียนทราบถึงความมุงหมาย

ของการเรียนการฝกใชภาษา เพื่อใหการเรียนภาษาเปนสิ่งที่มีความหมายตอผูเรียน คือสามารถสื่อสาร

ไดตามที่ตนตองการ เชน ในทักษะพูดผูเรียนสามารถพูดถามทางไปยังสถานที่ที่ตองการจะไปได 

 2. การสอนภาษาโดยแยกทักษะ ไมชวยใหผูเรียนใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดดีเทากับการสอน

ในลักษณะบูรณาการ ในชีวิตประจําวัน การใชภาษาเพื่อการสื่อสารมักตองใชหลายทักษะรวมๆกันไป 

และในบางครั้งก็ตองอาศัยกิริยาทาทางประกอบ  

 3. ตองใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการใชภาษา กิจกรรมดังกลาวควรมีลักษณะเหมือนใช

ชีวิตประจําวันมากที่สุด เพื่อใหผูเรียนนําไปใชไดจริง กิจกรรมการเติมเต็มขอมูล (Information Gap) 

เปนกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุด เพราะผูเรียนที่ทํากิจกรรมนี้จะไมทราบขอมูลของอีกฝายหนึ่ง จึง

จําเปนตองสื่อสารกันเพื่อใหไดขอมูลตามที่ตองการ นอกจากนี้ในการทํากิจกรรมการใชภาษา ควรให

ผูเรียนไดมีโอกาสเลือกใชขอความที่เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณดวย 

 4. ตองใหผูเรียนฝกการใชภาษามากๆ การที่ผูเรียนจะสามารถการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร

ดังนั้นนอกจากผูเรียนตองทํากิจกรรมการใชภาษาแลว ยังตองมีโอกาสไดทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ 

ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดดวย เชน เกมส (Game) การแกปญหา (Problem Solving) สถานการณ
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จําลอง (Simulation) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) กิจกรรมเหลานี้ยอมมีบทบาทสําคัญที่สุดที่

จะสงเสริมใหผูเรียนไดฝกการใชภาษา 

 5. ผูเรียนตองไมกลัววาใชภาษาผิด แนวการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารใหความสําคญั

กับการใชภาษา (Use) มากกวากฎเกณฑ (Usage) ดวยเหตุนี้ผูสอนจึงไมควรแกไขขอผิดผลาดของ

ผูเรียนทุกครั้ง ควรแกไขเฉพาะที่จําเปนมิฉะนั้นอาจทําใหผูเรียนขาดความมั่นใจและไมกลาใชภาษาใน

การทํากิจกรรมตางๆ นอกจากนี้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควรใหความสําคัญในเรื่องความคลอง

ในการใชภาษา (Fluency) เปนอันดับแรกซึ่งภาษาที่ใชอาจไมถูกตองนักแตส่ือความหมายไดสวนความ

ถูกตองของการใชภาษา (Accuracy) ก็ควรคํานึงถึงเชนกัน 

  กองวิจัยทางการศึกษา (2542: 13) อธิบายวา แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารจะตองเนน

ใหผูเรียนนําภาษาไปใชได คือ  

 1. เนนการใชภาษา (Use) มากกวากฎเกณฑการใชภาษา (Usage)  

 2. ผูเรียนรูเปาหมายของการทํากิจกรรมแตละอยางอยางชัดเจน  

 3. การสอนจะตองเนนความสําคัญของสวนทั้งหมดของภาษาที่สอนแลวคอยเนนลงไป

สวนยอย  

 4. เนนกระบวนการเรียน มากกวาเนนรูปแบบ  

 5. เรียนรูโดยการปฏิบัติ 

 6. ไมควรยับยั้งหรือแกคําผิดระหวางทํากิจกรรมใชกระบวนการเรียนรูที่จําเปนในการเรียนการ

สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร คือ ชองวางดานขอมูลระหวางผูรวมทํากิจกรรม (Information Gap) 

 จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนี้ มุงเนนใหผูเรียนได

แสดงความสามารถในการใชภาษา(Use) ของผูเรียนมากกวากฎเกณฑการใชภาษา (Usage) โดยการ

ฝกภาษาอังกฤษผานกิจกรรมทางภาษาที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน สงเสริมให

ผูเรียนกลาแสดงออกและมีความคิดสรางสรรค ในการสอนนั้นควรสอนแบบบูรณาการระหวางวิชาอ่ืนๆ

ในขณะที่เรียนภาษาอังกฤษ ในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นครูควรยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

 2.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 ข้ันตอนการจัดการเรียนนั้น ครูควรทําความเขาใจวิธีการ และขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน

ภาษาเพื่อการสื่อสารใหเขาใจอยางถองแท ดังที่ผูเชี่ยวชาญไดนําเสนอวิธีการไวดังนี้  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 22) และ สุมิตรา อังกุลวัฒนา (2540: 112-115) ไดมีแนวคิดที่

คลายคลึงกับ ลิตเติลวูด (Littlewood. 1983: 45-49) ในการเสนอขั้นตอนการเรียนการสอนภาษาเพื่อ

การสื่อสารไว 3 ข้ันตอน คือ 
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 1. ข้ันเสนอเนื้อหา (Presentation or Introducing New Language Item) เปนขั้นที่สําคัญ

ที่สุดเพราะในขั้นนี้ครูจะใหขอมูลทางภาษาแกผูเรียน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรู และฝกภาษาใน

ลําดับถัดไป ซึ่งในการเสนอเนื้อหาจะเนนที่การใหนักเรียนไดเรียนรู และทําความเขาใจเกี่ยวกับ

ความหมายและวิธีการใชภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณตางๆควบคูไปกับการเรียนรูกฎเกณฑทาง

ภาษา ในการสอนเนื้อหาอาจจะดําเนินการดังนี้ 

  1.1 ผูสอนเสนอบริบท หรือสถานการณแกผูเรียน โดยอาจใชรูปภาพ การเลาเร่ืองให

ฟงหรืออาน ซึ่งอาจเปนเรื่องราวหรือบทสนทนา แตไมควรเปนประโยคเดี่ยวๆ และเนื้อหานี้นอกจากจะ

มีคําศัพทหรือรูปแบบภาษาที่ผูเรียนไดเรียนรูมาบางแลว เพื่อชวยใหสามารถเขาใจเร่ืองราวที่ฟง หรือ

อานไดบาง  

  1.2 กระตุนการเรียนรู (Elicitation) โดยตรวจสอบดูวาผูเรียนเขาใจเรื่องที่ฟงหรืออาน

เพียงใด เชน ถามคําถามและใหคําตอบหรือกระตุนใหผูเรียนพูด ถาผูเรียนตอบไดหรือสามารถใชภาษา

ไดก็ไมจําเปนตองเสียเวลากับการเสนอเนื้อหามากนัก ทั้งนี้เพราะผูเรียนอาจเคยเรียนรูเนื้อหาดังกลาว

มาบางแลว แตถาผูเรียนตอบไดบางหรือไมไดเลย ผูสอนตองตระหนักวาจําเปนตองสอนหรืออธิบาย

เนื้อหาทางภาษาดังกลาวใหผูเรียนเขาใจ และในการสอนผูสอนตองอธิบายและแสดงใหผูเรียนเห็นวา

เนื้อหาทางภาษานั้นมีรูปแบบ วิธีการใชและมีความหมายอยางไร และถาจําเปนอาจใชภาษาแมในการ

อธิบายก็ได  

 2. ข้ันการฝก (Practice/Controlled Practice) เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนฝกใชภาษาที่เร่ิมเรียนรู

ใหมในลักษณะของการฝกแบบควบคุม โดยมีผูสอนเปนผูนําในการฝก โดยทั่วไปการฝกในขั้นนี้มี

จุดมุงหมายใหผูเรียนจดจํารูปแบบของภาษาได จึงเนนที่ความถูกตองของภาษาเปนหลัก แตมี

จุดมุงหมายใหนักเรียนใหนักเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใชรูปแบบภาษานั้นๆ

ดวยเชนกัน การฝกแบบควบคุมนี้ในขั้นเริ่มแรกมักใชวิธีการแบบกลไก (Mechanical Drill) หรือบางครัง้

เรียกวาการฝกซ้ําๆ (Repetition Drill) คือเปนการใหนักเรียนฝกซ้ําๆตามดวยตัวอยาง จนกระทั่ง

สามารถจดจําและใชรูปแบบภาษานั้นไดแตยังไมเนนในดานความหมาย ดังนั้นการฝกแบบนี้นักเรียน

อาจจะเขาใจหรือไมเขาใจความหมายของรูปภาษาที่ฝกก็ได ในการฝกในขั้นนี้อาจทําตามขั้นตอนใน

การฝก ดังนี้  

  2.1 ใหนักเรียนฟงตัวอยางภาษา จากเทปหรือจากครูผูสอนประมาณ 2-3 ครั้ง ใน

กรณีที่ผูสอนเปนผูพูดใหฟง จะตองออกเสียงหรือพูดอยางเปนธรรมชาติดวยความเร็วปกติ 

  2.2 ใหผูเรียนฝกพูดหรือออกเสียงพรอมกันตามตัวอยาง อาจจะใหผูเรียนฝกพรอมกัน

ทั้งหองหรือแบงฝกทีละคร่ึงหอง ตามความเหมาะสม การฝกในลักษณะนี้จะทําใหทุกคนมีโอกาสฝก

ดวยตนเองพรอมๆกับไดเรียนรูการออกเสียงหรือการพูดจากเพื่อนคนอื่นดวย 
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  2.3 หลังการฝกพรอมกัน ผูสอนสุมเรียกผูเรียนใหฝกทีละคน ในขณะเดียวกันให

ผูเรียนคนอื่นๆ ที่เหลือมีสวนชวยผูที่ถูกเรียกใหฝกเดี่ยวได ถาผูเรียนนั้นมีปญหาในการฝก ทั้งนี้เพื่อให

รวมกิจกรรม แมจะเปนการฝกทีละคนก็ตาม นอกจากนี้ผูสอนตองใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนแตละคน

ดวย เพื่อใหผูเรียนรูวาตนใชภาษาไดถูกตองหรือไม 

  2.4 ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนในดานความหมายได โดยถามดวยคําถามงายๆ 

ใหผูเรียนตอบสั้นๆ วาใช-ไมใช หรือ ถูก-ผิด เปนตน การฝกแบบควบคุมนี้ เนนที่ความที่ถูกตองของ

รูปแบบภาษาเปนสําคัญ ฉะนั้นการฝกในขั้นนี้ควรใชเวลาเพียงเล็กนอยเทานั้น 

 3. ข้ันการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production/Free Practice) เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก

เพราะการฝกการใชภาษาเพื่อการสื่อสารเปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูภาษาใน

ชั้นเรียน กับการนําภาษาไปใชจริงนอกชั้นเรียน การฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยทั่วไปมีจุดประสงค

เพื่อใหนักเรียนไดลองใชภาษาในสถานการณตางๆ ดวยตนเอง โดยผูสอนเปนเพียงผูแนะแนวทาง

เทานั้น การฝกใชภาษาในลักษณะนี้มีประโยชนในแงที่ชวยใหทั้งผูสอนและผูเรียนไดรูวาผูเรียนเขาใจ

และเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารไดเองโดยอิสระ นอกจากนี้ผูเรียนจะไดมีโอกาสนําความรูทางภาษา ที่

เคยเรียนมาแลวมาใชใหเปนประโยชนอยางเต็มที่ในขั้นนี้อีกดวย เพราะผูเรียนไมจําเปนที่จะตองใช

ภาษาตามรูปแบบที่กําหนดมาใหเหมือนการฝกแบบควบคุม ซึ่งการฝกมักฝกในรูปของการทํากิจกรรม

แบบตางๆ โดยผูสอนเปนผูริเร่ิมหรือจัดการขั้นเริ่มตนของการจัดกิจกรรมให เชน อธิบายวิธีทํากิจกรรม 

จัดกลุมผูเรียน หลังจากนั้นผูเรียนจะเปนผูทํากิจกรรมเองทั้งหมด ผูสอนจะคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ 

เมื่อผูเรียนประสบปญหาในการทํากิจกรรม หรือใหขอมูลปอนกลับหรือประเมินผลการทํากิจกรรมใน

ภายหลัง 

 สรุปไดวา ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร มีจุดมุงหมายเพื่อให

นักเรียนสามารถใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ และกาละเทศะในสังคม ข้ันตอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเนนเนื้อหาที่จะใชในการสื่อสารโดยใชกลุมเปนศูนยกลางของการ

ฝก และใชกิจกรรมตางๆเปนเครื่องมือ ผูเรียนเปนผูฝกกิจกรรม ครูเปนผูคอยแนะนําชวยเหลือและเปน

ผูจัดกิจกรรมหรือสรางสถานการณ ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ ข้ันเสนอ

เนื้อหาภาษาอังกฤษ (Presentation) ข้ันการฝก (Practice) ข้ันการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 

(Production) นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2542:22) ไดเพิ่มเติมข้ันการนําเขาสูบทเรียน (Warm 

up) กอนขั้นเสนอเนื้อหา (Presentation) และขั้นสรุปผล (Wrap up) หลังขั้นการใชภาษาเพื่อการ

ส่ือสาร (Production) 
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3. เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนแบบโครงงาน 
 3.1 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542) กลาวไววา การเรียนรูภาษาอังกฤษโดย

การจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียน เปนประสบการณการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูเลือกเร่ือง/

ประเด็นที่ตองการจะเรียนรูเปนภาษาอังกฤษและกําหนดวิธีการเรียนรูโดยตนเองโดยวิธีการและแหลง

การเรียนรูที่หลากหลาย การทําโครงงานชวยพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษตลอดจนสามารถ

นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได เปนการจัดการเรียนรูตามหลักการของผูเรียนเปนศูนยกลาง (child-

centered)  

 กิจกรรมโครงงานกับหลักการที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยโครงงาน มีลักษณะสอดคลองกับหลักการ

จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและแนวทางปฏิบัติกระบวนการเรียนรูเพราะ  

  1.1 ผูเรียนเลือกเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษาหรือจัดโครงงานดวยตนเอง 

  1.2 ผูเรียนเลือกวิธีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูดวยตนเอง  

  1.3 ผูเรียนลงมือปฎิบัติจริง (เรียนรู) ดวยตนเอง 

  1.4 ผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับผูอ่ืน  

  1.5 ผูเรียนไดบูรณาการทักษะทางภาษาและเนื้อหาสาระกับกลุมประสบการณ/ 

ส่ิงแวดลอม/ เหตุการณอ่ืนที่นักเรียนสนใจ 

 2. ลักษณะสําคัญของโครงงานภาษาอังกฤษ (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. 2542) 

สรุปไดดังนี้ 

  2.1 เร่ืองหรือประเด็นในการจัดทําโครงงานเปนเรื่องที่นักเรียนคนนั้นๆดวยตนเอง 

 2.2 นักเรียนเปนผูเลือกวิธีการศึกษา/ แหลงความรูและลงมือดวยตนเอง  

  2.4 เนื้อหาสาระมีลักษณะบูรณาการกับกลุมประสบการณ/ วิชา/ ส่ิงแวดลอม

รอบๆตัวหรือสถานการณอ่ืนๆในชีวิตประจําวัน 

  2.5 นักเรียนไดใชและไดเรียนรูทักษะทางภาษาเพิ่มข้ึน  

  2.6 ผลงานมีความถูกตองมีความหมายเหมาะสมกับวัย 

  2.7 สามารถสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได  
 3.2 ความหมายของการสอนแบบโครงงาน 
 คําวา “โครงงาน” ไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายเอาไวมากมายดังนี้  

 ดิวอ้ี (Dewey. 1988) ซึ่งเปนผูริเร่ิมการสอนแบบโครงงาน กลาววา การสอนแบบโครงงาน เปน

การสอนที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงในชีวิต โดยเริ่มจากปญหาตางๆ แลว ดําเนินการแกปญหา
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นั้นโดยการใชความคิดและลงมือทําจริงมุงใหนักเรียนไดมีโอกาสวางแผน และดําเนินงานตามแผนที่

วางไวใหสําเร็จตามความมุงหมาย และรับผิดชอบดวยตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณ

ตรง และเนนวาการทําโครงงานสามารถสอนและทดสอบทักษะเชิงปญญาระดับสูงของผูเรียนได  

 สํานักนิเทศนและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2542) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมโครงงานวา

เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน ไดเลือกและสรางกระบวนการเรียนรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่งดวย

ตนเอง โดยใชวิธีการและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และสามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได  

 กรมวิชาการ (2544) ไดใหความหมายของโครงงาน หมายถึง กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนได

ศึกษาคนควาและลงมือปฎิบัติดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัย

กระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการอื่นใดไปใชในการศึกษาหาคําตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมี

ครูผูสอนคอยกระตุน แนะนําและใหคําปรึกษาแกผูเรียนอยางใกลชิดตั้งแตการเลือกหัวขอที่จะศึกษา

คนควา ดําเนินการวางแผน กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานอยางใกลชิดตั้งแตการเลือกหัวขอที่จะ

ศึกษาคนควา ดําเนินการวางแผน กําหนดขั้นตอนดําเนินงานและการนําเสนอผลงาน  

  กระทรวงศึกษา (2533) ใหความหมายของโครงงานวา เปนการทํากิจกรรมที่เปดโอกาสให

นักเรียนไดศึกษาคนควา และลงมือปฎิบัติจริงดวยตนเอง ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของครู 

ตั้งแตการคิดสรางโครงงาน การวางแผนดําเนินการ การออกแบบลงมือปฎิบัติรวมทั้งรวมกําหนด

แนวทางในการวัดผลประเมินผล  

 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2546: 5) โครงงานคืองานวิจัยเล็กๆสําหรับผูเรียนเปนการ

แกปญหาหรือขอสงสัย หาคําตอบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 จากความหมายของโครงงานที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา โครงงาน เปนกระบวนการเรียนรู

เร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจจะศึกษาอยางลึกซึ้งดวยตนเองตามความสนใจโดยวิธีการตางๆ อยาง

เปนระบบ จากแหลงความรูที่หลากหลาย โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกและคําปรึกษาอยาง

ใกลชิด 
 3.3 ลักษณะของการสอนแบบโครงงาน 
 ไฮนซ (Haines. 1989: 1-2) และ ดักลาส (Douglass. 1996) ไดกลาวถึงลักษณะของการสอน

แบบโครงงานไวอยางสอดคลองกัน ดังนี้  

 1. เนนผูเรียนเปนศูนยกลางไมใชเนนหลักสูตร (Student-centered not syllabus-centered)  

 2.  เปนการรวมมือกันไมใชการแขงขันกัน (Co-operative not competitive)  

 3. เนนการพัฒนาทักษะไมใชเนนหลักไวยากรณ (Skill-based not structure-based) 

 4. ใหความสําคัญกับผลงานที่เกิดจาการทําโครงงาน (The importance of the end product)  
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 ตามทัศนะของนักการศึกษาหลายคนมีความเห็นตรงกันวา ลักษณะสําคัญของโครงงาน 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542) สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1. เปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ สงสัย ตองการหาคําตอบ  

 2.เปนการเรียนรูที่มีกระบวนการ มีระบบ ครบกระบวนการ 

 3. เปนการบูรณาการการเรียนรู 

 4. นักเรียนใชความสามารถหลายดาน 

 5. มีความสอดคลองกับชีวิตจริง 

 6. มีการศึกษาอยางลุมลึกโดยวิธีการและแหลงขอมูลที่หลากหลาย  

 7. เปนการแสวงหาความรูและสรุปความรูดวยตนเอง  

 8. มีการนําเสนอโครงงานโดยวิธีการที่เหมาะสม ในดานกระบวนการและผลงานที่คนพบ  

 9. ขอคนพบ ส่ิงที่คนพบ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

  ชารด (Chard. 1995) ไดกลาวเสริมเกี่ยวกับลักษณะของการสอนแบบโครงงานวา มีกิจกรรม

หลักๆตลอดทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน คือ 

 1. การอภิปราย จะชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสสนทนากับครู ครูไดตรวจสอบ บันทึกความรูและ

เปนการชวยพัฒนาความคิดของนักเรียน  

 2. ทัศนศึกษา ในที่นี้ไมไดหมายถึงการเดินทางออกทัศนศึกษานอกสถานที่ แตหมายถึงการที่

นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณตรง จากการไดพูดคุย สัมภาษณบุคคลตางๆ การสํารวจ 

