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การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการใชกิจกรรมภาษาในลักษณะบรูณาการเพือ่
พัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบาน
มาบบัว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 
ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน โรงเรียนบานมาบบวั 

อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2546   ระยะเวลาในการทดลอง           
7 สัปดาห รวม 20 คาบ ๆ ละ 50 นาที 

 
เครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแก แผนการจัดการเรียนรูที่ใชกิจกรรมภาษาในลักษณะ

บูรณาการ จํานวน 5 แผน แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ แบบสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน และแบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียน สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 
คือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent samples 

 
ผลการวิจัย พบวานักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานมาบบวั มี

ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการฝกโดยใชกิจกรรมภาษาใน
ลักษณะบูรณาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The objective of this study was to investigate the improvement of 
Prathomsuksa 5 students’ ability in learning ability through integrated language 
activities. 
 
 The sample consisted of 20 students studying in Prathomsuksa 5 at 
Banmabbua School, Songkhla province , in the second semester of the 2003 academic 
year. The experiment lasted for 7 weeks in which 20 fifty-minute lessons were taught. 
 
 The instruments used were five lesson plans, a pre-post test, the teacher’s 
observation form and the students’ learning log. The data were statistically analyzed by 
mean scores, standard deviation, and t-test for dependent samples. 
  
 The result of the study revealed that after the experiment the learning ability of 
Prathomsuksa 5 students at Banmabbua School through integrated language activities 
significantly increased at the .05 level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
เน่ืองจากความกาวหนาอยางรวดเร็วทั้งดานวิทยาการใหมๆ ตลอดจนดานการสื่อสาร

โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภวิตัน สงผลใหเกิดความเปลีย่นแปลงตอ
ชีวติความเปนอยูของสังคมไทยกระทรวงศึกษาธิการจึงปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 โดยมุงเนนการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดการเรียน 
การสอนใหผูเรียนมีสวนรวม และรับผิดชอบการเรียนของตนใหเปนผูเรียนที่คิดเปน แกปญหา
เปน และพ่ึงตนเอง (Independent Learner) ไดในที่สุด โดยหวังวาผลของการพัฒนาจะทําให
เด็กไทยเปนเด็กเกง ดีและมีความสุข  

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 เนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหผูเรียนได
พัฒนาความสามารถในการสื่อสารตามระดับภาษาที่เรยีน และตามความตองการ ความถนัด
และความสนใจของผูเรียน สําหรับการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา เปน
การเรียนการสอนระดับเริ่มตนเรียนรู หากการเริ่มเรยีนมีความเขาใจ และประทบัใจแลว จะเปน
การสรางเจตคติที่ดีตอการเรียน การเรียนนั้นก็จะมีความหมาย มีคุณคาแกผูเรียน (กองวิจัย
ทางการศึกษา. 2542: 9) แตจากการประเมินผลการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 1   
ปการศึกษา 2545 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานมาบบัว อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา ที่ผูวิจัยสอนอยูน้ัน ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อยูใน
เกณฑคอนขางต่ํามาก คือรอยละ 41 และพบวานักเรียนหลายคนไมผานจุดประสงคการเรียนรู 
ทําใหนักเรียนขาดความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ และไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับครู และเพ่ือนนักเรียนได จึงเกิดความเบื่อหนายในการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ  

จากเอกสารและงานวิจัยสวนมากพบวา วธิกีารหนึ่งที่จะแกปญหาดังกลาว อยางมี
ประสิทธิผล  คือ การจัดกิจกรรมภาษาในชั้นเรียน ซ่ึงสามารถสงเสรมิใหนักเรียนไดฝกการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารดวยความสนุกสนาน และเอ้ือตอการนําภาษาไปใชในชีวติจริง ทั้งน้ี      
พิตรวลัย โกวทิวที (2540: 25–26) กลาววา กิจกรรมภาษาเปนหัวใจในการสอน เนนการเรียน
การสอนใหผูเรียนฝกใชภาษาเพื่อการสื่อความหมายในสถานการณตาง ๆ ฝกใชความคิด 
สติปญญา ความกลาในการใชภาษา มีผลใหผูเรียนมีประสบการณทางภาษาเพิ่มมากขึ้น 
ตลอดจนสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียนแตละคนดวย นอกจากนี้สุมิตรา อังวัฒนกุล 
(2540: 110–111) ซ่ึงมีแนวคิดที่คลายกบัแนวคิดของ ฮารเมอร (Harmer. 1982: 166–167) วา
กิจกรรมภาษา นอกจากจะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาส ฝกภาษา โดยนําความรูเรื่ององคประกอบ
ของภาษา เชน เสียง ศัพท และโครงสรางทางไวยากรณ มาประกอบกัน เพ่ือสื่อความหมาย
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ตามที่ตองการแลว ยังชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ เพราะผูเรียนเห็นวาสามารถนําไปใชไดจริง 
การทํากิจกรรมทางภาษาทีเ่นนการทํางานเปนกลุมหรอืเปนคู ทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
เรียนอยางทั่วถึง และเห็นความสําเร็จของตนเอง นอกจากนั้นยังเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดใช
ภาษาอยางอิสระ  เปนธรรมชาติและชวยใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดี เพราะผูเรียนและครูจะตอง
ทํางานรวมกนั อันจะนําไปสูบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ
นักวิจัยหลายทาน ที่ทําการศึกษาวิจัย โดยใชกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร ดังเชน อราม บุญมา
ไชย (2532: 87) ซ่ึงไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความสนใจในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ โดยการใชและไมใชกจิกรรมเพื่อการสื่อสารประกอบบทเรยีนในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารประกอบ
บทเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรยีนวชิาภาษาอังกฤษ สงูกวาการสอน
โดยไมใชกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารประกอบบทเรียน นอกจากนี้จากงานวิจัยของ สิริพร  ปอง
กงลาด (2540) ที่ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางวธิีสอนที่ใชกิจกรรมสถานการณจําลอง 
บทบาทสมมติและเกม กับวิธีสอนตามปกติ ในการสอนทักษะพูดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 พบวา นักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น หลังจากการใชกิจกรรม
ภาษาเพื่อการสื่อสารดังกลาว 

เพ่ือใหเกิดการเรยีนรูที่มีความหมาย เขาใจลักษณะความเปนไปของสงัคมตามสภาพจริง   
ดังที่พิตรวลัย โกวิทวที (2537: 25–26) กลาววา ควรใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
(Learning Integration) ในการจัดประสบการณการเรียนรู ใหแกผูเรยีนโดยผสมผสานความรูใน
สาขาวิชาตาง ๆ เขาดวยกนั เพราะการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เนนการสอน
ภาษาอังกฤษใหสัมพันธกับวิชาอ่ืน ๆ มิไดมุงเนื้อหาวิชา และทักษะทางภาษาอังกฤษอยางเดียว 
นอกจากนี้ยังเปนการสอนทกัษะรวมมากกวาการเนนจุดยอย ๆ เพราะในสภาพชวีิตจริง การ
กระทําใด ๆ ตองอาศัยความรูความสามารถหลาย ๆ อยางเขาดวยกนั ซ่ึงสอดคลองตาม
หลักการ ในการแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
มาตรา 23 ที่เนนการบูรณาการ ความรู คณุธรรม และกระบวนการเรยีนรูตามความเหมาะสม
ของแตละระดบัการศึกษา (สุรชัย บุญญานุสิทธิ.์ 2544: ก) และสอดคลองกับสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ในสาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรยีนรูอ่ืน มาตรฐาน    
ต 3.1 ที่วา สามารถใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรู กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และ
เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2544: 7) 

เพ่ือแกปญหาการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2545 โรงเรียนบานมาบบวั อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่ผูวิจัยปฏบิตัิการสอน
ดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํากิจกรรมภาษา มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ใน รูปแบบบรูณาการ ทั้งการบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะคือ ทักษะฟง 
ทักษะพูด ทักษะอาน ทักษะเขียน และบรูณาการเนื้อหาทางภาษากับวิชาอ่ืน ๆ ที่ใกลเคียงหรอื
เกี่ยวของกัน ซ่ึงจะชวย   ลดความซ้ําซอนของเนื้อหา ลดระยะเวลาเรียน ลดภาระงานผูสอน   
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ทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายมากขึ้น สงผลใหนักเรียนสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ และสนุกกับการทํากิจกรรมระหวางเรียน สรางความมั่นใจใหแกผูเรียน ในการใช
ภาษาอังกฤษ และยังชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาอ่ืน ๆ ดีขึ้นอีกดวย อันจะ
นําไปสูการพฒันาใหนักเรยีนเกง ดี มีสุขได 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
โรงเรียนบานมาบบัว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยใชกิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการ 

        
  

ความสําคัญของการศึกษาคนควา       
ผลของการศกึษาครั้งน้ี คาดวา นักเรียนจะมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  

และยังเปนแนวทาง ที่จะใหครูหรือบุคคลที่สนใจ นํากิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการมาใชใน       
การสอนได 
 
ขอบเขตการศึกษาคนควา 

1. ประชากร คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานมาบบวั อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 / 2546 จํานวน 20 คน 