สังเกตสิ่งตางๆ อยางใกลชิด เพื่อสรางความรูและเรียนรูดวยตนเอง 

 3. กิจกรรมนําเสนอ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอความรูทั้งที่เปนความรูเดิมกอน

ทําโครงงาน และความรูใหมที่ไดจากการทําโครงงาน เปนการรวบรวมความรูเพื่อนําไปสูการตั้งคําถาม

ที่จะมุงสูคําตอบ  

 4. กิจกรรมการศึกษาคนควา เปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจักหาความรูจากแหลงขอมูลที่

หลากหลายแลวบันทึกรวบรวม  

 5. การจัดแสดง เปนการนําเสนอผลงานของนักเรียน ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทําโครงงานทุก

ข้ันตอน ซึ่งอาจจัดแสดงในรูปปายนิเทศ งานนิทรรศการ เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดง

ความกาวหนาในการทําโครงงาน 

 จากทัศนะของนักการศึกษา ที่กลาวถึงลักษณะของการสอนแบบโครงงาน ตางมีความเห็นไป

ในทิศทางเดียวกันวา การสอนแบบโครงงานเปนการสอนที่เนนตัวผูเรียนมากกวาเนนหลักสูตร ซึ่งเปน

ลักษณะการสอนที่แตกตางจากเดิม คือการใหโอกาสผูเรียนไดคิด ปฎิบัติ สรางสรรคผลงาน ดวย
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ตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทํางาน และกิจกรรมตางๆ เชน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การเก็บ

รวบรวมขอมูล การแสดงผลงาน ซึ่งกระบวนการเหลานี้ผูเรียนจะไดฝกอยางเปนระบบตามขั้นตอน   
 3.4 ประเภทของโครงงาน  
 ฟรายด-บูธ (Fried-Booth. 1987: 6) กลาวถึงวิธีการสอนแบบโครงงานวา เปนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยการสอนแบบโครงงานมี 2 ประเภท คือ  

 1. โครงงานแบบเต็มรูปแบบ (Full-scale project) 

 2. โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรูความสนใจ (Bridging or Motivating Activities)  

 โครงงานทั้งสองประเภทนี้มีความสัมพันธกันกลาวคือ กิจกรรมเสริมความรูความสนใจ หรือ

โครงงานยอยเปนกิจกรรมที่นําไปสูโครงงานเต็มรูปแบบ แตความแตกตางของโครงงานสองประเภทนี้

คือ กิจกรรมเสริมความรูความสนใจเปนกิจกรรมที่ทําในหองเรียน ในขณะที่โครงงานเต็มรูปแบบจะ

ขยายออกไปถึงนอกหองเรียนดวย 

 ไฮนส (Haines. 2002: 1) เสนอแนวคิดวา โครงงานอาจแบงเปน 4 ประเภท ไดแก  

 1. โครงงานคนควาหาขอมูล เปนการศึกษาคนควาหาขอมูลในหัวขอหรือเร่ืองที่ตนสนใจ 

 2. โครงงานสํารวจ เปนการสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนํามาจําแนกเปนหมวดหมู และ

นําเสนอใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธในเรื่องที่ตองการศึกษาหรือสนใจ 

 3. โครงงานที่ใหผลผลิตหรือชิ้นงาน เปนการนําความรูที่มีอยูมาประดิษฐหรือสรางสิ่งใหมๆ

ข้ึนมา 

 4. โครงงานที่ตองจัดงานหรือการแสดง เปนการนําเสนอผลงานในรูปของการจัดแสดงใน

รูปแบบตางๆ 
  3.5 ขั้นตอนในการสอนแบบโครงงาน 
 กรมวิชาการ (2544) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบโครงงานวาอาจแบงไดเปน 3 ข้ันตอน 

ดังนี้  

 1.1 ข้ันกอนโครงงาน (Pre-project stage) ข้ันตอนนี้เปนการเตรียมตัวผูเรียนในดานภาษา ซึ่ง

แบงเปน  

  1.1.1 ข้ันนําเสนอ (Presentation) เปนการนําเสนอภาษาในบริบทที่หลากหลาย เชน 

เพลง บทพูดเขาจังหวะ นิทาน บทอาน ฯลฯ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูภาษา เห็นความเกี่ยวโยงของภาษา

กับชีวิตจริงทั้งในและนอกหองเรียน  

  1.1.2 ข้ันฝก (Practice) เปนการใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาที่เรียนในรูปของกิจกรรม

ที่สนุกสนาน เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียน เชน เกมฝกภาษา การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ 
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  1.1.3 ข้ันการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) เปนขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะ

การฝกการใชภาษาเพื่อการสื่อสารเปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูภาษาในชั้นเรยีน 

โดยผูเรียนจะเปนผูทํากิจกรรมเองทั้งหมด ผูสอนจะคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ เมื่อผูเรียนประสบ

ปญหาในการทํากิจกรรม ซึ่งในการเรียนการสอนแบบโครงงานจะอยูในขั้นหลังโครงงาน (Post-project 

stage) 

  1.2 ข้ันดําเนินการทดลอง (While-project stage) ขั้นตอนนี้ผูเรียนจะไดนําภาษาที่เรียนไปใช 

(Production) บูรณาการกับทักษะและสาระการเรียนรูอ่ืนๆในรูปของกิจกรรมที่มีการกําหนดชิ้นงาน

และลําดับการปฎิบัติอยางชัดเจน โดยใหผูเรียนเปนผูกระทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง และครูมีบทบาทเปน

เพียงผูอํานวยความสะดวกคือ  

  1.2.1 แนะแนวโครงงานใหผูเรียนรูจัก หากผูเรียนยังไมคุนเคยกับวิธีการเรียนภาษา

แบบนี้  

  1.2.2 ตกลงกติกาบางอยางที่จําเปน เชน แบงหนาที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนเก็บของให

เรียบรอยหลังทํางานเสร็จ เปนตน 

  1.2.3 จัดอุปกรณหรือโตะใหอยูในสภาพที่ตองการ เชน นั่งเปนคู เปนกลุม จัดเตรียม

อุปกรณใหเรียบรอย 

  1.2.4 ใหคําสั่งที่ชัดเจน หากจําเปนอาจใชภาษาไทย และตองมีการตรวจสอบวา

ผูเรียนเขาใจวิธีการทํางานเปนกลุม เพื่อใหโครงงานรรลุผลสําเร็จไดโดยดี 

  1.2.5 เดินตรวจและใหความชวยเหลือตามความจําเปนขณะผูเรียนทํางาน เพื่อให

แนใจวาผูเรียนทํางานตามแผนที่วางไว  

  1.2.6 ประเมินพัฒนาการของผูเรียนระหวางทําโครงงาน โดยจดบันทึกพัฒนาการของ

ผูเรียนแตละคน  

 1.3 ข้ันหลังโครงงาน (Post-project stage) มีกิจกรรม ดังนี้  

  1.3.1 การประเมินตนเอง ทั้งในสวนของผูเรียนและครูผูสอน ในสวนของผูเรียน

สามารถทําไดหลากหลายจากการใหผูเรียนแสดงความรูสึก และยอนคิดไตรตรองหรือสะทอนความคิด 

(Reflect) เพื่อประเมินและปรับปรุงที่ไดทําไป ในสวนของครูผูสอนก็สามารถเขียนขอยอนคิดไตรตรอง 

เพื่อประเมินการสอนของตน และนําขอมูลไปพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเชนเดียวกัน  

  1.3.2 การประเมินเพื่อน ทั้งในสวนของทักษะกระบวนการ (Process) คือ ตั้งแต

เร่ิมตนโครงงาน จนถึงเมื่อสําเร็จโครงงานที่วางไว และในสวนของชิ้นงานหรือผลงานบั้นปลาย (End 

product) การประเมินนี้อาจทําไดหลายรูปแบบ เชน 
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  - การกําหนดเกณฑการประเมินรวมกันระหวางครูผูสอนและผูเรียนกอนการทํา

โครงงาน  

  - การแลกเปลี่ยนงานและตรวจทานงานของเพื่อน พรอมทั้งใหขอคิดเห็นเชิง

สรางสรรค 

  - การนําชิ้นงานของทุกคนหรือผูไดรับคัดเลือกติดแสดงบนผนังหอง นําลงวารสารของ

หอง หรือนําไปใชประโยชนอ่ืนๆ ในชีวิตจริง  

  - การลงคะแนนในการประกวดผูมีทักษะกระบวนการและชิ้นงานดีเดน ดานตางๆ 

ตามเกณฑที่ไดรวมกันกําหนดไวลวงหนา  

  1.3.3 การฉลองความสําเร็จรวมกัน โดยการแสดงความชื่นชมกับทุกคน ไมวาจะไดรับ

รางวัลในการประกวดหรือไมก็ตาม ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดรูสึกถึงพัฒนาการและความสําเร็จของตน เห็น

คุณคาของตนและของเพื่อนมีความสุขและความเชื่อมั่นในการปฎิบัติงานในการเรียนตอไป การฉลอง

ความสําเร็จนี้อาจเปนในรูปของการรองเพลงรวมกัน การใหคําชมเชย หรือการจัดงานสังสรรค

เล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม  

  1.3.4 การเก็บช้ินงานของโครงงาน ชิ้นงานของโครงงานทั้งหมดจะตองมีการจัดเก็บให

เรียบรอยในรูปของแฟมสะสมงาน (Portfolio) หรือแฟมที่เนนกระบวนการ (processfolio) เพื่อให

สามารถนําไปใชเมื่อตองการ และขณะเดียวกันเปนการฝกทักษะการจัดระบบการเรียนของตนดวย  

 ไรบ และ ไวดัล (Ribe & Vidal. 1993) ไดแนะนําขั้นตอนการสอนแบบโครงงานรวม 7 ข้ัน คือ 

 1. การสรางบรรยากาศที่ดีในหองเรียน (Creating a good atmosphere) 

 2. ทําใหผูเรียนในชั้นเรียนมีความสนใจในโครงงาน (Creating the class interested) 

 3. เลือกหัวขอ (Selecting the topic) 

 4. กําหนดโครงรางโดยรวมของโครงงาน (Creating a general outline of the project) 

 5. ทําวิจัยพื้นฐานในหัวขอที่เลือก (Doing basic research around the topic) 

 7. ใหและรับผลยอนกลับอยางมีระบบ (Reporting to the class) 

 ฟรายด-บูธ (Fried-Booth. 1997) กลาวถึงขั้นตอนการทํากิจกรรมในโครงงานวา ตองทํา

กิจกรรมเตรียมความพรอม (Bridging or motivating activities) แลวจึงทํากิจกรรมที่เปนโครงงานเต็ม

รูปแบบ (Full-scale projects) โดยปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้  

 1. การวางแผนในหองเรียน (Class planning) ผูเรียนและครูรวมกันอภิปรายเนื้อหาและ

ขอบเขตของโครงงาน กําหนดความรูทางภาษาที่จําเปนตอโครงงานไวลวงหนา อภิปรายความคิดและ

วิธีการที่จะสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สําคัญ และจําเปนตอโครงงาน 
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 2. ปฎิบัติตามแผนที่กําหนดไว (Carrying out the project) ในขั้นนี้ผูเรียนจะเปลี่ยนกิจกรรม

จากภายในออกสูภายนอกหองเรียน เพื่อใชเครื่องมือตางๆเก็บขอมูลที่สําคัญตอโครงงานในขั้นนี้ผูเรียน

จะมีโอกาสใชทั้ง 4 ทักษะในลักษณะบูรณาการในสถานการณจริงของชีวิตประจําวัน  

  3. ตรวจสอบ ทบทวนและเฝาสังเกตงานในโครงงาน (Reviewing and monitoring the work) 

ผูเรียนและครูรวมกันอภิปราย ใหและรับขอมูลยอนกลับจากครู กลุม และจากตัวเองตองานที่เกิดจาก

การดําเนินกิจกรรมในโครงงาน  

 จากกที่กลาวมา นักการศึกษาไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบโครงงานไวอยางหลากหลาย 

แตกลาวโดยสรุปมีข้ันตอนใหญๆ เหมือนกัน คือ กิจกรรมจะเริ่มที่ปญหา หรือส่ิงที่ผูเรียนสนใจ 

ตอจากนั้นเปนการวางแผนเพื่อหาวิธีดําเนินการใหไดคําตอบที่ตองการ แลวปฎิบัติตามแผนที่วางไว

จากนั้น เปนการนําเสนอผลงาน หลงจากการนําเสนอผลงาน เปนการวัดผลและใหขอมูลยอนกลับเพื่อ

ประเมินผลสําเร็จและแกไขขอบกพรองของโครงงาน ในขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนหัวใจของการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสะทอนสภาพความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน 
 3.6 การวัดผลประเมินผล  
 วัฒนาพร ระงับทุกข (2545: 63) กลาววาการประเมินผลโครงงานประกอบดวย  

 1. หัวขอโครงงานที่ชัดเจนและสมบูรณ 

 2. มีการทํางานรวมกัน 

 3. ความกาวหนาในสิ่งที่เรียน 

 4. ความรูหรือทักษะที่ไดรับจากโครงงาน  

 5. วิธีการนําเสนอชัดเจน ควรเปนงานเขียนหรือการนําเสนอปากเปลา หรือเปนการจัด

นิทรรศการฝาผนัง (กรมวิชาการ. 2540: 7) การประเมินโครงงานควรเนนการประเมินผลเฉพาะเรื่องแล

สวนที่แนใจวาจะประเมินเปนรายบุคคลโดยครูเปนผูประเมินผูเรียน และผูเรียนหรือผูนําเสนอเปนผู

ประเมินผลงานและโครงงาน การประเมินอาจจัดทําในรูปแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายงาน และ

ความเรียง แบบบันทึกการเขียน และแฟมสะสมงาน (Chard. 2001: Online) 

 สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน. (2544: 85-86) เสนอวาวิธีการหลักที่ใชในการประเมินโครงงานไดแก 

 1. การประเมินชิ้นงาน 

 2. การประเมินรายงานหรือภาคนิพนธ 

 3. การประเมินโดยสอบปากเปลา  

 4. การประเมินจากการจัดนิทรรศการโครงงาน 

 5. การประเมินจากการนําเสนอ  

 6 การประเมินจากสมุดบันทึก    
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 นอกจากนี้ กรมวิชาการ (2544: 8-9) ไดเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูประเมินโครงงานวาบุคคลที่

ควรมีสวนในการประเมินโครงงาน อาจประกอบดวย  

 1. ผูเรียนประเมินตนเอง 

 2. เพื่อนชวยประเมิน 

 3. ผูสอนหรือครูที่ปรึกษา 

 4. ผูปกครอง  

 5. บุคคลอื่นๆ ที่สนใจและมีสวนเกี่ยวของ 

 

4. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  
 ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลเปนสวนสําคัญของกระบวนการเรียนการสอน 

เพราะเปนการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับความกาวหนาของผูเรียน และตรวจสอบวาการเรียนการสอน

บรรลุเปาหมายเพียงใด จากกระบวนการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลง การประเมินผลการเรียนจึงตอง

เปลี่ยนแปลงไปดวยเพื่อใหสอดคลองกัน การประเมินผลในชั้นเรียนจากการลงมือปฎิบัติจริงการ

ประเมินตามสภาพจริงจะทําใหทราบวาผูเรียนมีการเรียนรูมากนอยเพียงใด  
 4.1 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายของการประเมินตามสภาพจริง

ดังตอไปนี้  

 อุทุมพร จามรมาน(2540) ไดใหความหมายวา Authentic Assessment (การใหคาที่แทจริง) 

หมายถึงการวัดและประเมินผลกระบวนการทํางานของสมองและจิตใจของผูเรียนอยางตรงไปตรงมา

ตามสิ่งที่เขาทํา โดยพยายามตอบคําถามวาเขาทําอยางไรและทําไม จะชวยใหผูสอนไดชวยพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนและการสอนของผูสอนมีความหมายและทําใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูตอไป 

 สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน(2545: 93-94) กลาววาเปนการประเมินงานที่นักเรียนแสดงออกใน

ภาคปฏิบัติ เนนกระบวนการเรียนรู ผลผลิต และเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลและ

จัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

 โอนีลและลินน (O’Neil & Linn. 1993) กลาววาการประเมินตามสภาพจริงนักเรียนตองมีการ

ลงมือปฎิบัติหรือแสดงออกถึงทักษะจากการเรียนรู กระบวนการหรือวิธีการในการแสวงหาความรู  
 4.2 ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง  
 นักวิชาการไดกลาวถึงลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงไวดังนี้  

 อุทุมพร จามรมาน (2535) กลาวถึงลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงดังนี้คือ  

 1. เปนการประเมินผลงานที่เปนจริง (Real World) และประเมินผลตามเกณฑ 
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 2. มีการนําเสนอโดยปากเปลา (Oral Presentation) หรือการจัดแสดงผลงาน (Exhibition) 

 อาชบาลด และนิวแมน (Archbald & Newman. 1988) กลาววาเปนการประเมินการสืบคน

ของนักเรียนโดยมีการสังเกต บันทึกพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน รวมถึงการปฎิบัติงานกลุม 

 วิกกินส (Wiggins. 1989) กลาววา ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงมี 4 ลักษณะดังนี้ 

 1. เปนการประเมินการปฎิบัติจริง 

 2. ตองมีเกณฑมาตรฐานที่สรางขึ้น 

 3. นักเรียนประเมินตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถของตน 

 4. มีการนําเสนอผลงานตอสาธารณชน 

 การประเมินตามสภาพจริงสามารถสังเกตไดมากกวาการใชแบบทดสอบ ซึ่งผลจากการวัดจะ

เปนขอมูลเชิงตัวเลขแลวนํามาตัดสินผูเรียน แตการประเมินตามสภาพจริงเปนการรวบรวมขอมูลเชิง

ธรรมชาตินิยมซึ่งขอมูลในสภาพธรรมชาติมีความแตกตางจากการประเมินแบบเดิม(Traditional 

Assessment) ไวเนอรและโคเฮน (Wiener & Cohen. 1994) ดังนี้  

 

การประเมินแบบเดิม 

(Traditional Assessment) 

การประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) 

1. เนนพฤติกรรมพื้นฐาน 

2. แยกการเรียนการสอบออกจากกัน 

3. วัดไดในวงจํากัด 

4. เชื่อในการประเมินของผูอ่ืน 

5. มีการประเมินโดยการแยกทักษะ 

6. มีเกณฑมาตรฐานบงบอกความสําเร็จ 

7. ครูเปนผูประเมินภายนอก 

1. เนนพฤติกรรมพื้นฐานและวิธีการเรียนรู 

2. ไมแยกการเรียนการสอบออกจากกัน 

3. วัดไดอยางกวางขวาง 

4. เชื่อในการประเมินตนเอง 

5. เนนการประเมินโดยบูรณาการทักษะ 

6. มีเกณฑหลากหลายเพื่อบงบอกความสําเร็จ 

7. ครูเปนสวนหนึ่งของการสอบ 

  

ไฮนซ (Haines. 1989) ไดใหความหมายไววา โครงงานเปนกิจกรรมที่บูรณาการทักษะโดยเนน

หัวเรื่องมากกวาไวยกรณ 

 จะเห็นไดวาการทําโครงงานในความหมายของการเรียนรูทางภาษานั้นเปนการทํากิจกรรมที่ใช

ทักษะผสมผสานทุกๆดาน ผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาอยางจริงจัง การทําโครงงานเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดนําภาษาที่เรียนรูแลวมาใชรวมทั้งทักษะความสามารถทางภาษา ในสถานการณที่เปนธรรมชาติ 

นอกจากนี้ โครงงานภาษาอังกฤษยังสรางแรงจูงใจใหผูเรียนมองเห็นคุณคาของการเรียนรูภาษาและ

การปฎิบัติกิจกรรมโดยใชภาษาเปนสื่ออีกดวย  
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 เรย (Wray. 1989) ไดใหทัศนะในการจัดการเรียนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ ที่จะชวย

พัฒนาผูเรียนในหลายๆดาน ไดแก  

 1. พัฒนาความรูและความคิด  

 2. พัฒนาทักษะ  

     2.1 ทักษะการสํารวจ สืบคน ไดแก การสังเกต การแยกแยะ การจัดประเภท การบันทึก การ

อธิบายใหเหตุผล  

     2.2 ทักษะปฎิบัติ ไดแก งานฝมือตางๆ การนําเสนอขอมูล  

     2.3 ทักษะการจัดระบบขอมูล ไดแก การกําหนดหัวเร่ือง จุดประสงค การกําหนดแหลง

ศึกษาคนควา การวัดผลประเมินผล  

 3. การพัฒนาเจตคติที่พึงประสงค 

 4. การพัฒนาความกระตือรือรนเพื่อคนหาคําตอบ  

 5. การสงเสริมอิสระในการเรียนรู  

 6. การพัฒนาความรวมมือในการทํางานรวมกัน  

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542) ไดใหความหมาย การเรียนรู