2. เน้ือหาที่ใชเปนโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
กระทรวงศึกษาธิการ วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในชวงชั้นที่ 2 ป.4 - 6 ซ่ึง
ประกอบดวยแกนสาระ (Theme) หัวเรือ่ง (Topic) ทีส่ัมพันธกับกลุมประสบการณอ่ืน ๆ ที่
นักเรียนเรียน (Across Curriculum) โดยบูรณาการเนือ้หาทางภาษาใหสอดคลองกัน 

3. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง เปนเวลา 7 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที 
รวมทั้งสิ้น 20 คาบ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ความสามารถในการเรยีนภาษาอังกฤษ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทัง้ 4 ทักษะคือ ฟง พูด อาน เขียน ซ่ึงวัดไดจาก แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัยสรางขึน้ 

2. กิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมในแนวการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสาร เชน เกม (Language Games) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) กิจกรรม
การหา ขอมูลที่ขาดหายไป (Information Gap) ที่เนนใหผูเรียนใชทกัษะตางๆ เรยีนรูจาก
ประสบการณจริง มีการปฏิบัติจริง (Learning by doing)  อยางเปนกระบวนการ (Process) 
ลักษณะรูปแบบกิจกรรมเปนทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู กิจกรรมกลุม  ผสมผสานความรูที่
เชื่อมโยงจากกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ในลักษณะบูรณาการแบบสอดแทรก โดยนําเนื้อหาของ
กลุมสาระการเรียนรูในวิชาดังตอไปน้ี คือ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สุข
ศึกษาและพลศึกษา และศลิปศึกษา เขามาบูรณาการกับวิชาภาษาองักฤษเปนการวางแผนการ
สอน และสอนโดยครูผูสอนเพียงคนเดียว 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัย และทฤษฎทีีเ่กี่ยวของใน
รายละเอียดดานตางๆ ดังตอไปน้ี 

 1. สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ 

 2. การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

    2.1 ความเปนมาและความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

    2.2 วิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

    2.3 ตัวบงชีข้องการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  

 3. การสอนภาษาเพื่อการสือ่สาร 

    3.1 ความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

      3.2 แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

      3.3 ขั้นตอนในการดําเนนิการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

      3.4 หลักการจัดกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 4. การสอนแบบบูรณาการ 

    4.1 ความหมายของการบูรณาการ 

    4.2 เหตุผลที่ตองบูรณาการ 

    4.3 ลักษณะสําคัญของการบูรณาการ 

    4.4 หลักการสําคัญทีต่องคํานึงถึงในการบูรณาการ 

    4.5 รูปแบบของการบูรณาการ 

    4.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมภาษาในลักษณะ 

    บูรณาการ 

 

1. สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 1) ไดกลาววา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปน
กลุมสาระการเรียนรูพ้ืนฐานหนึ่งใน 8 กลุมที่กําหนดใหเปนองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่
จะเสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยาง
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สรางสรรค โดยนําจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาจัดเปนสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู และกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษในทุกชวงชั้น 

        วิสัยทศัน 

 การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความ
คาดหวังวา เม่ือผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเน่ือง ตั้งแตชั้นประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา ผูเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศ สื่อสารใน
สถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู 
ความเขาใจในเรื่องราว และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทย ไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค โครงสรางหลักสูตร
ภาษาตางประเทศ กําหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและพัฒนาการของ ผูเรียน 
(Proficiency - Based) เปนสําคัญ โดยจัดแบงเปน 4 ระดับ คือ 

 1. ชวงชั้นที่ 1 (ป. 1 – 3) ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level) 

 2. ชวงชั้นที่ 2 (ป. 4 – 6) ระดับตน (Beginner Level) 

 3. ชวงชั้นที่ 3 (ม. 1 – 3) ระดับกาํลังพัฒนา (Developing Level) 

 4. ชวงชั้นที่ 4 (ม. 4 – 6) ระดับกาวหนา (Expanding Level) 

คุณภาพของผูเรียน 

ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามจุดหมายของหลักสตูร 
ชวยใหผูเรียนมีวิสัยทศันกวางไกล และเกดิความมั่นใจในการที่จะสื่อสารกับชาวตางประเทศ 
รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ โดยยังคงความภาคภูมิใจในภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 

การที่จะทําใหผูเรียนเกิดคณุภาพไดตามที่คาดหวังดังกลาว หลักสตูรการศึกษาขัน้
พ้ืนฐานไดกําหนดองคความรู กระบวนการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ผูเรียนพึงมี
เม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปแลว ไวเปนกรอบสําหรับแตละชวงชั้น ซ่ึงกรอบสําหรับชวงชัน้
ที่ 2 มีดังน้ี 

ชวงชั้นที่ 2 (จบชั้นประถมปที่ 6) 