ภาษาอังกฤษโดยการจัดทําโครงงานวาเปนประสบการณการเรียนรู ที่ผูเรียนเปนผูเลือกเรื่องที่ตองการ

จะเรียนเปนภาษาอังกฤษ และกําหนดวิธีการเรียนรูดวยตนเอง โดยวิธีการและแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย  

 

5. ความพึงพอใจในการเรียนรู 
 5.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
         ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จของงานบรรลุเปาหมายที่วาง

ไวอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนผลเนื่องมาจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการ

ขอแตละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค ซึ่งผูศึกษาคนควาไดศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความพึง

พอใจ และมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวในดานตางๆกันพอสรุปไดดังนี้ 

 สมยศ นาวีการ (2524: 39) กลาววา ความพึงพอใจคือ ความรุนแรงของความตองการของ

บุคคลเพื่อผลความพึงพอใจจะเปนไปไดทั้งบวกและลบ 

 จรัส โพธิ์จันทร (2527: 17) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจไววา เปนความรูสึกของบุคคลแตละ

หนวยซึ่งอาจเปนความรู สึกในทางบวก  ทางเปนกลาง หรือทางลบ ความรู สึกเหลานี้มีผลตอ

ประสิทธิภาพสูงสุด แตหากความรูสึกโนมเอียงไปในทางลบการปฏิบัติหนาที่จะมีประสิทธิภาพต่ํา 
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 ประนอม  แสงจันทร (2529: 10) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึกอารมณหรือ

ความคิด หรือทัศนะของบุคคลที่มีตอส่ิงเราตางๆ เปนผลตอเนื่องจากการที่บุคคลที่ไดประเมินสิ่งเรานั้น

แลว 

 พิน คงพูล (2529: 21) ไดกลาวถึงความพึงพอใจไววาเปนความรู รักชอบ ยินดี เต็มใจหรือเจต

คติที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่เขาปฏิบัติ ความพึงพอใจในการทํางานเกิดจากการไดรับการตอบสนอง

ความตองการทั้งทางดานวัตถุหรือจิตใจ 

 กิติมา ปรีดีดิลก (2529: 9) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกพอใจในงานที่ทําเมื่อ

งานนั้นใหประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการ

พื้นฐานของเขาได และยังไดกลาวถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับพื้นฐานความตองการของมนุษยตามทฤษฏีของ

มาสโลววา หากความตองการพื้นฐานของมนุษยไดรับการตอบสนองก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจ 

 สมรภูมิ ขวัญคุม (2530:9) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลรวมของความรูสึกชอบของ

บุคคลากร อันเกิดจากทัศนคติที่มีตอคุณภาพและสภาพของนวยงาน อันไดแกการจัดองคการ การจัด

ระบบงาน การดําเนินงาน สภาพแวดลอมของการทํางาน ประสิทธิภาพของหนวยงานตลอดจนการ

บริหารงานบุคคล ซึ่งคุณภาพและสภาพของหนวยงานดังกลาวมีผลกระทบตอความตองการของบุคคล

และผลตอความพึงพอใจของบุคคลนั้น 

 สุเทพ เมฆ (2531: 39) กลาววา ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนหมายถึง

ความรูสึกพอใจในสภาพองคประกอบที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ซึ่งมีความสําคัญในการชวยให

นักเรียนเกิดจากการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา มีความเจริญงอกงาม มีความกระตือรือรน เพื่อที่จะเรียนให

เกิดประโยชนแกตนเอง 

 ลีวรรณ คูภูมิใจสกุล (2532: 19) ใหความเห็นวา ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่

สามารถลดความเครียดของบุคคลใหนอยลง ถามีความเครียดมากจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจใน

การทํากิจกรรม 

 วอลเลอรเสตน (Wallerstein. 1971: 256) ใหควมหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก

ที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย และอธิบายวาความพึงพอใจเปนกระบวนการทาง

จิตวิทยาไมสามารถมองเห็นไดชัดเจนแตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมีจากการสังเกตพฤติกรรม

ของคนเทานั้น การที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจจะตองศึกษาปจจัยและองคประกอบที่เปนสาเหตุแหง

ความพึงพอใจนั้น 

 โวลแมน (Wolman.1979: 283) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ 

(Satifaction) คือ สภาพความรูสึกของบุคคลที่มีความสุข ความอิ่มเอมใจเมื่อความตองการหรือ 

แรงจูงใจของตนไดรับการตอบสนอง 
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 กูด (Good. 1973: 320) ใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพหรือ ระดับความ

พึงพอใจซึ่งเปนผลจากความสนใจตางๆและทัศนคติของบุคคลกิจกรรม 

 จากความหมายตางๆ ขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอารมณ

ความรูสึก และทัศนคติของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเราและแรงจูงใจ ซึ่งปรากฎออกมาทางพฤติกรรม 

และเปนองคประกอบที่สําคัญในการทํากิจกรรมตางๆของบุคคลากรที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจ

จะตองอาศัยปจจัยหลายอยางมากระตุนใหเกิดความรักหรือมีเจตคติที่ดีตองสิ่งนั้นๆ บุคคลจะเกิด

ความพึงพอใจนั้นจะตองมีการจูงใจใหเกิดขึ้น 
 5.2 ความตองการพื้นฐานที่เปนองคประกอบใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ 
 มนุษยทุกคนลวนมีความตองการที่จะสนองความตองการใหกับตนเองทั้งสิ้น แตความตองการ

ของมนุษยนั้นมีมากมาย ซึ่งมาสโลว (Maslow. 1970: 35-51) ไดจัดลําดับความตองการของมนุษย

จากขั้นต่ําสุดไปสูข้ันสูงสุดเปน 5 ข้ัน 

 1. ความตองการทางดานสรีวิทยา (Phisiological Needs) ไดแก ความตองการอาหาร น้าํและ

อากาศ ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิต ถามนุษยไมไดรับการสนองตอบในขั้นนี้จะไมมีความ

ตองการในขั้นถัดไป 

 2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) มนุษยจะรูสึกปลอดภัย เมื่อส่ิงเรานั้น เปน

ส่ิงที่รูจักมักคุน และจะกลัวสิ่งแปลกไปจากเดิม 

 3. ความตองการความรัก (Love and Belonging Needs) คนทุกคนอยากไดความรักจากคน

อ่ืน อยากเปนเจาของ และในขณะเดียวกันอยากใหตนเปนที่รักและเปนของใครสักคน บุคคลจะรูสึก

เหงาและหวาเหว และขาดถารูสึกวาไมมีใครรักหรือไมรูวาจะรักใคร ความตองการชนิดนี้ คนที่ขาดมาก

ยิ่งตองการมากเพื่อชดเชย 

 4. ความตองการเห็นตนเองมีคา (Esteem Needs) เปนความตองการยอมรับจากผูอ่ืนและ

ความตองการภาคภูมิใจในตนเองดวย แตถาความตองการนี้ไมไดรับการตอบสนองจะกอใหเกิด

ความรูสึกต่ําตอย ไรคา ออนแอ หมดหวัง ไมมีความหมายในสายตาผูอ่ืน  

 5. ความตองการที่จะทําความเขาใจตนเอง (Needs for Self-Actualization) เปนความ

ตองการที่จะเขาใจตนเองตรงตามสภาพที่ตนเองเปนอยูจริงยอมรับในสวนที่ เปนจุดออน และ

จุดบกพรองของตนเองตองการที่จะเปนคนชนิดที่เราเปนไปไดดีที่สุด ซึ่งเปนพื้นฐานในการเลือกอาชีพ

ใหเหมาะสมกับความตองการของตนเอง ทําใหมีความสุขและทํางานไดเต็มความสามารถ 

 การศึกษาถึงความตองการขั้นพื้นฐานดังกลาวของบุคคล นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งทําให

เขาใจเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมตางๆของบุคคลและชวยใหมองเห็นแนวทางที่จะปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงความรูสึก ความเขาใจ และพฤติกรรมของบุคคลไดดีที่สุด 
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 ความพึงพอใจเปนสิ่งที่ทุกคนควรไดรับจากการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งความตองการของ

มนุษยนั้นมีความแตกตางกัน แตโดยทั่วไปคนสวนใหญลวนมีความตองการดานสรีระวิทยาความ

ปลอดภัย ความรัก การเห็นตนเองมีคุณคา และความตองการที่จะทําความเขาใจตนเองมีความมั่นใจ

และความภูมิใจสวนตัว ซึ่งทั้งหมดนี้จะทําใหมนุษยใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
   5.3 วิธีการสรางความพึงพอใจในการเรียน 
 มีการศึกษาในดานความสัมพันธเชิงเหตุผลและผลระหวางสภาพจิตใจกับผลการเรียนจุดที่

นาสนใจจุดหนึ่ง คือ การสรางความพอใจในการเรียนตั้งแตเร่ิมตน 

 

ผลตอบแทน  ความพึงพอใจ   แรงจูงใจ การปฏิบัติงานที่ม ี

ที่ไดรับ          ของผูปฏิบัติงาน            ประสิทธิภาพ 

  

 ภาพประกอบ 1 ความพึงพอใจนําไปสูการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  

 จากแนวคิดดังกลาว ครูผูสอนที่ตองการใหกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

บรรลุผลสําเร็จ จึงตองคํานึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณรวมทั้งสื่อ อุปกรณการเรียนการสอน

ที่เอื้ออํานวยตอการเรียน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูเรียน ใหมีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมจน

บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 ผลของการปฎิบัติงานนําไปสูความพอใจ และผลการปฎิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงโดยปจจัยอื่นๆ 

ผลการปฎิบัติงานที่ดี จะนําไปสูผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะนําไปสูการตอบสนองความพึง

พอใจ ผลการปฎิบัติงานยอมไดรับการตอบสนองในรูปของรางวัล หรือ ผลตอบแทน ซึ่งแบงออกเปน

ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผาน

การรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเปนตัวบงชี้ปริมาณของผลตอบแทนที่ผูปฎิบัติงาน

ไดรับ นั่นคือ ความพึงพอใจในงานของผูปฎิบัติงานจะถูกกําหนดโดย ความแตกตางระหวาง

ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง และการรับรูเร่ืองเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่รับรูแลว ความพึง

พอใจยอมเกิดขึ้น 

 จากแนวคิดพื้นฐานดังกลาว เมื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลตอบแทน

ภายในหรือรางวัลภายใน เปนผลดานความรูสึกของผูเรียนที่เกิดแกตัวผูเรียนเอง เชน ความรูสึกตอ

ความสําเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถเอาชนะความยุงยากตางๆ และสามารถดําเนินงานภายใตความ

ยุงยากทั้งหลายไดสําเร็จ ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนไดรับการยกยองจากบุคคล

อ่ืน สงผลตอบแทนภายนอก เปนรางวัลที่ผูอ่ืนจัดหาใหมากกวาที่ตนเองใหตนเอง เชน การไดรับคํายก
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ยองชมเชยจากครูผูสอน พอแม ผูปกครอง หรือแมแตการไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่

นาพอใจ  

 สรุปไดวาความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียนจะมีความสัมพันธกันในทางบวกทั้งนี้

ข้ึนอยูกับวา กิจกรรมที่ผูเรียนไดปฎิบัตินั้น ทําใหผูเรียนไดรับการตอบสนองความตองการทางดาน

รางกายและจิตใจ ซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดความสมบูรณของชีวิตมากนอยเพียงใดนั่น คือ ส่ิงที่

ครูผูสอนจะคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ในการเสริมสรางความพึงพอใจในการเรียนรูใหกับผูเรียน 
 

6. เอกสารที่เก่ียวของกับพฤติกรรมกลาแสดงออก 
 ลักษณะแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตลอดจนรูปแบบของการฝกทักษะภาษาทั้ง 4 นั้น

ลวนเปนเรื่องของความกลาแสดงออกทั้งสิ้น ดังนั้นการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให

บรรลุเปาหมายที่หลักสูตรการศึกษากําหนดไวไดนั้นผูเรียนควรไดรับการฝกฝนพฤติกรรมกลา

แสดงออกกันอยางจริงจัง  
 6.1 ความหมายพฤติกรรมกลาแสดงออก 
 จาการศึกษาคนควาเกี่ยวกับพฤติกรรมกลาแสดงออก (Assertive behavior) นั้น สมโภชน 

เอ่ียมสุภาษิต (2541: 133) ไดใหความหมายของคํานี้วาเปนความสามารถที่จะเสนอหรือแสดงออก

ของบุคคลไดอยางเปนธรรมชาติมากที่สุดตามสภาพการณที่เปนอยูและสามารถจัดการกับปญหา

ตางๆไดโดยวิธีการทางบวกโดยปราศจากความวิตกกังวล 

 หลุย จําปาเทศ (2533:127) กลาววาพฤติกรรมกลาแสดงออกเปนการแสดงออกที่เหมาะสม

ของบุคคลทั้งทางดานภาษา ถอยคํา และภาษาทาทาง ที่กอประโยชนแกตนเองและผูที่ติดตอสัมพันธ

โดยไมกาวกายสิทธิซึ่งกันและกัน 

 บาวเวอรและบาวเวอร (สามารถ เลิศโอภาส. 2539: 3 อางอิงจาก Bower and Bower. 1979: 

4) กลาววา พฤติกรรมกลาแสดงออกมีหลายรูปแบบ กลาวคือ เปนความสามารถที่จะแสดงความรูสึก

ตางๆเปนการเลือกวาจะทําอยางไร เปนกานแสดงสิทธิของตนตามความเหมาะสม เปนการเพิ่มความ

ภูมิใจใหแกตนเอง เปนการสรางความมั่นใจใหกับตนเองมากขึ้น เปนการแสดงความไมเห็นดวยเปน

การวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองและเปนการขอรองใหผูอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ตอตานดวย 

 จากความหมายที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา พฤติกรรมกลาแสดงออกเปนการ

แสดงออกของความรูสึกนึกคิดทั้งทางดานภาษา น้ําเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความ

ภาคภูมิใจแกตนเองและเปนการกระทําที่แสดงถึงความตองการและปฏิเสธสิ่งที่ตนไมตองการใหผูอ่ืนรู
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อยางมีเหตุผลซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคม เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู อีกทั้งเปนการกระทํา

ตามสิทธิของตนโดยไมละเมิดสิทธิผูอ่ืน 

 6.2 ลักษณะของผูมีพฤติกรรมกลาแสดงออก 

 ในการพิจารณาถึงลักษณะนิสัยกลาแสดงออกนั้นอาจพิจารณาไดจากพฤติกรรมของบุคคลวา

มีการแสดงออกไปในทางที่กลาแสดงออกมากนอยเพียงไร ซอลเตอร(พรรณราย ทรัพยะประภา. 2524: 

48-50: องอิงจาก Salter. 1979: unpaged) และบาวเวอร และ บาวเวอร (วงพักตร ภูพันธศรี. 2523: 

21-23: อางอิงจาก Bower and Bower. 1976: 4-5) ไดสรุปลักษณะพฤติกรรมที่จัดวาปนบุคคลที่มี

พฤติกรรมกลาแสดงออกดังนี้ 

      1. การพูดแสดงความรูสึก (Use Feeling – Talk) เปนการแสดงใหเห็นถึงความชอบและ

ความสนใจของตัวเองไดอยางขัดเขิน มากกวาที่จะพูดอะไรออกมาอยางกลางๆ 

      2. การพูดเกี่ยวกับตนเอง (Talk about Yourself) ถาทําอะไรสักอยางที่มีคุณคาและ

นาสนใจ ก็สามารถที่จะเลาใหเพื่อนๆทราบเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม 

      3. การพูดทักทายปราศัย (Make Greeting Talk) เปนการแสดงความเปนมิตรกับบุคคลที่

ตองการรูจักมากขึ้น ยิ้มแยมแจมใสและแสดงความยินดีที่ไดพบกับบุคคลดังกลาว 

      4. การยอมรับคําชมเชย (Accept Compliment) สามารถยอมรับคําชมเชยไดอยางจริงใจ

แทนที่แสดงความไมเห็นดวยอยางตรงขาม 

      5. การแสดงสีหนาอยางเหมาะสม (Use Appropriate Facial Talk) เปนการแสดงออกทาง

สีหนาและน้ําเสียงที่มีความหมายตรงกับความรูสึกที่แทจริง ทําใหกลาสยตากับคูสนทนา 

      6. การแสดงความไมเห็นโดยอยางสุภาพ (Disagree Mildly) เมื่อไมเห็นดวยกับคนบางคน

ก็แสดงความไมเห็นดวยอยางสุภาพและเหมาะสม 

      7. การขอความกระจางแจง (Ask for Clarification) เมื่อไดรับคําแนะนํา ส่ังสอน หรือ

คําอธิบายที่ไมชัดเจน สามารถขอรองใหบุคคลนั้นพูดใหมอีกครั้งใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

      8. การถามเหตุผล (Ask Why) เมื่อถูกขอรองใหทําอะไรสักอยางหนึ่งที่ดูเหมือนวาไมมี

เหตุผลสมควร ก็กลาถาม โดยใชน้ําเสียงสุภาพไมทําหนาบึ้งตึง 

      9. การแสดงความไมเห็นโดยในขณะนั้น (Express Active Disagreement) ถามีความ

คิดเห็นไมตรงกับผูอ่ืนก็สามารถพูดแสดงความไมเห็นดวยได 

      10. การกลาววาจารักษาสิทธิ (Speak up for Your Rights) เมื่อรูสึกวาถูกเอาเปรียบโดย

ไมยุติธรรมก็สามารถที่จะแสดงสิทธิอันชอบธรรม และขอใหคนอื่นแสดงความยุติธรรม 

      11. การแสดงความมั่นคง (Be Persistent) ถามีความไมสบายใจหรือตองการรองทุกขใน

เร่ืองที่มีเหตุผลสมควรก็กลาที่จะดําเนินการรองทุกขไดจนประสบความพอใจ 
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      12. หลีกเลี่ยงการที่จะตองแสดงเหตุผล ความคิดเห็น (Avoid Justifying Every Opinion) 

ในการอภิปรายหรือการเจรจากับใครก็ตามถาถูกโตแยงอยูตลอดเวลา  

 ลักษณะทั้ง 12 ประการนี้สามารถจะระบุไดวาบุคคลซึ่งมีลักษณะดังกลาวมีพฤติกรรมกลา

แสดงออกอันอาจจะสงผลตอการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 ในดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ การแสดงออกของผูเรียนเปนสิ่งจําเปนมากเพราะ

การที่นักเรียนแสดงออกจะทําใหผูสอนไดทราบวา ผูเรียนมีความเขาใจและความสามารถในการใช

ภาษาไดอยางถูกตองตามบริบทของสังคมเพียงใด เพราะตามทฤษฏีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้น 

เนนผูเรียนมีความสามารถทางการใชภาษาใหถูกตองเหมาสมกับสถานการณและตัวบุคคล เปนการบูร

ณาการทางภาษาใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม การแสดงออกทางวาจา สีหนา และทาทีจึงเปนสิ่งที่

ตองแสดงออกใหถูกตองเหมาะสม ดังนั้นพฤติกรรมกลาแสดงออกและการเรียนภาษาตางประเทศจึงมี

ความสัมพันธกัน 

 

7. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนแบบโครงงาน 
 7.1 งานวิจัยในประเทศ 
 วัฒนา  มัคคสมัน (2539) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามการสอน

แบบโครงงานเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองของเด็กวัยอนุบาล ผลการวิจัย พบวา หลังเขารวม

กิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน เด็กกลุมทดลองมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวา

กอนเขารวมกิจกรรม และหลังการทดลอง เด็กกลุมที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น

เห็นคุณคาในตนเองสูงกวาเด็กที่เรียนตามปกติ 

 สุริยา จันทรเนียม (2542) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของผูเรียน

โดยใชการสอนแบบโครงงาน ผลการวิจัยคือ ผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถการเรียนรูดวยตนเอง 

ผูเรียนไดมีโอกาสฝกการสะทอนการทํางานของตนเองและผูอ่ืน นอกจากนี้ผูเรียนยังตองการใหมีการ

จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานอีก 

 ธีรนันท ตานนท (2542) ไดพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 โดยโครงงาน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมระหวางการปฏิบัติโครงงานใน

ระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ พฤติกรรมความสนใจในการเรียน ความสนุกสนาน ความกระตือรือรน และ

ความเชื่อมั่นในการแสดงออกตามลําดับ 

 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา (2544) ทําการศึกษาการทําโครงงานเรื่อง Shopping Vocabulary 

โดยใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 50 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 60 

คน โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ทําการสํารวจคําศัพทจากแหลงเรียนรูตางๆหลังจากนั้นนักเรียนทํา
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แบบทดสอบเกี่ยวกับคําศัพทจํานวน 3 ชุด ชุดละ 10 ขอ ผลปรากฏวา นักเรียนเขาใจละสามารถ

แยกแยะหมวดหมูของคําศัพทไดดีมาก (สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.  2544: 71) 

   บุญนาค ฮวบสวรรค (2544) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานกลุมการงาน

พื้นฐานอาชีพเรื่องการถนอมอาหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนดวย

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 สุธาทิพย  สุดหนองบัว (2545) ทําการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชโครงงานพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษผานเกณฑความรอบรูที่กําหนดไวคิดเปนรอยละ 81.42 แสดงใหเห็นวา การสอนโดยใช

โครงงานชวยสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน นอกจากนั้นใน

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงานยังชวยพัฒนาตัวผูเรียนในหลายๆ ดาน ไดแก 

พัฒนาทักษะการพูด ทักษะการปฏิบัติ การเรียนรูแบบรวมมือกัน และสงเสริมอิสระในการเรียนรู 

 กมลรัตน สันติคุณากุล (2547) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนโครงงาน

วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนาหลวง เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานการใชภาษาอังกฤษเรื่อง Past Simple 

Tense สูงขึ้น และมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในรูปของ Past Simple Tense ทั้งการอาน 

การเขียน การตั้งคําถามและตอบคําถาม การใชคําศัพทและประโยคในรูปของ Past Simple Tense 

แตงเรื่องราวที่ตนเองสนใจไดอยางถูกตอง และนําเสนอผลงานไดอยางถูกตอง  

 นางสมพิศ พูลเจริญ (2547) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการใชโครงงาน ผลการศึกษาพบวา ความสามารถทางการเขียนของ

นักเรียนในโครงงานที่ 2 สูงกวาโครงงานที่ 1  

 สุเมธตา งามชัด (2548) ไดศึกษาผลของการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานที่มีตอ

ความสามารถดานการคิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลุบคา จังหวัดชัยภูมิ ผล

การศึกษาพบวา หลังจากนักเรียนไดรับการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน มีความสามารถดานการ

คิดการสูงขึ้น และหลังจากทําโครงงานที่ 2 นักเรียนมีทักษะสูงกวาการทําโครงงานที่ 1  
 7.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
 อีริง เจเน็ต หลุยส (Eyring, Janet Louise. 1990) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับทักษะในการโตตอบ

ของนักเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน เพื่อตองการศึกษาทักษะใน

การโตตอบและเจตคติตอการสอนแบบโครงงาน โดยวัดจากการสังเกต การสัมภาษณ การทํารายงาน 

และการทดสอบ ผลการศึกษาพบวา ทักษะทางภาษาโดยรวมไมมีความแตกตางกันระหวางกลุม
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ทดลองและกลุมควบคุม กลุมควบคุมทักษะของคําศัพทจากบริบทสูงกวากลุมทดลอง ในขณะที่กลุม

ทดลองมีทักษะในการเขียนเพื่อส่ือความหมายสูงกวากลุมควบคุม 

 วิลเลียม และดารีน แอน (Williams, Darlene Anne. 1998) ไดศึกษาการประเมินผลการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนจากโครงงาน ผูวิจัยกลาววา การสอนโดยวิธีเกามักจะประเมินผลการเรียนโดยวิธีใช

แบบทดสอบมาตรฐานตัดเกรดโดยวิธีอิงเกณฑ และการทดสอบใชกระดาษกับ แตการสอนโดยวิธีใหม

ที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ที่เนนกระบวนการที่ผลลัพธ จําเปนจะตองใชวิธีประเมินผล ดวย วิธีที่ตาง

ออกไป ซึ่งผูวิจัยบอกวาแนวทางการสอนโดยใชโครงงาน ก็เปนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางอกีวธิี

หนึ่ง ที่จะชวยแกปญหาเรื่องการประเมินผลที่เปนภาระหนักของครู 

ผูวิจัยไดใหนิยาม Project วาเปนการศึกษาเรื่องในชีวิตจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึก เชน เร่ืองสัตว

เลี้ยง เร่ืองรานขายของชํา เร่ืองตนไม ฯลฯ ซึ่งในขณะที่นักเรียนมีสวนรวมในโครงงาน นักเรียนมีโอกาส

ไดทํากิจกรรมที่มีจุดมุงหมาย และเกี่ยวของกับที่เรียนอยู ทําใหเกิดความเขาใจดีข้ึน ในขณะที่การ

ทดสอบแบบเกาไมสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพเทาวิธีของโครงงาน 

 ปาลาซโซ (มัลลิกา พงศปริตร และ ศรีภูมิ อัครมาส.  2546;  อางอิงจาก  Palazzo. n.d.) ไดทาํ

การสอนนักเรียนอายุ 14 ป ในโรงเรียนมัธยมของรัฐในเมืองฟอกเกีย ประเทศอิตาลี โดยใชโครงงาน

พบวา การสอนโดยใชโครงงานนั้น ทําใหนักเรียนไดใชทักษะทางภาษาและการลงมือปฏิบัตินั้นสนอง

ความตองการในเรื่องการใชภาษาใหคลองขึ้น เนื่องจากมีโอกาสใชภาษาสื่อสารอยางไมมีขอจํากัด  

 แบแรโต (มัลลิกา พงศปริตร และ ศรีภูมิ อัครมาส.  2546;  อางอิงจาก  Barreto.  1999) ได

วิจัยเรื่อง การเสริมการเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษและสเปน แกนักเรียนชั้นประถมปลายโดยใชการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ วิทยานิพนธเร่ืองนี้ศึกษาเรื่องเด็กชาวเปอรโตริโก ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งพูดภาษา

สเปน วามีวิธีการสอนอยางไร เพื่อสงเสริมใหเด็กเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษ ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิง

ปฏิบัติการในการศึกษาโดยรวมกับนักเรียนทําโครงงานและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามโครงงาน ซึ่ง

ไดผลคือ ทําใหนักเรียนกลาพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกลาวมาขางตน สรุปไดวาการสอนโดยใชวิธีการสอน

แบบโครงงานเปนวิธีการสอนที่ดีมีประโยชนสามารถนํามาใชในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษของ

ผูเรียนได ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานผูเรียนจะไดฝกกิจกรรมในเรื่องที่ตนสนใจ มีการศึกษา สืบคน

ขอมูลโดยการทํางานรวมกันเปนกลุมสามารถนําความรูไปใชในสถานการณจริงในชีวิตประจําวันได 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัย การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารและความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติ ฯ กําแพงเพชร ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร เขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 
 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 35 คน โดยไดจากการ

สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ตามขั้นตอนดังนี้  

 1. สํารวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวนทั้งหมด 5 หอง ผูวิจัยสุมอยางงายโดยวิธีการ

จับฉลากเพื่อเลือกมา 1 หอง จํานวน 35 คน 

 2. จัดเรียงคะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ จากนั้นผูวิจัยไดจัดคะแนนของ

นักเรียนจากมากไปหานอย 
 ระยะเวลาในการศึกษาคนควา 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โดยใชระยะเวลาในการทดลอง

ปฏิบัติการสอนจํานวน 5 สัปดาห สัปดาหๆละ 4 ชั่วโมง รวมเปน 20 ชั่วโมงและใชเวลาในการทดสอบ

กอนการทดลองและหลังการทดลอง 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง 
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 การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้   

 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

3. แบบประเมินโครงงาน 

 4. แบบบันทึกการเรียนรู 

 5. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ 

 6. แบบสอบถามวัดพฤติกรรมกลาแสดงออก 
 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง  
 1. แผนการจัดการเรียนรู  

      1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ และ Super Goal 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ใชในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร กําแพงเพชร  

      1.2 ศึกษารายละเอียดเนื้อหาที่จะนํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยพิจารณาจาก

บทความเอกสารงานวิจัยและหนังสือที่เกี่ยวของกับทฤษฎีและหลักการเรียนรูแบบโครงงาน จาก

หนังสือ การเรียนภาษาอังกฤษโดยโครงงาน=The Project Approach ของ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ (2542) Projects with Young Learners ของ Dianne Phillips, Sarah Burnwood 

และ Helen Dunford (1999).  แลวนํามาจัดทําแผนการเรียนรู จํานวน 5 โครงงาน  

      1.3 นําแผนการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอผูควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจสอบขอบกพรอง

และพิจารณาใหขอเสนอแนะโดยมีเกณฑ คือ ความชัดเจนและความถูกตองตามจุดประสงคการเรียนรู 

ความสอดคลองของกิจกรรมเนื้อหา ความสอดคลองของการประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู 

      1.4 นําแผนการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยควบคุมปริญญานิพนธมาแกไข

ปรับปรุงแลวนําแผนการเรียนรูไปหาประสิทธิภาพโดยใชเกณฑ 80/80 คือ 80 ตัวแรกเปนคา

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน และ 80 หลังเปนคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนสามารถทํา

แบบทดสอบหลังการเรียนคิดเปน รอยละ 80 (เสาวนิตย สิกขาบัณฑิต. 2528-2529) 

      1.5 นําแผนการการเรียนรูที่ตรวจแกไขเรียบรอยแลว ไปดําเนินการทดลองกับนักเรียนกลุม

ตัวอยางซึ่งเปนนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

กําแพงเพชร 
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 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

      2.1 ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบ พรอมทั้งศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 วาดวยการจัดการเรียนรูพื้นฐานกลุมสาระภาษาตางประเทศ มาตรฐานการเรียนรู

ชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3) ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปและคําอธิบายรายวิชา แนวทางการ

สรางแบบทดสอบ จากหนังสือ การทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของ 

อัจฉรา วงศโสธร (2532) แนวทางการสรางขอสอบภาษา การทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ของ อัจฉรา วงษโสธร (2538-2539) แลวนํามาสรางแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

     2.2 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นเสนออาจารยควบคุม

ปริญญานิพนธ และผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความเหมาะสมทางภาษา ความถูกตองความ

ตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงค  

     2.3 นําแบบทดสอบมาแกไขปรับปรุง ตามขอเสนอแนะของอาจารยควบคุมปริญญานิพนธ 

และผูเชี่ยวชาญ 

     2.4 นําแบบทดสอบที่ตรวจแกไขเรียบรอยแลว ไปทดสอบกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน แลวนําผลไปวิเคราะหความยากงาย (Difficulty) และหาคา

อํานาจจําแนก (Discrimination)  

 3. แบบประเมินโครงงาน 

     3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการทําโครงงาน และการวัดผลประเมินผลโครงงาน จาก 

Learning English Through Project Work (Lee, May and Li, Benjamin.  1997). โครงงาน (กรม

วิชาการ.  2544) และเอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง  (การยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และ

การประเมินตามสภาพจริง ของสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน.  2545), Developing Literacy in a Second 

Language. (Curtain. 2000) รวมทั้ง ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  

           3.2 สรางแบบประเมินโครงงาน และ เกณฑการประเมินโดยปรับจาก แบบประเมินผลงาน 

นักเรียนของ ลัดดาวัลย อารมัพร (2547) ซึ่งเปนมาตราสวน 3 ระดับ จํานวน 5 รายการ ที่เปนการ

ประเมินระดับคุณภาพการทาํงานของนักเรียนในระหวางทาํการทดลองตั้งแตแผนการเรียนรูที่ 1-5      

          3.3 นําแบบประเมินโครงงานและเกณฑการประเมินที่สรางขึ้นเสนออาจารยควบคุม

ปริญญานิพนธ และผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความเหมาะสมทางภาษา ความถูกตองความ

ตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงค    

     3.4   แกไขปรับปรุงแบบประเมินโครงงานและเกณฑการประเมิน ตามขอคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ  
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          3.5   นําแบบประเมินโครงงาน ที่ตรวจแกไขเรียบรอยแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางที่เลือกไว 

แบบประเมินโครงงานเปนแบบประเมินที่ประเมินที่กําหนดจากการรายงานปฏิบัติงานและ

วิธีการรายงาน จํานวน 5 ดาน มีลักษณะเปนมาตราสวน (Rating Scales) 3 ระดับ โดยในแตละดาน

ของรายการประเมิน และกําหนดน้ําหนักของตัวเลือกที่เปนเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

       คาเฉลี่ย 2.50 – 3.00 หมายถึง การทําโครงงานอยูในเกณฑดี 

       คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การทําโครงงานอยูในเกณฑพอใช 

        คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง การทําโครงงานอยูในเกณฑปรับปรุง 

 ผูประเมิน คือ ผูวิจัย และเพื่อน 

 4. แบบบันทึกการเรียนรู 

      4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการเรียนการสอนแบบโครงงาน จากหนังสือ 

โครงงานภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก (Phillips, Burwood & Dunford. 2001: 27-31) และยึดผูเรียนเปน

ศูนยกลางและการประเมินตามสภาพจริง (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน 2545: 116-117) 

      4.2 นําแบบบันทึกการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตออาจารยควบคุมปริญญานิพนธ และ

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจ ดูความเหมาะสมของการใชภาษา 

      4.3 แกไขปรับปรุงแบบบันทึกการเรียนรู ตามขอคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  

          4.4. นําแบบบันทึกการเรียนรูที่ตรวจแกไขเรียบรอยแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางที่เลือกไว 

โดยใหนักเรียนทุกคนบันทึกหลังการเรียนรูทุกคาบ 

 5. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียน 

      5.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ

เรียนของ จรัส โพธิ์จันทร (2527), พิน คงพูล (2529), ลีวรรณ คูภูมิใจสกุล (2532) และ สมรภูมิ ขวัญ

คุม (2530)    

     5.2 สรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนขอความเกี่ยวกับ 

ความคิดเห็นหรือความรูสึกของผูเรียนที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษตลอดจนการเห็นประโยชนและ

คุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษทั้งในทางแงบวกและแงลบ จํานวน 20 ขอ เปนแบบมาตราสวน

ประเมินคา 5 ระดับ โดยมีตัวเลือก 5 ระดับ คือ 
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  ขอความทางบวก     ขอความทางลบ 

      เห็นดวยอยางยิ่ง 5 คะแนน  เห็นดวยอยางยิ่ง  1 คะแนน       

     เห็นดวย  4 คะแนน  เห็นดวย   2 คะแนน 

      ไมแนใจ  3 คะแนน  ไมแนใจ   3 คะแนน 

      ไมเห็นดวย  2 คะแนน  ไมเห็นดวย  4 คะแนน 

      ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 คะแนน  ไมเห็นดวยอยางยิง่ 5 คะแนน  

ในการพิจารณาวานักเรียนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับ

ใดพิจารณาจากคาเฉลีย่คะแนนจากขอความทั้งหมด โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย

ดังนี ้

      คะแนน 81 - 100  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการเรียนมากที่สุด 

      คะแนน 61 - 80  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการเรียนมาก 

      คะแนน 41 - 60  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการเรียนปานกลาง 

      คะแนน 21 - 40  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการเรียนนอย 

      คะแนน 1 - 20  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการเรียนนอยที่สุด 

      5.3 นําแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนออาจารยควบคุมปริญญานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ทาน ตรวจ ดูความเหมาะสมของการใชภาษา ลักษณะขอความนั้นมีความหมายในทางบวก

หรือทางลบถูกตองตามที่ผูวิจัยกําหนดหรือไม  

      5.4 แกไขปรับปรุงแบบทดสอบแกไข ตามขอคําแนะนําของอาจารยควบคุมปริญญานิพนธ 

และผูเชี่ยวชาญ   

      5.5 นําแบบทดสอบที่ตรวจแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใชกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน เพื่อหาคาจําแนกแบบทดสอบ (t-test)        

      5.6 นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณไปใชกับกลุม

ตัวอยางที่เลือกไว 

 6. แบบสอบถามวัดพฤติกรรมกลาแสดงออก 

      6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกลาแสดงออกเพื่อเปนแนวทางใน

การสรางแบบสอบถามของ กัลยชลากรณ มหาพัฒนาไทย (2548),พรรณราย ทรัพยะประภา (2524,  

สิงหาคม), และ มะลิวรรณ จันทรพุม (2542) 

           6.2 สรางแบบสอบถามวัดพฤติกรรมกลาแสดงออกในการเรียนภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวของ

กับลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งภาษาทาทางและภาษาถอยคํา ทั้งในทางแงบวกและแงลบ 

จํานวน 20 ขอ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ โดยมีตัวเลือก 5 ระดับ คือ 
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ขอความทางบวก 

  ทําเปนประจํา ใหตอบในชองทุกครั้ง    5 คะแนน 

  ทําบอย ใหตอบในชองบอยครั้ง    4 คะแนน 

  ทําบาง ใหตอบในชองนานๆครั้ง     3 คะแนน 

  ทํานอยครั้งที่สุด ใหตอบในชองนอยครั้งที่สุด   2 คะแนน 

  ไมเคยทําเลย ใหตอบในชองไมเคยเลย    1 คะแนน 

    ขอความทางลบ 

  ทําเปนประจํา ใหตอบในชองทุกครั้ง    1 คะแนน 

  ทําบอย ใหตอบในชองบอยครั้ง    2 คะแนน 

  ทําบาง ใหตอบในชองนานๆครั้ง    3 คะแนน 

  ทํานอยครั้งที่สุด ใหตอบในชองนอยครั้งที่สุด  4 คะแนน 

  ไมเคยทําเลย ใหตอบในชองไมเคยเลย  5 คะแนน 

การใหคะแนนแบบดังกลาวขางตน ถานักเรียนคนใดไดคะแนนรวมมาก แสดงวานักเรียนคน

นั้นมีพฤติกรรมกลาแสดงออกสูง ถานักเรียนคนใดไดคะแนนรวมนอยแสดงวานักเรียนคนนั้นมี

พฤติกรรมกลาแสดงออกต่ํา  

     กําหนดเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยดังนี้  

      คะแนน 81 - 100  หมายถึง  มีพฤติกรรมกลาแสดงออกสูงที่สุด 

      คะแนน 61 - 80  หมายถึง  มีพฤติกรรมกลาแสดงออกสูงมาก 

      คะแนน 41 - 60  หมายถึง  มีพฤติกรรมกลาแสดงออกปานกลาง 

      คะแนน 21 - 40  หมายถึง  มีพฤติกรรมกลาแสดงออกนอย 

      คะแนน 1 - 20  หมายถึง  มีพฤติกรรมกลาแสดงออกนอยที่สุด 

      6.2 หาคาความเที่ยวตรงเชิงประจักษ ของแบบสอบถามวัดพฤติกรรมกลาแสดงออกโดย

นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดตรวจพิจารณาขอความที่สรางขึ้นวาวัดได

ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามลักษณะพฤติกรรมกลาแสดงออกที่ตองการวัดหรือไม  

      6.3 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงประจักษไปทดลองวัดกับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุมทดลอง 

      6.4 นําแบบสอบถามไปทดลองเพื่อหาคาจําแนกแบบทดสอบเปนรายขอโดยการทดสอบ

ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย (t-test) 

      6.5 นําแบบสอบถามพฤติกรรมกลาแสดงออกฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยางที่เลือกไว 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบแผนการทดลอง 

       การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการทดลอง One Group Pretest 

Posttest Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 215-250) ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ตาม

ตารางดังตอไปนี้  

 

ตาราง แบบแผนการทดลอง  

    กลุม    สอบกอน   ทดลอง   สอบหลัง 

__________________________________________________________________________________ 

    E         T1      X       T2 

 

ความหมายของสัญลักษณ  

   T1  หมายถึง การสอบกอนทดลอง 

   T2 หมายถึง การสอบหลังการทดลอง 

   E หมายถึง กลุมทดลอง 

   X หมายถึง การทดลองการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 2. การดําเนินการทดลอง  

      2.1 สุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กําแพงเพชร ป

การศึกษา 2549 แบบสุมอยางงาย 1 หองเรียน จํานวน 35 คนเปนกลุมตัวอยาง 

      2.2 ทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) ดวยแบบทดสอบความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษและ

แบบสอบถามวัดพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น  

      2.3 ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชแผนการ

เรียนรูแบบโครงงานที่สรางขึ้น จํานวน 5 แผน ใชระยะเวลาในการสอนจํานวน 20 คาบ ในระหวางทํา

การทดลอง ผูวิจัยประเมินโครงงาน และใหนักเรียนบันทึกการเรียนรูทุกๆแผนการเรียนรู 

      2.4 ทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษและแบบวัดพฤติกรรมกลาแสดงออกชุดเดิมที่ใชทดสอบกอนการทดลอง 

 3. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for Window 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1. ศึกษาระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนกลุมตัวอยาง

โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน และ คารอยละ 

 2. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูความเขาใจทางภาษาและความสามารถใน

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test แบบ 

Dependent Samples (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 161)  

 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test 

Dependent Samples (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540: 248)  

 4. เปรียบเทียบพฤติกรรมกลาแสดงออกตอการเรียนภาษาอังกฤษกอนเรียนหลังเรียนโดยใช t-

test Dependent Samples (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540: 248) 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก 

      1.1 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  

      1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 2. คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 

      2.1 คาประสิทธิภาพของแผนการเรียนรูโดยใชเกณฑ 80/80 (เสาวนีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 

295)  

      2.2 คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู ใชวิธี Index of Item – Objective Congruence 

(IOC) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 117) 

      2.3 คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และ

แบบสอบถามวัดพฤติกรรมกลาแสดงออก คํานวณใชการทดสอบคาสถิติที (t-test) 

      2.4 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540) 

      2.5 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และ

แบบสอบถามวัดพฤติกรรมกลาแสดงออก คํานวณจากสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ 

coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) 
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 3. สถิติที่ใชในการทดสอบมมุติฐาน  

      3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารที่ไดจาการทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน โดยใช t-test แบบ Dependent Samples (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 165) 

      3.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test แบบ Dependent Samples 

(พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 165) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการวิจัย การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารและความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติ ฯ กําแพงเพชร ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูดวย

โครงงาน 

 2.  เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนกอนและหลัง

ไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน  

 3.  เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการ

เรียนรูดวยโครงงาน  

 4.  เปรียบเทียบพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลัง

ไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน  
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
N แทน  จํานวนนักนักเรียนกลุมตัวอยาง 

X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนกลุมตัวอยาง 

S แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

∑D  แทน ผลรวมความตางของคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลอง 

∑ 2D  แทน ผลรวมความตางของคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลองยกกําลังสอง 

t แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ ที (t-distribution) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ศึกษาระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน 
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 ผูวิจัยไดนําคะแนนที่ไดจากความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางมา

หาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษกอนและหลังไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน 

และแปลผลคาคะแนนเฉลี่ยตามที่กําหนดเกณฑไว ผลปรากฏดังตาราง 1 

 

ตาราง 1   แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถของนักเรียนกอนและหลังการได 

     รับการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน 

 

กลุมตัวอยาง X  S ระดับความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษ 

กอนการทดลอง 28 6.05 พอใช 

หลังการทดลอง 33.6 4.96 พอใช 

  

จากตาราง 1 พบวาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังการ

ไดรับการจัดการเรียนรูดวยโครงงานไมเปลี่ยนแปลงในเชิงระดับคะแนนเฉลี่ย คือมีความสามารถใน

ระดับพอใช  

 หลังจากไดนําคะแนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางมา

เรียงลําดับจากสูงสุดถึงต่ําสุด แลวเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และหาคารอยละตามระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

ผลปรากฏดังตาราง 2  

ตาราง 2   แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถของนักเรียนกอนและหลังการได 

      รับการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน 

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ระดับความสามารถใน

การใชภาษาอังกฤษ จํานวนนักเรยีน รอยละ จํานวนนักเรยีน รอยละ 

ดี 2 5.71 7 20 

พอใช 31 88.58 28 80 

ปรับปรุง 2 5.71 - - 

รวม 35 100 35 100 
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จากตาราง 2 พบวาหลังการทดลองนักเรียนสวนใหญ (รอยละ 80) มีระดับความสามารถใน

การใชภาษาอังกฤษอยูในระดับพอใชและนักเรียนรอยละ 20 มีระดับความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 

 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน  

เมื่อนําคะแนนที่ไดจากความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ของนักเรียนมาหาผลตางของ

คะแนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษกอนและหลังการเรียนรูดวยโครงงาน และวิเคราะห

เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใช t-test แบบ 

Dependent Samples ผลปรากฏดังตาราง 3 ดังนี้  

 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนกัเรียนกลุมตัวอยางกอน 

      และหลงัไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน  

 

ระดับความสามารถใน

การใชภาษาอังกฤษ 
N ∑ S X D ∑D 2  t 

ดี 35 28 6.05 

พอใช 35 33.6 4.96 
197 2149 6.02** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 

  

จากตาราง 3 พบวา นักเรียนไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมีความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง คือ 28 หลงัการ

ทดลอง 33.6 แสดงวาการจัดการเรียนรูโดยโครงงานชวยใหนักเรียนกลุมตัวอยางมีความสามารถใน

การใชภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

 สวนการประเมินโครงงาน ไดใชแบบประเมินโครงงานนักเรียนในระหวางทําการทดลองเปน

รายบุคคล โดยกําหนดการประเมินโครงงาน ตั้งแตแผนการเรียนรูที่ 1 – 5 และไดนําคะแนนจากแบบ

ประเมินงานปฏิบัติดังกลาว มาหาคาเฉลี่ย ผลปรากฏดังตาราง 4  
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ตาราง 4 ผลการประเมินงานปฏิบัติของนกัเรียนกลุมตัวอยางที่ไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน โดย 

      การประเมินตามสภาพจริง 

 

แผนการ แผนการ แผนการ แผนการ แผนการ 

เรียนรูที ่1 เรียนรูที ่2 เรียนรูที ่3 เรียนรูที ่4 เรียนรูที ่5 รายการประเมนิ 

X  S X  S X  S X  S X  S 

เนื้อหาสาระ 2.42 0.50 2.00 0.00 2.48 0.50 2.37 0.49 2.11 0.48 
การเรียบเรียงความคิด 

และเนื้อหา 1.34 0.48 1.17 0.38 1.94 0.23 1.80 0.47 1.82 0.52 

การใชภาษา 1.60 0.35 1.44 0.16 1.80 0.45 1.80 0.45 1.64 0.51 

การจัดรูปแบบของงาน 1.71 0.51 1.14 0.35 1.88 0.52 2.54 0.65 2.00 0.82 

การนําเสนอผลงาน 1.20 0.16 1.42 0.50 2.25 0.70 2.88 0.32 2.94 0.61 

 

จากตาราง 4 พบวาผลการประเมินโครงงานในแตละแผนการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการ

เรียนรูดวยโครงงานซึ่งไดรับการประเมินตามรายการประเมินโครงงานโดยรวม มีแนวโนมในการ

พัฒนาการใชภาษาสูงขึ้นในแผนการเรียนรูที่ 4 และ 5 ซึ่งนักเรียนมีผลการประเมินโครงงานในดานการ

นําเสนอผลงานอยูในเกณฑดี คือมีคะแนนเฉลี่ย 2.88 และ 2.94 ตามลําดับ ในแผนการเรียนรูที่ 2 

นักเรียนมีผลงานการประเมินโครงงานในดานเรียบเรียงความคิดและเนื้อหา การใชภาษา การ

จัดรูปแบบของงาน การนําเสนอผลงานอยูในเกณฑปรับปรุง คือ มีคะแนนเฉลี่ย 1.17, 1.44, 1.14 และ 

1.42 ตามลําดับ 

  

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนกอนและหลังไดรับการ

เรียนรูดวยโครงงาน  

 เมื่อนําคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เปนขอความจํานวน 20 

ขอ ของนักเรียนมาหาผลตางของคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษกอน

และหลังการทดลองและวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

กลุมตัวอยางโดยใช t-test แบบ Dependent Samples ผลปรากฏดังตาราง 5. 
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ตาราง 5 ผลเปรียบเทียบความพงึพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนระดบั 

      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการเรียนรูดวยโครงงานกอนการทดลองและหลงัการทดลอง 

 

ความพึงพอใจตอการ

เรียนภาษาอังกฤษ 
N ∑ S X D ∑D 2  t 

กอนการทดลอง 35 3.33 0.72 

หลังการทดลอง 35 4.09 0.83 
538 9236 5.78** 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

จากตาราง 5 พบวา หลังการทดลองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจตอ

การเรียนภาษาอังกฤษมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา

การจัดการเรียนรูดวยโครงงานชวยใหนักเรียนกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษ

มากขึ้น 

  

4. เปรียบเทียบพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษของนกัเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน  

 เมื่อนําคะแนนแบบสอบถามวัดพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษ เปนขอความ

จํานวน 20 ขอ ของนักเรียนมาหาคาผลตางของคะแนนจากแบบสอบถามวัดพฤติกรรมกลาแสดงออก

ในการใชภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองและวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมกลาแสดงออกใน

การใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใช t-test แบบ Dependent Samples ผลปรากฏดัง

ตาราง 6. 
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ตาราง 6 ผลเปรียบเทียบพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ 

      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการเรียนรูดวยโครงงานกอนการทดลองและหลงัการทดลอง 

 

พฤติกรรมกลา

แสดงออกในการใช

ภาษาอังกฤษ 

N ∑ S X D ∑ 2D  t 

กอนการทดลอง 35 2.96 0.82 

หลังการทดลอง 35 3.36 0.83 
277 2945 9.95** 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง  6 พบวา พฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการเรียนรูดวยโครงงานชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมกลา

แสดงออกในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงขึ้น  

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยโครงงานที่มีตอ

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

กําแพงเพชร โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังตอไปนี้ 

  

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรยีนทีไ่ดรับการ

เรียนรูดวยโครงงาน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนกอนและ

หลังไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน  

 3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับ

การเรียนรูดวยโครงงาน  

 4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนกัเรยีน

กอนและหลังไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน  

 
สมมติฐานทางการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสูงขึ้น

กวากอนการเรียน 

 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน มีความพึงพอใจในการเรียนสูงขึ้นกวากอน

การเรียน  
 3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน มีพฤติกรรมกลาแสดงออกเพิ่มข้ึนกวากอน

การเรียน  
ประชากร 

       ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร เขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 จังหวัดกําแพงเพชร  
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 กลุมตัวอยาง  
      กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 35 คน ที่ไดมาจาก

การสุมอยางงาย (Simple random sampling) 
 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1. แผนการเรียนรู เปนแผนการเรียนรูดวยโครงงานจํานวน 5 แผนที่ผานการตรวจสอบจาก

ผูเชี่ยวชาญ ไดปรับปรุงแกไขแลว มีคาประสิทธิภาพ E1/ E2 จากการทดลองกับกลุมตัวอยางไดคา

ประสิทธิภาพ 84.38 / 85.6 

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ แบบอัตนัย จํานวน 2 

ขอ และ แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูด จํานวน 1 ขอ แบบทดสอบดังกลาวผานการ

ตรวจสอบคุณภาพโดยมีคาความยากงาย ( Difficultly) ระหวาง .20 - 1.22 คาอํานาจจําแนก 

(Discrimination) ระหวาง  .20 – 1.09 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.76 และคาความเชื่อมั่น

ขอสอบวัดความสามารถทางการพูดเทากับ 1.01 

 3. แบบประเมินงานปฏิบัติที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีเกณฑการประเมินดานเนื้อหาสาระ การเรียบ

เรียงความคิดและเนื้อหา การใชภาษา การจัดรูปแบบของงาน การนําเสนอผลงานของแตละแผนการ

จัดการเรียนรู ใหคะแนนเปน 3 ระดับ สําหรับเกณฑแตละดาน กําหนดเปนตัวเลขเรียงจาก 1 ระดับตํ่า

ถึง 3 ระดับสูง แบบประเมินดังกลาวไดผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญแลว 

 4. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามวิธีการของ

ลิเคอรท (Likert) จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกของขอความเปนรายขอ (t-test) ระหวาง 3.67 – 

6.29 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.53 

 5. แบบสอบถามพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามวิธีการ

ของลิเคอรท (Likert) จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกของขอความเปนรายขอ (t-test) ระหวาง 4.59-

7.75 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.32 

 6. แบบบันทึกการเรียนรู ผูวิจัยสรางแบบบันทึกดังกลาว ไดผานการตรวจสอบคุณภาพจาก

ผูเชี่ยวชาญแลว  
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 วิธีดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองดวยตนเอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549  

จํานวน 7 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมเปน 21 ชั่วโมง โดยดําเนินการทดลองดังนี้ 

1. จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียน บทบาทของนักเรียน เปาหมาย

ของการเรียน จุดประสงคการเรียนและวิธีประเมินผลการเรียนรู 

2. ทําการทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง (Pre-test) โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจใน

การเรียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัดพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษ 

3. ทําการทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยาง (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษกอนการทดลอง 

4. ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนแกนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 35 คน 

โดยใชแผนการเรียนรูดวยโครงงาน จํานวน 5 แผน ใชระยะเวลา จํานวน 21 ชั่วโมง โดยในระหวางทํา

การทดลอง ผูวิจัยประเมินงานโครงงานของนักเรียนทุกๆแผนการเรียนรู 

5. ทําการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) โดยใชแบบทดสอบความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัดพฤติกรรม

กลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษ ฉบับเดียวกันกับแบบที่ใชทดสอบกอนการทดลอง  

 
การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะห ดังนี้ 

1. คํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลงัการทดลอง

โดยใช t-test for Dependent Samples 

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการ

ทดลองโดยใช t-test for Dependent Samples 

4. เปรียบเทียบพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลัง

การทดลองโดยใช t-test for Dependent Samples 

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 1. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูดวยโครงงานอยูใน

ระดับพอใช 
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 2. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนรูดวยโครงงานสูงกวากอน

การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนรูดวยโครงงานสูงกวา

กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. พฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนรูดวยโครงงานสูง

กวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  

อภิปรายผล 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการทดลองเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยโครงงานที่มีตอความสามารถ

ในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร กําแพงเพชร ซึ่งสามารถนําผลการทดลองมาอภิปรายดังตอไปนี้ 

 1. นักเรียนที่เรียนดวยโครงงานมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสูงกวากอนการทดลอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ระดับความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยโครงงานนั้นพบวานักเรียน

สวนมากอยูในระดับพอใช ซึ่งจะอธิบายไวในยอหนาสุดทายขอ 1.1  

 โดยสรุป นักเรียนมีความสามารถเพิ่มข้ึน ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจาก  

      1.1 การจัดการเรียนรูดวยโครงงาน เปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง การทํา

โครงงานชวยพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพราะเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดใช

ภาษาอยางตอเนื่อง เร่ิมจากขั้นกอนโครงงานซึ่งมีการใหความรูทางภาษาที่จําเปนในการทําโครงงาน

แบบตางๆ เชน ซึ่งอาจทําโดยคนควาหาขอมูล ศึกษาขอมูล วางแผนในการทําโครงงาน เปนตน ทั้งนี้

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาและเห็นความเกี่ยวโยงของภาษากับชีวิตทั้งในและนอกหองเรียน การจัด

กิจกรรมครั้งนี้ผูวิจัยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดเวลา จากการวิจัยพบวา ในระยะขั้นกอน

โครงงานเปนชวงที่นักเรียนเริ่มการเรียนรูภาษายังไมสามารถใชภาษาไดอยางคลองแคลว ไมมีความ

มั่นใจ ไมกลาถามตอบ แตหลังจากการจัดการเรียนรูดวยโครงงานซึ่งมีบรรยากาศในการเรียนที่เปน

กันเอง ไมเครียด สงผลใหนักเรียนไดใชภาษาในการสื่อสารพัฒนาความสามารถในการใชภาษาได

อยางเต็มที่ ดังคํากลาวของ สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2530) ที่วา ส่ิงที่ครูควรคํานึงถึงเกี่ยวกบัการสอน

เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชภาษา เพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะทักษะ ฟง พูด ควรเปนบรรยากาศ

ไมเครียด ซึ่งนักเรียนมีความสบายใจไมกระดากอายที่จะพูด  

      นอกจากนี้ในขั้นการทําโครงงานนักเรียนมีโอกาสใชภาษาในสถานการณจริง ที่เนน

ความหมายของการสื่อสารมากกวารูปแบบและโครงสรางไวยากรณของภาษา ทําใหนักเรียนมี
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แรงจูงใจในการใชภาษา ไดใชภาษาที่ใชไดจริงในชีวิตประจําวันและใชกลวิธีตางๆ เชน การใชภาษา

ทาทาง การใชคํางายๆที่ส่ือใหเขาใจได ชวยในการสื่อสารจาการสังเกตพบวานักเรียนมีความพยายาม

ในการสื่อสารเพื่อใหประสบผลสําเร็จในโครงงาน มีความมั่นใจและสนใจฝกใชภาษามากยิ่งขึ้น เชน 

โครงงานนิทานแสนสนุก (A Tale) พบวานักเรียนไดใชภาษาพรอมกับใชทาทางในการประกอบคําพูด 

ซึ่งเปนการใชภาษาตามธรรมชาติของการสื่อสาร สวนโครงงานกิจวัตรประจําวัน (The Daily 

Activities) นักเรียนเตรียมบทสัมภาษณ และไดสัมภาษณบุคลากรในโรงเรียนดวยภาษาอังกฤษ แลว

นําชีวิตประจําวันของบุคคลดังกลาวนําเสนอหนาหอง จากการเรียนตามกระบวนการดังกลาวจะเห็นได

วานักเรียนไดมีโอกาสปฎิสัมพันธทางภาษาอยางตอเนื่องทําใหนักเรียนมีความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษสูงขึ้นดังผลจากการประเมินโครงงานของนักเรียนที่ผูวิจัยไดใชในการประเมินตามสภาพ

จริง ในระหวางการทําการทดลองเปนรายบุคคลโดยประเมินโครงงานตั้งแตแผนการเรียนรูที่ 1 – 5 และ

การทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งพบวาความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น 

      อยางไรก็ตาม ผลจากการทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษพบวาระดับ

ความสามารถของการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยโครงงานโดย

รวมอยูในระดับพอใชทั้งกอนการทดลองและหลังการทดลอง การที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงระดับ

นั้นไมไดหมายความวานักเรียนไมมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแตเนื่องจากวชิาภาษาองักฤษ

เปนวิชาทักษะที่ตองใชระยะเวลาในการฝกฝนจึงไมอาจเกิดการพัฒนาในเวลาอันรวดเร็ว หาก

พิจารณาเปนรายบุคคลจะพบวานักเรียนที่คะแนนอยูในระดับดีเพิ่มขึ้นจาก 2 เปน 7 คนและนักเรียน

อยูในระดับปรับปรุงไดพัฒนามาอยูในระดับพอใช แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูดวยโครงงานนั้น

นักเรียนไดมีโอกาสใชภาษา โดยรูจักภาษาเพื่อการสื่อสารใหประสบผลสําเร็จ ตามที่ไดรับมอบหมาย

และไดผลงานที่ดี การที่นักเรียนประสบผลสําเร็จในการทําโครงงานทําใหนักเรียนมีความพยายามและ

ปรับปรุงการใชภาษาไดดียิ่งขึ้น 

      1.2 เนื้อหาของโครงงานที่ผูวิจัยนํามาใชในการทดลอง เปนเนื้อหาที่เหมาะสมกับ ระดับ วัย 

และความสนใจของผูเรียนในชวงชั้นที่ 3 เชน โครงงานแฟชั่นโชว (Fashion Show) และ โครงงานสัตว

เลี้ยงของฉัน (Pets) เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนใชภาษาในสถานการณจริง มีความสนุกสนานและ

เกิดความกระตือรือรนในการทําโครงงานที่ทาทายความสามารถสอดคลองกับความเปนจริงและ

ชีวิตประจําวัน ดังเชน โครงงานแฟชั่นโชว (Fashion Show) นักเรียนมีความตั้งใจ 

กระตือรือรนในการทํางาน ชวยกันคิด ชวยกันออกแบบเสื้อผาที่จะนํามาเดินแฟชั่นโชว คนควาหา

คําศัพทมาอธิบายใหแกเพื่อนๆ และจัดเดินแฟชั่นอยางสนุกสนาน สวนโครงงานสัตวเลี้ยงของฉัน 

(Pets) นักเรียนไดคนควาหาขอมูลสัตวเลี้ยงที่ชอบ กระตือรือรนทําโครงงานอยางตั้งใจ ใชภาษาได
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คลองแคลวเปนธรรมชาติ สามารถอธิบายบอกลักษณะนิสัยของสัตวเล้ียงเหลานี้ แสดงใหเห็นวาหัวขอ

โครงงานที่นักเรียนปฏิบัติเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

      1.3 โครงงานที่ทําเปนโครงงานที่ทาทายความสามารถ เพราะนักเรียนไดใชส่ือเทคโนโลยใีน

การคนควาหาขอมูล เชน โครงงานนิทานแสนสนุก (A Tale) นักเรียนทํางานเปนกลุม ชวยกนัคนควาหา

นิทานสนุกๆ และเขียนบทพูดเปนภาษาอังกฤษ จากหนังสือตางๆ ในหองสมุดอินเตอรเน็ต (Internet) 

นักเรียนมีกลยุทธในการนําเสนอผลงานไดหลายรูปแบบ เชน นําเสนอผลงานโดยใชรูปภาพประกอบ 

แสดงละคร แสดงบทบาทสมมุติ เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถใชภาษาและทาทางประกอบการบอก

เร่ืองราวใหเพื่อนๆเขาใจได 

      1.4 โครงงานเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาดวยตนเอง หลังจากนักเรียนได

ศึกษารูปแบบโครงสรางของภาษาแลวนักเรียนสามารถใชภาษาเปาหมายในการบรรยายไดดวยตนเอง

โดยครูไมตองควบคุมหรือแกไขดังคํากลาวของ กุศยา แสงเดช (2549:92) ที่วาโครงงานเปนกิจกรรมที่

บงบอกถึงความสามารถในการใชภาษาของนักเรียนอยางเปนรูปธรรม เปนกิจกรรมที่เชื่อมตอระหวาง

ภาษาที่เรียนมากับการนําเสนอไปใชในสถานการณจริง ละเอียด จุฑานนท (2543:1) ยังไดกลาวถงึการ

ทําโครงงานวาเปนแรงกระตุนใหนักเรียนไดขยายความรูดานคําศัพท และสํารวจเนื้อหาภาษาที่จําเปน

ตอการปฏิบัติภาระงานใหเสร็จสมบูรณ การทําโครงงานจะเชื่อมชองวางระหวาง ส่ิงที่นักเรียนเรียนรูใน

หองเรียนกับสิ่งที่นักเรียนจําเปนตองมี เพื่อใชในการสื่อสารในสถานการณของชีวิตจริง นักเรียนจะมี

โอกาสนําภาษาที่เรียนอยางเปนทางการมาฝกปฏิบัติจริง เปนการเปดโอกาสกวางใหกับนักเรียน ได

มุงเนนการแสดงออกถึงขอมูล และความคิด มากกวาเนนไปที่ตัวภาษาเอง อันจะทําใหผูเรียนสามารถ

ใชภาษาอังกฤษสื่อความคิดไดอยางชัดเจน เจาะจงและเปนจริง  

      1.5 โครงงานเปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนไดใชภาษาในการแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

จากการวิจัยพบวา นักเรียนสามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาที่ไมคาดคิด เชน โครงงานสั่งอาหาร

ในภัตตาคาร (Ordering food in a restaurant) นักเรียนกลุมหนึ่งแสดงบทบาทสมมุติ ในการสั่งอาหาร 

ในกิจกรรมนี้นักเรียนชวยกันคิดเมนูอาหาร และกําหนดเหตุการณที่กลั่นแกลงเพื่อน จากเหตุการณนี้

พบวานักเรียนที่สวมบทบาทเปนพนักงานบริการสามารถแกไขสถานการณและใชภาษาสนทนาโตตอบ

ไดอยางเหมาะสมทําใหเกิดความสนุกสนาน ในขณะที่ทํากิจกรรม จากสถานการณดังกลาว แสดงให

เห็นวานักเรียนสามารถในการใชภาษาในการสนทนาโดยไมไดวางแผนไวกอน ซึ่งเปนจุดประสงคที่

สําคัญของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน มีความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

ระดับสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลลัพธจากแบบสอบถามวัดความ

พึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ การประเมินโครงงาน แบบบันทึกการเรียนรู และจากการสังเกต 
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พบวา ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษกับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของกลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น รวมทั้งความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนสูงขึ้นไปดวยเชนกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

      2.1 จากแบบบันทึกการเรียนรูที่นักเรียนบันทึกหลังการทําโครงงาน นักเรียนไดเขียนบันทึก 

อยากใหมีการจัดการเรียนการสอนดวยโครงงานแทนการสอนแบบเดิมๆ เปนกิจกรรมที่สนุกสนาน และ

ไดความรู และไมอยากจบการเรียนดวยโครงงาน แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนการสอนดวย

โครงงานทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาเพิ่มยิ่งขึ้น 

      2.2 การจัดการเรียนการสอนดวยโครงงานชวยใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูผูสอนกับ

นักเรียนและระหวางนักเรียนกับนักเรียนดวยกัน ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจและกลาที่จะซักถามเมื่อ

เกิดขอสงสัยหรือไมเขาใจบทเรียน กลาแสดงความคิดเห็นตอผลของการทําโครงงานทั้งของตนเองและ

เพื่อน ซึ่งนับเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลใหนักเรียนเกิดความพึงพอในการเรียนภาษาอังกฤษ 

      2.3 การเรียนการสอนดวยโครงงานเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ฝก

ใชภาษาตามธรรมชาติ ฝกคิดแกไขปญหา เกิดความสนุกสนาน เกิดแรงจูงใจในการทําโครงงาน สราง

ความมั่นใจในการสื่อสารและทําใหนักเรียนรูสึกวาตนประสบผลสําเร็จในการเรียนสงผลใหนักเรียน

เกิดคความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  

 3. นักเรียนที่ไดเรียนรูดวยโครงงาน มีพฤติกรรมกลาแสดงออกในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

      3.1 การทํากิจกรรมการเรียนการสอนในแตละขั้นของโครงงาน ประกอบไปดวยกิจกรรม

ถามตอบในหองเรียนและหนาชั้นเรียน การรายงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงละคร กิจกรรม

เหลานี้ลวนฝกการกลาแสดงออกและใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมั่นใจ ซึ่งผลจากการ

ประเมินพฤติกรรมกลาแสดงออกของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนดวยโครงงาน

แตกตางกัน แสดงใหเห็นวาการฝกใหนักเรียนไดรูจักกลาใชภาษาอังกฤษไดอยางมั่นใจ โดยผาน

กิจกรรมการเรียนการการสอนดวยโครงงาน ดังกลาวขางตน  จะทําใหนักเรียนพัฒนาทักษะการพูด มี

ความมั่นใจ และสามารถใชภาษาอังกฤษไดโดยไมเคอะเขิน 

     3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนดวยโครงงาน นักเรียนจะตองนําเสนอผลงานหลังโครงงาน 

การรายงานผลหนาชั้นเรียนเปนกิจกรรมอีกทางในการแสดงออกโดยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ

ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรองของตนเองจากการทําโครงงาน กิจกรรมดังกลาวสงผลให

นักเรียนมีความมั่นใจและกลาแสดงออกโดยใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดังปรากฏในผลการวัด

พฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สามารถ เลิศโอภาส 

(2539) และ พะนอ สงวนแกว (2541) ที่พบวาตัวแปรดานพฤติกรรมกลาแสดงออกเปนตัวแปรที่มี
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ความสัมพันธสูงสุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ

ส่ือสาร  นักเรียนมีประสิทธิผลทางภาษาอังกฤษสูงจะมีพฤติกรรมกลาแสดงออกในการพูด

ภาษาอังกฤษสูง  ซึ่งเปนแนวคิดใหมองเห็นถึงความสัมพันธระหวางความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษา ที่อาจกลาวไดวา นักเรียนที่มี

คะแนนพฤติกรรมกลาแสดงออกสูงจะมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

 

ขอจํากัดในการวิจัย 
1. ระยะเวลาในการวิจัยเปนระยะเวลาที่ส้ันและจํากัด ซึ่งเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง

ตารางเวลาที่มีจากกิจกรรมภายในโรงเรียนของกลุมการเรียนรูสาระอื่นๆ กิจกรรมกีฬากลุมโรงเรียน 

กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการภายในกลุมโรงเรียนและภายในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัด

กําแพงเพชร ทําใหนักเรียนมีเวลาจํากัด 

2. ปญหาตารางสอนไมสามารถยืดหยุนได และไมตอเนื่องกัน จึงทําใหเวลาในการปฏิบัติ

โครงงานบางโครงงานมีเวลามีเวลาเพียงพอ  

3. ปญหาความรับผิดชอบในตัวเองของนักเรียน ที่มีผลกระทบตอการทําการวิจัย เชนนักเรียน

ที่ทํางานเปนรายบุคคลไมเตรียมอุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติโครงงาน จึงทําใหเกิดความลาชาในการ

ทําโครงงาน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนดวยโครงงาน  

1.1 ผูวิจัยควรสํารวจกิจกรรมโครงงานที่สามารถยืดหยุนกับกิจกรรม เชน นักเรียน 

ปฏิบัติโครงงานภายนอกหองเรียนและนํามาอภิปรายในหองเรียน 

      1.2  ผูวิจัยควรปรึกษาหารือกับฝายวิชาการในการจัดตารางสอนใหมีคาบคูเพื่อจะมี

ระยะเวลาในการทําโครงงานเพียงพอ 

      1.3 ครูตองชี้แจงรายการที่นํามาทําโครงงาน หรือ จัดทําใบรายการใหนักเรียน และมีการให

คะแนนความรับผิดชอบ และหักคะแนนนักเรียนที่ไมมีความรับผิดชอบ เพื่อแกปญหาความรับผิดชอบ

สวนบุคคล 

      1.4 ผูวิจัยควรสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุมมากกวางานเดี่ยวเพื่อสงเสริมการมีสวน

รวมในการทํางาน สวนรวมในความรับผิดชอบ เพื่อใหนักเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกันในการศึกษา

คนควาและเตรียมอุปกรณ 
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      1.5 การจัดการเรียนรูดวยโครงงานเปนการเรียนการสอนที่ใชอุปกรณในการทําโครงงานที่

มากมายหลากหลายและอาจจะตองมีการติดตอส่ือสารกับเจาหนาที่ฝายอื่น ซึ่งผูวิจัยควรทํารายการ

ทั้งวัสดุ อุปกรณ และบุคคล ไวในแผนลวงหนา 

      1.7 ผูวิจัยควรมีตารางบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อดูพัฒนาการ 

      1.8 ในกรณีที่ใชอุปกรณเทคโนโลยี เชน อินเตอรเน็ต (Internet) เกิดขัดของ ผูวิจัยควรมี

โครงงานสํารองไว 

2. ขอเสนอแนะทั่วไป 

2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถ 

ในการใชภาษาอังกฤษในระดับอ่ืนๆ เชน ระดับประถมศึกษาตนและปลาย เปนตน เพื่อศึกษาระดับ วัย

และความสนใจของนักเรียนในระดับที่แตกตางกัน 

       2.2 ควรมีการวิจัยรวมกับตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม เชน ความมีมนุษยสัมพันธ ความภูมิใจใน

ตนเอง เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีความเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

      2.3 ควรมีการวิจัยที่มีการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เชน กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร การคนควาขอมูลทางสถิติแลวนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ เปนตน 

      2.4 ควรมีการวิจัยที่ใหนักเรียนเลือกหัวขอโครงงานไดดวยตนเอง เพื่อศึกษาความสามารถ

ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโดยปลอยใหเปนความคิดของนักเรียนเองตั้งแตเร่ิม

โครงงานจนถึงขั้นนําเสนอโครงงาน 
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CONTENT ANALYSIS 
SCHOOL……………………………………………………CLASS……………………………………….COURSEBOOK USED……………………………… 

Skills Practiced Project Structure Topics Communicative 

Function 

Activities Used 

L O R W 

Language Objectives 

1 Present 

Progressive Tense 

(is/am/are)+Ving. 

- Fashion show Give information 

about clothes 

-  Ask & answer about 

pictures 

- Do activities 

- Write about pictures 

-Find vocabularies 

-Talk about clothes 

/ /  / 1. เขียนบรรยายเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นได 

2. พูดบรรยายเสื้อผาเครื่องแตงกายที่สวมใสได   

 

2 Questions with 

“How often” and 

expressions of 

frequency 

- The daily 

activities 

-Describe daily 

activities 

-Tell about the 

frequency of 

activities 

-Read passage 

-Ask & answer 

-Ask about activities 

-Talk about those activities 

/ / / / 1. สามารถถามตอบเกี่ยวกิจวัตรประจําวันได  

2. สามารถบอกความถี่ของกิจกรรมที่ทําได 

 

3 1.WH –Questions 

2. Yes-No 

Questions 

Pets Ask and answer 

about animals 

- Ask and answer  about 

pets 

- Read & Write 

- Do a Mapped  dialogue 

- Write 

- Describe about animals 

/ / / / 1. สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงได 

2. สามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับสัตวได  
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SCHOOL……………………………………………………CLASS……………………………………….COURSEBOOK USED……………………………… 

 
Skills Practiced Project Structure Topics Communicative 

Function 

Activities Used 

L O R W 

Language Objectives 

4 - In a restaurant Order food from 

a menu 

- Ask & answer about 

pictures 

- Read conversation 

- Do a Mapped dialogue 

- Find relevant information 

- Do a role play 

/ / /  สามารถถาม-ตอบเกี่ยวกับสั่งอาหารได 

5 Past simple Tense 

  +V2 

Before & After Ask and answer 

about past 

events  

- Read 

- Speak  

- Ask & answer about past 

event 

- Write a storytelling 

- Tell a story 

/ / / / สามารถบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นใน 

อดีตได  
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Test Specification 
Class………………………………………………………………………Course………………………….  

Skills Learning Objectives Test Format 

O L R W 

Weighting/ 

 Number of items 

Time Content 

1. ฟงบทสนทนาแลวตอบ

คําถามจากเรื่องที่ไดยนิได 

 2. ฟงขอความแลวตอบ

คําถามใหถกูตอง 

 

3.  อานเรื่องจบัใจความ

สําคัญและระบุรายละเอียดได 

 

4. เขียนประโยคโดยใช

โครงสรางที่ถกูตอง    

 

- True /False 

- Matching 

- Multiple choice 

 

 

- Multiple choice 

 

 

- Write a 

conversation 

about  how to 

order 

- Write a story 

    25% / 15 

 

 

 

 

25%/ 15  

 

 

25% / 2 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

20 

Listening 

- Conversation about the activities  

- Clothes 

- Daily activities 

 

Reading  

- Animals 

- People 

Writing 

1. Conversation about how to 

order 

2. Present Progressive Tense 
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Class………………………………………………………………………Course………………………… 

Skills Learning Objectives Test Format 

O L R W 

Weighting/ 

 Amount of items 

Time Content 

5. ถามตอบเกีย่วกับขอมูล

สวนตัวได 

 

 

- Interview 

 

 

 

    25% / 1 60 Speaking 

General questions about personal 

information. 
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แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 

คําชี้แจง   

1. แบบทดสอบฉบับนี้ใชวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ดังนี ้
  

 PART 1 LISTENING SKILL (ทักษะการฟง) จํานวน 25 % 

 PART 2 READING SKILL   (ทักษะการอาน) จํานวน 25 %  

 PART 3 WRITING SKILL    (ทักษะการเขยีน) จํานวน 25 % 

 PART 4 SPEAKING SKILL  (ทักษะการพูด) จํานวน 25% 

 

2. แบบทดสอบ PART 1-3 มี 32 ขอ ใชเวลา 90 นาที และ PART 4 มี 1 ขอ  

   ใชเวลาคนละประมาณ 5 นาที ทดสอบนอกเวลา  
 

3. แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 33 ขอ คะแนนเต็ม 55 คะแนน 

 

4. PART 1-3 ใหกาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร a, b, c หรือ d ที่เปนคําตอบที่ถูกตอง 

    PART 4 ใหนักเรยีนตอบคําถามจากคําถามที่นักเรียนเลือก 1 ขอ  
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PART 1 LISTENING SKILL (15 คะแนน) 

คําส่ัง  ใหนกัเรียนอานประโยค ในขอ 1- 5 แลวนักเรียนจะไดฟง บทสนทนา ระหวาง Jill และ 

Richard 3 คร้ัง ซ่ึง Jill และ Richard พูดคุยเกีย่วกับ กิจกรรมที่พวกเขากําลังทําอยูนักเรียนทํา

เครื่องหมาย √ ในชอง True ถาประโยคในขอนั้นตรงกบับทสนทนา และ √ ในชอง False  

ถาประโยคนั้นไมตรงกับบทสนทนาที่นักเรียนไดยิน 
        True  False 

1. Jill is repairing the roof.     _____  ______ 

2. Jill and Richard are repairing Jill’s house this afternoon. _____  ______ 

3. Richard is helping Jill to repair her house.   _____  ______ 

4. Richard is watching football game.     _____  ______ 

5. Jill is replacing her fence by tree.    _____  ______ 

 

คําส่ัง  นักเรียนจะไดฟง Bob ซ่ึงพูดถึงสมาชิกในครอบครัวของเขาซึ่งอยูในภาพขางลางนี้ 2 คร้ัง ให

นักเรียนฟงคําบรรยายภาพแลวจับคูช่ือสมาชิกเหลานั้น (a, b, c, d) ใหตรงกับภาพทีก่ําหนดให 

 
 

 6._______  7._______  8._______ 9._______ 10._______ 

 a. Father b. Bob  c. Ellen  d. Karen e. David 
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คําส่ัง  ใหนกัเรียนอานประโยค ในขอ 11-15 แลวนักเรียนจะไดฟง Jane และ Jack เลา ประสบการณ

ที่ทําใหพวกเขา มีความสุขนกัเรียนฟงแลว เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
11. When did Jane feel very happy? 

 a. Last month    b. Last three months ago 

 c. Last year    d. Two years ago 

12. What is her son’s name? 

 a. James    b. Jason 

 c. Jack     d. John 

13. What does her son look like?  
 a. Black eyes and black hair  b. Black eyes and blond hair 

 c. Blues eyes and black hair  d. Blue eyes and blond hair 

14. Where did Jack go? 

 a. Brazil    b. Paris    

c. England    d. France 

15. Why was he happy? 

 a. He met a lot of people.   b. He played music all day and night. 

 c. He enjoyed the festival.  d. He danced and drank all night. 
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PART 2 READING SKILL (15 คะแนน)  
Passage 1 (16-20) 
Instructions:  Read and answer the questions. 

 Tiger is a four-footed animal. It looks like a large cat. The color of its body is yellow 

with black stripes. It is fierce and dangerous. It lives in caves in the forest. It is a  

flesh - eating animal. It lives on other animals such as deer, cattle and fowls. It has a very 

good nose. Some tigers do great harm to the villagers. They come into the village to steal 

cattle and fowls. The tiger that has once killed and eaten a man is called a man-eater.  

 

16. The best title of this passage is______________. 

 a. A Tiger kills a man   b. A dangerous tiger 

 c. A four-footed animal   d. A thief steals animals 

17. Some tigers come into the village because_____________. 

 a. they are hungry. 

 b. they are man-eaters. 

 c. they hate the villager.   

d. they want to kill the villager. 

18. “It has a very good nose” means______________. 

 a. it has a beautiful nose   

 b. its smell is very good 

 c. its ability to smell is very good 

 d. its nose is better than other animals’ noses.   

19. It is called a man-eater because it has once killed and eaten____. 

 a. cattle   b. a deer     

c. fowls    d. a man 

20. Which of these sentences is NOT true about the tiger? 

 a. It lives in the forest. 

 b. It is gentle. 

 c. It is yellow and black. 

 d. It eats others animals. 
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Passage 2 (21-25) 
Instructions:  Read and answer the questions. 

 Shah Jahan built the Taj Mahal in Agra, India, in the 1600s. He wanted to make a 

beautiful place where he could bury his wife.  

Mumtaz Mahal was only one of Shah Jahan’s wives, but he liked her the most. After 

Mumtaz Mahal died, the Shah built for her the Taj Mahal, a beautiful building made of white 

marble and covered by a white round roof. 

It took twenty-two years to complete all of the work on the Taj Mahal. Today, it 

is one of the most famous things to see in India. The Jumna River runs beside the north wall 

of the Taj Mahal, and a smaller river runs through a beautiful garden that grows inside the 

building.  

People who study history have found out that Shah Jahan was also a cruel man. 

After the Taj Mahal was completed, Shah Jahan killed the man who made the Taj Mahal 

because he did not want him to ever build anything more beautiful than the Taj Mahal. The 

Shah also cut off the hands of all the artists who took part in building the Taj Mahal. 

As for Shah Jahan, when he died he was also buried in the Taj Mahal, next to his 

wife. 

 

21. Why did Shah Jahan build the Taj Mahal? 

a. He needed a new place to live.  

b. He liked beautiful gardens. 

c. He wanted to bury his wife there. 

d. His wife wanted to live in a beautiful building. 

22. Who was Mumtaz Mahal? 

a. One of the Shah’s wives 

b. A person who studied history 

c. The man who made the Taj Mahal 

d. An artist who worked on the Taj Mahal 
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23. What can you NOT see when you visit the Taj Mahal? 

a. The Jumna River    

b. A round bell tower 

c. A beautiful garden   

d. The place where Mumtaz Mahal is buried 

24. Why did Shah Jahan kill the man who made the Taj Mahal? 

a. The man made a mistake.  

b. The man did not finish the building. 

c. The Shah didn’t like the Taj Mahal. 

d. The Shah did not want him to build another building. 

25. What did Shah Jahan do that makes people think he was a cruel man? 

 a. He buried his wife.   b. He killed one of his wives. 

 c. He built the Taj Mahal.  d. He cut off the hands of many artists. 
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Passage 3 (26-30) 
Instructions:  Read and answer the questions. 

 Popular breakfast foods in the United States, as in many other countries around the 

world, include coffee, milk, juice, eggs, and bread. Some other breakfast items served in the 

United States are thought by many to be traditionally American. However, they actually 

come from other cultures. 

 A very popular breakfast food in America is the pancake-a thin, flat cake made out 

of flour and often served with maple syrup. The idea of the pancake is very old. In fact, 

pancakes were made long ago in ancient China. 

 Bagels, a round thick bread with a hole in the middle, are also popular for breakfast 

in America. Polish people in the late 1600s came up with the idea for the first bagels and 

this new kind of bread soon took off across Eastern Europe. 

  In the late 1800s, thousands of Jews from Eastern Europe traveled to the United 

States and brought the recipe for bagels with them. Today, New York bagels are said to be 

the best in the world. Many people have them with cream cheese for breakfast on the go. 

 Doughnuts (usually spell “donut” in the United States) came from France. They were 

served to American soldiers in France during World WarΙ.  After the war, American soldiers 

asked cooks in the United States to make doughnuts for them. Now, served with coffee, they 

are a very popular breakfast food across the United States.  . 

 

26. This reading is mainly about __________. 

a. famous places to eat breakfast 

b. why people in the United States eat breakfast 

c. the most popular types of pancakes in the United States  

d. the history of popular breakfast foods in the United States 

27. The oldest breakfast food in the passage is _________. 

 a. the bagel   b. the bread 

 c. the pancake   d. the doughnut 
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28. Which sentence is TRUE for both bagels and donuts? 

a. They are both sweet. 

b. They are both easy to make. 

c. They both came from Europe. 

d. People in New York make them best. 

29. Who brought bagels to America?  

 a. Polish people   b. Jewish people 

 c. Chinese people   d. American soldiers   

30. Who served donuts to American soldiers during World WarΙ?  

 a. French people   b. Jewish people 

 c. Other American soldiers  d. Cooks from the United States 
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PART 3 WRITING SKILL (15 คะแนน) 

ตอนที่ 1 

คําส่ัง  AmyและJack ไปรับประทานอาหารที่รานอาหารแหงหนึ่ง ใหนักเรยีนเขียนบทสนทนา

 ระหวาง Amy, Jack กับ พนกังานเสริฟใหเหมาะสม 

 

 
 

31_____________________________________________________________________________ 

32_____________________________________________________________________________ 

33_____________________________________________________________________________ 

34_____________________________________________________________________________ 

35_____________________________________________________________________________ 

36_____________________________________________________________________________ 
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ตอนที่ 2  

คําส่ัง  ใหนกัเรียนศึกษารูปภาพแลว เขียนบรรยายเหตุการณ ตามลําดับ  
 ความยาวอยางนอย 8 ประโยค 

 

 
   
 Somthong and Mac are in the library. Lanna is a librarian. She is looking at 
Somthong and her son._________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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PART 4 SPEAKING SKILL (15 คะแนน) 

คําชี้แจง     นักเรียนจับฉลากคําถาม 1 ชุด จาก ชุด (A, B, C, D, F) แลวศึกษาและซักถาม 

     กรรมการผูใหคะแนน หลังจากนั้นใหนักเรียนตอบคาํถามจากคําถามที่นักเรียนหยิบขึ้น 

     มา   

คําส่ัง      นักเรียนตอบคําถาม จากคําถามที่นักเรียนจับขึ้นมา มเีวลาในการตอบขอละ 5 นาที  

หมายเหต ุ   คําถาม 1-2 เปนคําถาม Warm Up ผูสัมภาษณถามเพื่อสรางความคุนเคยและ        

สรางบรรยากาศในการสนทนา จึงไมมีการใหคะแนน สําหรับคําถาม 2 ขอนี้ 
  Warm Up Questions 
  1. What’s your name? 

  2. What’s your nickname? 

  3. When was your birthday? 

  4. What’s the name of your school? 

  5. How do you go to school? 

 

 

 

A  
 Tell about the activities you always do or would like to do during weekends 

(e.g. take an extra lesson, go to the cinema, etc.) starting from the activity you do on 

Saturday morning to Sunday evening.  

 ใหนกัเรียนเลากิจวัตรทีน่ักเรยีนทําเปนประจําหรือชอบทําระหวางสุดสปัดาห(เชน ไป

เรียนพิเศษ ไปดูหนัง) โดยเริม่จากสิ่งที่นักเรียนทําเชาวันเสาร ถึงเย็นวันอาทิตย  

 

 

 

 

 

   
  
  

B 
 Describe your duty at home (e.g. wash dishes, feed cat, etc.) each day and 

when you do the housework. 

 ใหนักเรียนอธบิายภาระหนาที่ประจําที่บาน (เชน ลางจาน เลี้ยงแมว) ในแตละวนัและ

รวมทัง้เวลาทีน่ักเรียนปฏิบตัิหนาทีน่ั้นๆ  
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B 
 2. What do you do at home? 

 - Describe in all day. Tell the housework that you do at home? Etc.. 

 
 C 
 3. Do you have any pet? If you have a chance to feed any pet what type of  

 

 

 

 

 

 

 

C 
 Tell about your pets (or the ones belong to your cousin / friends/neighbor) 

you can start from their name, habits, their food and activities you do with your pets.   

 ใหนกัเรียนเลาเกี่ยวกับสัตวเล้ียงที่นักเรยีนมี ถาไมมีใหเลาเรื่องสัตวเล้ียงของบุคคลที่
นักเรียนรูจัก(ของพี่นอง เพื่อน หรือ เพื่อนบาน) โดยบอกรายระเอยีด เกี่ยวกับชนิดของสัตว ช่ือ 

นิสัย อาหาร ส่ิงที่ชอบหรือไมชอบ ส่ิงที่ชอบทําหรือไมชอบทํา  

D 
 Tell about your family members, starting from their names, work, things they 

like or don’t like to do. 

 ใหนกัเรียนเลาเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรยีน โดยบอกรายละเอียด จํานวนคน ช่ือ 
อาชีพ อุปนิสัย ส่ิงที่พวกเขาชอบทําและ ชอบทานเปนประจํา  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
 Tell about someone you like (e.g. an actor, actress, pop singer, sportsman, 

footballer, player, etc.) starting from his/her name, habits, what she/he likes to eat 

and to do, and why you like him or her. 

 ใหเลาเรื่องบุคคลที่นักเรียนชืน่ชอบ(ดารา นักรอง นักขาว ครู บุคคลสาธารณะ) บอก

รายละเอียดเกีย่วกับ ช่ือ ลักษณะนิสัย ชอบทานอะไร ชอบทําอะไร และทําไมนักเรยีนจึงชอบ
บุคคลทานนี้  

F 
 Tell about fashion at present, starting from clothes which people in general 

like to wear, patterns they like, styles they wear, and tell about clothes you like to 

wear. 

 ใหนกัเรียนเลาเกี่ยวกับแฟชั่นในปจจุบนั โดยเริ่มจากแฟชัน่ที่คนนิยมใสกัน ลายที่นยิม 

แบบที่กําลังนยิม และเสื้อผาที่นักเรียนชอบใส  
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถทางการพูด 
 

ระดับความสามารถ เกณฑ 
5 พูดโตตอบอยางมั่นใจและสื่อสารไดสําเร็จทุกเรื่องที่สนทนา ส่ือ

ความหมายใหผูฟงเขาใจได โดยใชคําศัพทไดถูกตองเหมาะสม การ
ออกสียงชัดเจน 

4 พูดโตตอบและสื่อสารไดสําเร็จทุกเรื่องที่สนทนา ส่ือความหมายให
ผูฟงเขาใจได โดยใชคําศัพทโตตอบไดถูกตอง แตตองใชเวลาคิดหาคาํ
ที่ตองการ การออกเสียงชัดเจน 

3 พูดโตตอบและสื่อสารไดสําเร็จเกือบทุกเรื่องที่สนทนา ส่ือความหมาย
ใหผูฟงเขาใจได แตตองใชเวลาคิดหาคําศัพทที่ตองการในขณะที่พดู 
การออกเสียงยงัไมชัดเจน 

2 พูดโตตอบไดเล็กนอย และสื่อความหมายโดยใชคําพดูประเภท 
yes/no หรือคําเดียว ใชคําศพัทในวงจํากดั การออกเสียงไมชัดเจน 

1 พูดโตตอบโดยใชคําตอบที่แสดงวาไมเขาใจเรื่องที่กําลังสนทนา 
 

ปรับปรุงจากเกณฑของ หนวยศกึษานเิทศก.  กรมสามัญศึกษา (ม.ป.ป) 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถทางการเขียน  
 

 

ระดับความสามารถ เกณฑ 
5 ถายทอดความคิด ความเขาใจไดครอบคลุมเนื้อหา ใจความชัดเจน ส่ือ

ความหมายไดดี ใชไวยากรณไดถูกตองเหมาะสม ใชคําศัพทไดดแีละมีความ
หลากหลาย ถูกตองเหมาะสม และสะกดคาํถูกตองทั้งหมด 

4 ถายทอดความคิด ความเขาใจไดครอบคลุมเนื้อหาพอสมควร ใจความชัดเจน 
และส่ือความหมายไดพอสมควร ใชไวยากรณผิดเล็กๆนอยๆ ใชคําศพัทไดดี 
มีการใชคําที่มคีวามหมายใกลเคียงไดเหมาะสม  

3 ถายทอดความคิด ความเขาใจไดครอบคลุมเนื้อหาเล็กนอย ส่ือความหมายได
บาง ใชไวยากรณผิดเล็กนอยในสวนที่สําคญั ใชคําศัพทไดถูกตองแต
คอนขางจํากัด  

2 ถายทอดความคิด ความเขาใจไดเล็กนอย ไมครอบคลุมเนื้อหา ไมไดใจความ 
และส่ือความหมายไมได ใชไวยากรณผิดคอนขางมากทําใหเขาใจคอนขาง
ยาก ใชคําศพัทคอนขางจํากดั ใชคําที่มีความหมายใกลเคียงไมคอยถูกตอง 
ทําใหเขาใจสับสน 

1 

 

ถายทอดความคิด ความเขาใจไมได ดําเนินเรื่องไมครอบคลุม เนื้อหา 
ใจความไมชัดเจน และสื่อความหมายไมได ใชไวยากรณผิดมากจนไม
สามารถเขาใจได ใชคําศัพทในวงจํากัด และใชคําที่มีความหมายใกลเคยีงไม
เหมาะสม 

 

ปรับปรุงจากเกณฑของ เสาวลักษณ รัตนวิชช (1987:54-55) และ ฮีตนั (Heaton, 1979:109-111)   
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Tape scripts for teacher.  

ขอ 1-5 
Richard:  Hi. Jill! What are you doing? 

Jill:   I am repairing the house. 

Richard:  Which part of the house are you fixing? 

Jill:  I am fixing the roof. It is leaking all the time. 

Richard:  Are you replacing that old fence in the front yard? 

Jill:  Yes, I am buying the wood to replace it now. 

  Are you helping me this afternoon, Richard? 

Richard:  No, I am watching a Real Madrid football game now. 

Source:  Weedy, James E.  (2005).  A Short Cut to Speaking Correct English. 
 

ขอ 6-10  
 This is my father in the checked shirt on the left. And that’s my brother, David on the 

right in the T-shirt. The one with the striped blouse is my sister Ellen. Oh, this is Karen in the 

jacket. And the other one is me. 

Source:  Richards, Jack C.  (1992).  Grammar I. 
 

ขอ 11-15 
Jane: Oh, yes. That’s easy. Three months ago. My beautiful baby Jason was born then. He 

has the most marvelous blues eyes and blond hair. I was exhausted…My husband was with 

me, and he filmed everything on our camcorder. It was an unforgettable experience, and I 

remember feeling very different. I was a mother now. 

Jonathan: For me, it was probably on holiday last year in Brazil. I went to the Rio Carnival. It 

was absolutely amazing. There were ten of thousand of people, all just having a good time. I 

was so excited. The music played all day and night. I did the samba until my feet ached so 

much I could hardly stand up. I was so tired by the end! What an amazing party, I mean, 

just out of this world. 

Source:  Craven, Miles.  (2004).  Listening Extra. 
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เลขที่........ชั้น......... 
แบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรยีนรูวชิาภาษาอังกฤษดวยโครงงาน 

 แบบวัดความพึงพอใจนี ้ตองการทราบถงึความรูสึกของนักเรียนทีม่ีตอการจัดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษดวยโครงงาน 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนอานขอความในแบบวัดความพึงพอใจแตละขอแลวทาํเครื่องหมาย (√) ลงในชอง 

ที่ตรงกับความรูสึกของนกัเรียนมากที่สุด จํานวน 20 ขอ 

 
ความรูสึก ขอความ 

เห
็นด
วย
อย
าง
ยิ่ง

 

เห
็นด
วย

 

ไม
แน
ใจ

 

ไม
เห
็นด
วย

 

ไม
เห
็นด
วย
อย
าง

1. การเรียนดวยโครงงานชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาชัดเจนมากขึ้น      

2. การเรียนดวยโครงงานทําใหนักเรียนมีความสนใจการเรียนภาษาอังกฤษ

มากขึ้น 

     

3. นักเรียนรูสึกพอใจที่ไดเรียนภาษาอังกฤษดวยโครงงาน      

4. ถาเลือกไดนักเรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษดวยโครงงาน      

5. การเรียนดวยโครงงานไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการสอนเนื้อหาของ

บทเรียน 

     

6. นักเรียนชอบการเรียนการสอนของครูแบบเดิมๆมากกวาการเรียนการ

สอนดวยโครงงาน 

     

7. การเรียนดวยโครงงาน ในรูปแบบนี้นักเรียนตองมีความอดทนในการเรียน      

8. การจัดระยะเวลาของการเรียนดวยโครงงานแตละโครงงานมีความ

เหมาะสม 

     

9. การเรียนดวยโครงงานชวยใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

     

10. นักเรียนสนุกสนานกับการทํากิจกรรมรวมกันในการเรียนดวยโครงงาน      

11. การเรียนดวยโครงงานทําใหนักเรียนเครงเครียดในการเรียน      

12. การเรียนดวยโครงงานทําใหนักเรียนเสียเวลา      

13. การเรียนดวยโครงงานทําใหนักเรียนมีความสุขที่จะนําผลงานของ
นักเรียนไปใหเพื่อนฝูงและผูปกครองดู 
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ความรูสึก ขอความ 

เห
็นด
วย
อย
าง
ยิ่ง

 

เห
็นด
วย

 

ไม
แน
ใจ

 

ไม
เห
็นด
วย

 

ไม
เห
็นด
วย
อย
าง
ยิ่ง

 

14.การเรียนดวยโครงงานทําใหนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียน      

15. การเรียนดวยโครงงานมีประโยชนตอชีวิตประจําวันของนักเรียน      

16. การเรียนดวยโครงงานมีประโยชนตอการเรียนของนักเรียน      

17. การเรียนดวยโครงงานทําใหนักเรียนเบื่อหนายในการเรียน      

18. การเรียนดวยโครงงานทําใหนักเรียนกลายกมือถาม-ตอบ       

19. การเรียนดวยโครงงานทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน      

20. นักเรียนรูสึกวาการเรียนดวยโครงงานทําใหบรรยากาศในหองเรียนไม 

ตึงเครียด ทําใหนักเรียนกลาเขารวมกิจกรรม 
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เลขที่........ชั้น......... 
แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการแสดงออก ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 

 แบบสอบถามฉบับนี้เปนการสํารวจความกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร

ของผูเรียนในสถานการณตางๆ วาผูเรียนกระทําเชนนัน้มากนอยเพียงใด  

คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความในแบบวัดพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาองักฤษเพือ่การ

ส่ือสารแตละขอแลวทําเครื่องหมาย (√) ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด 

 จํานวน 20 ขอ 
การกระทํา ขอความ 

ทุก
คร
ั้ง 

บอ
ยค
รั้ง

 

บา
งค
รั้ง

 

นอ
ยค
รั้ง

 

ไม
เ
ค
ย

1. นักเรียนกลาพูดแนะนําตนเองหรือเลาเรื่องราวตางๆที่เกี่ยวกับ

ประสบการณของตนเอง เปนภาษาอังกฤษใหเพื่อน ครู หรือ คนรอบขาง

ทราบโดยไมเคอะเขิน      

2. นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมตางๆใน

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ      

3. นักเรียนกลาที่จะตอบคําถามหรือเดาคําตอบถึงแมวาไมม่ันใจในคําตอบ

เมื่อครูตั้งคําถามในขณะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ      

4. นักเรียนมักจะใชภาษาอังกฤษสั้นๆงายๆพูดแสดงความคิดเห็นตาม

ความรูสึกที่แทจริง      
5. นักเรียนกลาพูดภาษาอังกฤษแมจะมีการพูดผิดหลักไวยากรณบาง      

6. นักเรียนกลาที่จะบอกครูชาวตางชาติดวยภาษาอังกฤษเพื่อใหครูพูดซ้ําใน

ส่ิงที่นักเรียนฟงไมทัน      

7. นักเรียนยกมือตอบคําถามในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทันทีเมื่อครูถาม 

     

8. นักเรียนใชภาษาอังกฤษพูดทักทายเพื่อนๆทุกครั้งที่มีโอกาสแมอยูนอกชั้น

เรียน      

9. นักเรียนกลาซักถามขอสงสัยเมื่อไมเขาใจบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ      

10. นักเรียนกลาพูดภาษาอังกฤษกับครูตางชาติที่เขามาสอนในโรงเรียน 
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การกระทํา ขอความ 

ทุก
คร
ั้ง 

บอ
ยค
รั้ง

 

บา
งค
รั้ง

 

นอ
ยค
รั้ง

 

ไม
เ
ค
ย

11. นักเรียนกลาคิด กลาทํา และรูจักแกปญหา เนื่องมาจากกิจกรรมที่ครูได

ใหผูเรียนใชภาษาในการสื่อสารไดอยางอิสระมีการแสดงความคิดเห็นและ

ใหทํางานเปนคูเปนกลุม      

12. นักเรียนฝกพูดภาษาอังกฤษทุกครั้งที่มีโอกาส 

     

13. นักเรียนจะพยายามใชภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในการพูดตอบรับคํายก

ยองชมเชยจากคูสนทนา      

14. นักเรียนจะสบตาคูสนทนาทุกครั้งขณะสนทนาดวยการใชภาษาอังกฤษ 

     

15. นักเรียนทํากิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ไดรับมอบหมายทันทีที่

ครูกําหนด      

16. นักเรียนกลาที่จะนําผลงานของตนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไปให

เพื่อนฝูงและผูปกครองดู      

17. นักเรียนอาสาเปนตัวแทนในการทํากิจกรรม ในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษดวยความเต็มใจ      

18. นักเรียนพูดภาษาอังกฤษดวยน้ําเสียงดังฟงชัดถึงแมจะมีผูมาสังเกตการ

พูดของนักเรียน      

19. นักเรียนบอกกับเพื่อนวารูสึกอายเพื่อนเมื่อตอบคําถามไมไดในการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ      

20. นักเรียนจะใชภาษาทาทาง ประกอบการพูดภาษาอังกฤษเพื่อส่ือความ

เมื่อเกิดปญหาในการใชขอความภาษาอังกฤษ      

 

 

ปรับปรุงจาก มะลิวรรณ จนัทรพุม. (2542) และ กัลยชลากรณ มหาพฒันไทย. (2548) 
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บันทึกการเรียนรู 
 โครงงานที่ 1  โครงงานที่ 2   โครงงานที่ 3   โครงงานที่ 4  โครงงานที่ 5     

วันที.่................................................ 

ชื่อ..........................................................................ชั้น..........เลขที.่..............กลุมที.่................ 

 1. ความรูที่ขาพเจาไดรับจากการปฎิบัติกิจกรรมโครงงานนี ้

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

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

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

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

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

2. ลักษณะการทํางานของสมาชิกในกลุม  

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

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

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

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

3. กิจกรรมที่ขาพเจาชอบและสามารถปฏิบัติไดดี  

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

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

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

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

4. กิจกรรมที่ขาพเจาไมชอบและไมมีความถนัด 

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

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

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

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

5. ความคิดและความรูสึกตอการทาํกิจกรรมโครงงาน 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แบบประเมินโครงงาน 
งาน................................................................................................. 

ชั้น........................วนัที.่........เดือน....................พ.ศ......................... 

คําชี้แจง ใหผูประเมนิใหระดับคะแนนผลงานทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับคะแนนที่ได 

 
เนื้อหาสาระ การเรียบ

เรียง 

การใชภาษา การจัดรูป 

แบบของ

โครงงาน 

การนําเสนอ

ผลงาน 

รวม อันดับ

ที่/

กลุมที่ 

ช่ือ-สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

เกณฑการใหคะแนน 3 คือ ดี  2 คือ พอใช  1 คือ ปรับปรุง 

ระดับคะแนน  11-15 คะแนน หมายถงึ ด ี

   6-10   คะแนน หมายถงึ พอใช 

   1-5     คะแนน หมายถงึ ปรับปรุง 
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เกณฑการประเมินโครงงาน 
 

ระดับคะแนนคุณภาพผลงาน รายการ

ประเมิน 1 2 3 
1.เนื้อหาสาระ พูดเขียนอธิบายเนื้อหาไมชัดเจน 

ใชหนาที่ทางภาษาตรงประเด็น

และสอดคลองกับจุดประสงค

ของกิจกรรมที่กําหนดใหเปนสวน

นอย 

พูดหรือเขียนอธิบายเนื้อหาพอ

เขาใจ ใชหนาที่ทางภาษาสวน

ใหญตรงประเด็น  สอดคลอง

จุดประสงคของกิจกรรมที่กําหนด 

พูดหรื อ เ ขี ยนอธิ บาย เนื้ อหาดี

ครบถวน ชัดเจน ใชหนาที่ทาภาษา

ได เหมาะสมตรงประ เด็นและ

สอดคล องกับ จุดประสงค ของ

กิจกรรมที่กําหนด 

2. การเรียบเรียง การเรียบเรียงความคิด เนื้อหา

ระบบการนําเสนอยังขาดความ

ตอเนื่องและยังไมสมเหตุสมผล 

การเรียบเรียงความคิด เนื้อหา

ระบบในการนําเสนอ สวนใหญ

ต อ เ นื่ อ ง ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล  จั บ

ใจความสําคัญได 

การเรียบเรียงความคิด  อยางมี

ระบบ  ชัดเจน  กระชับ  ใจความ

สําคัญชัดเจน เนื้อหาการนําเสนอดี 

เนื้อความทั้งหมดมีความตอเนื่อง

สมเหตุสมผล 

3. การใชภาษา พูดไดชาตองอาศัยบทพูดชวย 

พยายามที่ จ ะสื่ อสาร โดยใช

ทาทางประกอบบาง ออกเสียงไม

ชัดเจนทําใหเขาใจยากตองตั้งใจ

ฟงจึงเขาใจ ใชคําศัพทสํานวน

โครงสรางประโยค การเรียงคํา

หลายสวนไมสอดคลองเหมาะสม

กับเร่ืองที่พูดหรือเขียน บทบาท

หรือสถานการณที่ไดรับ 

พูดไดตอเนื่อง หยุดคิดในการพูด

บาง มีความมั่นใจในการพูดออก

เสียงชัดเจน สามารถสื่อความได 

พยายามที่ จะสื่ อสารและใช

ทาทางชวย ใชคําศัพทสํานวน 

โครงสรางประโยค จัดเรียงคํา 

สวนใหญสอดคลองประเด็นกับ

เร่ืองที่พูดหรือเขียนบทบาท หรือ

สถานการณที่ไดรับ 

พูดไดตอเนื่อง ไมติดขัด มีความ

มั่นใจในการพูด สามารถออกเสียง

ได ชัดเจนเหมาะสมสามารถสื่อ

ความ ได ขั ด เ จนพยายามที่ จ ะ

สื่อสารโดยใชภาษาพูดและทาทาง

เพื่อการแสดงออกใชคําศัพทและ

สํานวนตางๆ โครงสรางประโยค 

การ เ รี ย งคํ า ได สอดคล อ งตรง

ประเด็นกับเรื่องที่พูด หรือเขียน 

บทบาทหรือสถานการณที่ไดรับ 

4. การจัดรูปแบบ

ของโครงงาน 

การวางรูปแบบของโครงงานไม

นาสนใจ สีสันไมเปนธรรมชาติ 

ก า ร ว า ง รู ป แ บ บ ค อ น ข า ง

เหมาะสม มีภาพประกอบ มีสีสัน

สวยงาม 

การวางรูปแบบได เหมาะสมกับ

โ ค ร ง ง า น  มี สี สั น ส ว ย ง า ม  มี

ภาพประกอบทําใหนาสนใจที่จะ

ติดตาม 

5. การนําเสนอ

ผลงาน 

ก า ร ใ ช รู ป แ บ บ นํ า เ ส น อ ไ ม

นาสนใจ ไมสบตา มีปฏิสัมพันธ

กั บผู ฟ งน อยมาก  ใช วิ ธี อ าน

รายงานขอความตามที่จดบันทึก 

ใช รู ปแบบนํ า เสนอค อนข า ง

น าสน ใจ  มี กา รสบตาและมี

ปฏิสัมพันธกับผูฟงคอนขางดี 

ใชรูปแบบวิธีนําเสนอที่หลากหลาย

เร าความสนใจ  ใช อุ ปกรณสื่ อ

ประกอบ มีการสบตาและ 

ปฏิสัมพันธกับผูฟงดี 

 

 

 

ปรับปรุงจาก  กัลยชลากรณ มหาพัฒนไทย. (2548)  
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
กลุมการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา 2549 

เร่ือง  Favorite pastimes      จํานวน   4 คาบ 

มาตรฐาน ต 1.1(1,2), 1.2(1), 1.3(1), 2.1(1), 2.2(2) 
จุดประสงคนําทาง 
 1. นักเรียนสามารถถามตอบเกี่ยวกิจวัตรประจําวันได  

 2. นักเรียนสามารถบอกความถี่ของกิจกรรมที่ทําได 
เนื้อหา 

Structure:  Present Simple Tense 

   [V+(s/es)] 

  Adverbs of frequency; always, usually, often, sometimes, never 

  How often……………………..? 

Function:  Describe daily activities and routines. 

  Tell about the frequency of activities. 

Vocabulary:   daily activities; make bed, take course  
สื่อการเรียนการสอน 
 1. หนังสือเรียนหนา 20  

 2. Worksheet 
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
คาบที่ 1 
 1. ขั้นกอนโครงงาน (Pre-project) 
I. Presentation 
 1. ครูถามถึงกิจวัตรประจําวันของนักเรียนเชน get up, have breakfast, go to school, etc.. 

ครูถาม What activities do you do during the day? ครูเขียนคําตอบที่ไดบนกระดาน 

 2. นําเสนอโครงสรางที่มีประธานและกริยาที่แตกตางกัน โดยการยกตัวอยางประโยคและให

นักเรียนยกตัวอยางเหตุการณที่นักเรียนทําเปนประจําหรือเปนนิสัย  

 T: I always drink milk before going to bed. 

 T: My mother usually rides a bicycle to the market.  

 T: How often do you go to a bookstore?  

 S: I go to a bookstore in the weekend. 

 T: He sometimes goes to the book store. 
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 S: How often do you go to the cinema? 

 Ss: In the weekend. 

 T: They usually go to the cinema.  

  , etc….. 

 3. ครูถามนักเรียนในหอง  

  T: How often do you ride a horse to school?  

  S: I never ride a horse to school.  

  T: How often does he ride a horse to school? 

  S: He never rides a horse to school.  

   T: How often do you cook food? 

  S: I sometimes cook food. 

  T: How often does she cook food? 

  S: She sometimes cooks food. , etc……  

 เขียนบนกระดาน นักเรียนอาน 

 4. ครูใหนักเรียนสรุปการใช adverbs of frequency ในการใชคําถาม  

How often do/does …..?  การเติม (s/es) หลังคํากริยา โดยมีครูชวยเสริม  

 
II. Practice 
 5. แจก Worksheet 1 ใหนักเรียนเติมขอมูลของตัวเองลงในตาราง แลวสัมภาษณคูของตน 

โดยใชคําถาม  

  S1: How often do/does …………..?  

  S2: I …………………………………. 

 6. นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาแตงประโยคใหสมบูรณ  
คาบที่ 2  
 2. ขั้นระหวางโครงงาน (while-project) 
 1. ครูทบทวนการใช How often …………………? โดยการถามนักเรียน  

  What do you do before going to bed? 

  I drink milk before going to bed. 

  How often do you drink milk before going to bed? 

  I always drink milk before going to bed. 
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 2. ครูบอกวันนี้เราจะมาเปนนักขาวกัน ใหนักเรียนไปสัมภาษณ บุคคลในโรงเรียน บุคคลใน

ครอบครัว หรือบุคคลที่เราสนใจ ถึงกิจวัตรประจําวัน ของพวกเขา มาจัดแสดง 

 3. ครูแจก Worksheet 2 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวาดภาพหรือหาภาพจากหนังสือ

มาติดประกอบ ลง Worksheet 3 ที่ครูแจกให คนละ 10 แผน และเขียนบรรยายใตภาพ 2-3 ประโยค   

 4. นักเรียนนํา Worksheet 3 ทั้งหมดมาเรียงลําดับตามเวลาที่ทํากิจกรรม ลงกระดาษแผน

ใหญ ตกแตงใหสวยงาม ในหัวขอ “The daily life of………..” และจะมีการใหคะแนน  

 3. ครูและนักเรียนตกลงกติกา งบประมาณ และการใหคะแนน  

 4. นักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามโครงงานของนักเรียน และคนควาหาคําศัพทที่จําเปนในการ

ทําโครงงาน โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวก ในการทําโครงงานในเรื่องตางๆ เชน ชี้แนะจัดหาวัสดุ

อุปกรณ หนังสือเพื่อการคนควา เชน Dictionary, หนังสอืพิมพ หนงัสอืที่มีรูปภาพประกอบ ฯลฯ  

 
คาบที่ 3  
III. Production 
 1. นักเรียนจัดนิทรรศการ และบรรยาย ขอมูลและซักถามเกี่ยวกับนิทรรศการของตนเองและ

เพื่อน  

 2. นักเรียนใหคะแนนผลงานแตละคน  

 
คาบที่ 4  
 3. ขั้นหลังโครงงาน (Post – project stage)   
 1.  นักเรียนแตละคนประเมนิผลงานของตน  

 2. นักเรียนรวมกันสรุปและอภิปรายผลการเรียนรูจากการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน 

 3. ครูใหรางวลักลุมที่ไดคะแนนสงูที่สุด  

 4. นักเรียนเขียนแบบบนัทึกการเรียนรู  
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Worksheet 1 
Instructions:  I. Read the items 1-10. Then choose an adverb of frequency from the box 

and write in column A.  

  II. Ask your friend by using the items 1-10 and write an adverb of frequency 

in column B. 

 
always, usually, often, sometimes, never 

 

ACTIVITTIES (A)   

ME 

(B)  

MY FRIEND 

1. wet the bed   

2. drink coffee   

3. break a traffic regulation   

4. skip class    

5. take an extra lesson after school   

6. ride past a red light   

7. someone asks your telephone number   

8. forget to brush teeth before going to bed    

9. help parents with the housework   

10. get the top points from the test   

 I___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 My friend________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Name…………………………………………………………………………………………..…… 
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Worksheet 2 
Instructions:  Ask and answer about daily activities. 

Interviewer……………………………………Occupation………………………………………. 

Interviewee……………………………………………………………………………………….. 
                                                     Day 

Activities 

MON. TUE. WED. THUR. FRI. SAT. SUN. 

1.  

 

 

       

2. 

 

 

       

3. 

 

 

       

4. 

 

 

       

5. 

 

 

       

6. 

 

 

       

7. 

 

 

       

8. 
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Worksheet 3 
Instruction: Draw the activities that you interviewed from people in each box.  
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ตาราง คาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช  

     ภาษาองักฤษทางดาน ฟง และ อาน ทีค่ัดเลือกไว จํานวน 30 ขอ  
 

ขอ คาความยากงาย 

( p) 

คาอํานาจจาํแนก 

(r) 

ขอ คาความยากงาย 

( p) 

คาอํานาจจาํแนก  

(r ) 

1 0.62 0.28 16 0.72 0.24 

2 0.66 0.20 17 0.26 0.20 

3 0.50 0.20 18 0.28 0.24 

4 0.56 0.24 19 0.62 0.28 

5 0.42 0.20 20 0.38 0.28 

6 0.58 0.28 21 0.42 0.44 

7 0.76 0.20 22 0.46 0.36 

8 0.32 0.32 23 0.12 0.20 

9 0.22 0.28 24 0.34 0.20 

10 0.40 0.32 25 0.42 0.20 

11 0.30 0.20 26 0.20 0.24 

12 0.38 0.36 27 0.54 0.28 

13 0.28 0.24 28 0.38 0.20 

14 0.60 0.24 29 0.30 0.28 

15 0.20 0.40 30 0.22 0.28 

 
ตาราง คาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช 

    ภาษาอังกฤษทางดาน เขียน และพูด ที่คัดเลือกไว จาํนวน 3 ขอ 
  

ขอ คาความยากงาย( p) คาอํานาจจาํแนก (r) 

1 0.67 0.82 

2 0.67 0.82 

3 1.22 1.09 
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ตาราง แสดงผลของการหาคา E1 / E2 (การหาคาประสทิธิภาพของแผนการเรียนรู) 
ลํา
ดับ
ที ่ คา E1 

คะแนนการทําแบบฝกหัดหลังการเรียน 
แตละแผนการเรียนรู (30 คะแนน) 

คา E2 
คะแนนสอบหลังเรียนครบทั้ง 5 แผนการเรียนรู 

( 30 คะแนน) 

1 23 24 

2 25 25 

3 26 26 

4 24 
25 

5 27 28 

6 24 25 

7 26 27 

8 26 27 

9 25 26 

10 24 25 

11 23 25 

12 22 25 

13 27 29 

14 26 28 

15 26 27 

16 28 27 

17 20 28 

18 27 25 

19 29 22 

20 29 23 

21 27 24 

22 29 28 

23 23 29 

24 22 25 

25 25 26 

26 26 28 

27 28 29 
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ลํา
ดับ
ที ่ คา E1 

คะแนนการทําแบบฝกหัดหลังการเรียน 
แตละแผนการเรียนรู (30 คะแนน) 

คา E2 
คะแนนสอบหลังเรียนครบทั้ง 5 แผนการเรียนรู 

( 30 คะแนน) 

28 29 25 

29 25 26 

30 24 28 

31 23 27 

32 22 26 

33 23 25 

34 25 24 

35 28 23 

รวม 84.381 85.6 
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ตารางคา t-test ของแบบสอบถามวัดพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที ่

     คัดเลือกไว จํานวน 20 ขอ 

ขอที่ t-test  ขอที่ t-test 

1 4.26  11 3.67 

2 3.67  12 6.27 

3 5.01  13 4.37 

4 5.01  14 3.85 

5 3.81  15 5.89 

6 3.89  16 5.25 

7 4.10  17 4.66 

8 3.70  18 6.29 

9 5.45  19 3.69 

10 3.99  20 3.98 

 

คา t-test ของแบบสอบถามวัดพฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารที่

คัดเลือกไว จํานวน 20 ขอ 

 

ขอที่ t-test  ขอที่ t-test 

1 4.59  11 6.21 

2 4.61  12 6.27 

3 6.93  13 4.69 

4 6.89  14 5.75 

5 5.05  15 5.72 

6 5.25  16 7.50 

7 7.75  17 4.80 

8 4.87  18 6.77 

9 6.59  19 6.53 

10 5.03  20 6.49 
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ตาราง คะแนนกอนการทดลองและหลงัทดลองแบบทดสอบวัดความสามารถ แบบสอบถามความพึง 

   พอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบวัดพฤตกิรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาองักฤษ  

   ของกลุมตัวอยาง 
แบบทดสอบวัดความสามารถ 

ในการใชภาษาอังกฤษ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

แบบสอบวัดพฤติกรรมกลา 
แสดงออกในการใชภาษาอังกฤษ 

คะแนนกอน คะแนนหลัง คะแนนกอน คะแนนหลัง คะแนนกอน คะแนนหลัง 

การทดลอง การทดลอง การทดลอง การทดลอง การทดลอง การทดลอง 

ลํา
ดับ
ที่ 

55 คะแนน 55 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 

1 20 33 64 89 55 67 

2 32 37 72 85 52 63 

3 26 31 70 85 64 66 

4 26 25 60 78 50 55 

5 30 32 56 73 60 66 

6 30 37 65 78 64 68 

7 44 38 76 89 65 78 

8 31 41 72 88 61 67 

9 24 36 79 88 60 67 

10 29 34 68 85 59 65 

11 25 31 70 75 64 68 

12 36 35 60 81 54 56 

13 25 26 69 86 61 74 

14 28 35 75 86 65 74 

15 24 34 72 85 60 65 

16 30 28 64 80 71 79 

17 22 36 75 84 70 79 

18 30 26 65 86 51 58 

19 28 36 71 81 61 70 

20 44 44 68 84 68 79 

21 23 33 60 75 50 61 

22 21 26 72 92 51 56 

23 35 39 72 94 63 65 

24 22 40 63 86 49 56 

25 35 40 67 84 60 65 

26 29 38 71 91 70 73 
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แบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการใชภาษาอังกฤษ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

แบบสอบวัดพฤติกรรมกลา 
แสดงออกในการใชภาษาอังกฤษ 

คะแนนกอน คะแนนหลัง คะแนนกอน คะแนนหลัง คะแนนกอน คะแนนหลัง 

การทดลอง การทดลอง การทดลอง การทดลอง การทดลอง การทดลอง 

ลํา
ดับ
ที่ 

55 คะแนน 55 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 

27 29 32 70 85 64 67 

28 31 37 70 80 74 79 

29 28 37 60 69 55 60 

30 31 37 57 76 60 80 

31 19 32 70 78 51 67 

32 29 27 61 66 52 71 

33 17 30 60 78 60 70 

34 24 26 45 72 46 59 

35 23 28 60 75 55 65 
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นักเรียนสัมภาษณบุคลากรในโรงเรียนในโครงงาน  The Daily Activities 
 

 
 
 

  



 103

 
 

 
 

นักเรียนรวมแสดงละคร ในโครงงาน  A Tale 
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นักเรียนรวมถายรูปหลังโครงงาน Fashion Show 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล   นางสาวขนิษฐา  นาคนอย 

วันเดือนปเกิด   10 เมษายน 2518 

สถานที่เกิด   อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร 

สถานที่อยูปจจุบัน  54 ถ. ราชดําเนิน ซอย 2 ตําบลในเมือง  

อําเภอเมือง จงัหวัดกําแพงเพชร  62000 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ครู คศ. 1  

สถานทีท่ํางานปจจุบนั  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาํแพงเพชร 

    27 หมู 16 ตาํบลเทพนคร อําเภอเมือง  

จังหวัดกําแพงเพชร 62000 

ประวัติการศึกษา   

  พ.ศ. 2530 ประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนวัดคูยาง 

พ.ศ. 2536 มัธยมศึกษาปที่ 6 

 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม 

พ.ศ. 2540 กศ.บ ภาษาองักฤษ 

  มหาวิทยาลยันเรศวร 

พ.ศ. 2550   ศศ.ม การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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