 1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศ แลกเปลี่ยน และนําเสนอขอมูลขาวสารสราง
ความสัมพันธระหวางบคุคล ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจําวัน สิ่งแวดลอมในชุมชน 

 2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง - พูด - อาน ตามหัวเรื่องเก่ียวกบั
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ - ขาย ลมฟา อากาศ ภายในวงศัพท ประมาณ 
1050 - 1200 คํา (คําศัพททีเ่ปนรูปธรรมและนามธรรม) 

 3. ใชประโยคเดี่ยว และประโยคผสม สื่อความหมายตามบริบทตาง ๆ  
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 4. เขาใจขอความที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงในการสนทนาทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ ในบริบทที่หลากหลาย 

 5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชวีติความเปนอยูของเจาของ
ภาษา ตามบรบิทของขอความที่พบตามระดับชั้น 

 6. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ นําเสนอและสืบคนขอมูลความรู ในวิชา
อ่ืนที่เรียนตามความสนใจและระดบัชั้น 

7. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในหองเรียน และในโรงเรียนในการ
แสวงหาความรูเพ่ิมเติม และเพ่ือความเพลิดเพลิน 

สาระและหลกัสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 19) ใชมาตรฐานเปน
ตัวกําหนดคณุลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ตามจดุหมายของหลักสูตร เพ่ือเปนแนวทางใน
การประกันคณุภาพการศึกษา โดยแบงตามสาระหลักดังน้ี 

สาระ 

สาระของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึงองคความรูที่เปนสากลสําหรับ       
ผูเรียนภาษาตางประเทศ ประกอบดวย  

   สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสือ่สาร (Communication) หมายถึง การใช 
ภาษาตางประเทศเพื่อทําความเขาใจ แลกเปลี่ยน นําเสนอขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็น 
เจตคติ อารมณ และความรูสึกในเรื่องตางๆ ทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาเขียน 

   สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) หมายถึง ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
ชีวติความเปนอยู พฤติกรรมทางสังคม คานิยม และความเชื่อที่แสดงออกทางภาษา 

   สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรยีนรูอ่ืน (Connections) หมายถึง
ความสามารถทางภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูที่สัมพันธกบักลุมสาระอ่ืน 

   สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชมุชนและโลก (Communities) หมายถึง 
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในชุมชน และเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
และการเรียนรูตลอดชวีิต 

มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัว
ผูเรียน โดยกําหนดจากสาระหลักทั้งสี่ ประกอบดวย 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอาน
จากสื่อประเภทตางๆ และนาํความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร        
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ความคิดเห็นแสดงความรูสกึโดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวติ 

มาตรฐาน ต 1.3 เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล ความคิดเห็น และ
ความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรยีภาพ 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากบัวัฒนธรรมของเจาของภาษาและ
นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของ          
เจาของภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวจิารณญาณ 

สาระที่ 3 ภาษากับความสมัพันธกับกลุมสาระการเรยีนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรยีนรูอ่ืน
และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 

สาระที่ 4 ภาษากับความสมัพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา         
ชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู การศกึษาตอ      
การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือและการอยูรวมกันในสังคม 

 

2.  การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 2.1  ความหมายการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 สําหรับความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดมีนักการศึกษา
หลายทานใหความหมายไวดังน้ี 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 5) กลาววาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปน
ศูนยกลางคือ กระบวนการเรียนรูที่ผูสอนไดจัดหรือดําเนินการใหสอดคลองกับผูเรยีนตามความ
แตกตางระหวางบุคคล ความสามารถทางปญญา วิธีการเรียนรู โดยบรูณาการคุณธรรม คานิยม
อันพึงประสงค ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบตัิจริงไดพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห 
ศึกษา คนควา ทดลอง และแสวงหาความรูที่หลากหลายที่เชื่อมโยงกับชีวติจริงทัง้ในและนอก
หองเรียน มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด 

พิมพพันธ เดชะคุปต (2544: 7) กลาววา การเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ คือ 
แนวการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรยีนสรางความรูใหม และประดิษฐใหม โดยการใช
กระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุม) และ 
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ใหผูเรียนมี ปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได      
โดยครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน โดยจัดให
สอดคลองกับความสนใจความสามารถและความถนัด เนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขา
ตางๆ ใชหลายวิธสีอนจากหลายแหลงความรู สามารถพัฒนาปญญาอยางหลากหลาย คือพัฒนา
พหุปญญา รวมทั้งเนนการใชวธิีการวัดผลอยางหลากหลายวธิ ี

สรุปไดวา การเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางคือ ผูเรียนมีหนาที่รับผิดชอบ
การเรียนรูของตนเองโดยเลือกสิ่งที่ตองการเรียน วางแผนการเรียน เขาไปมีสวนรวมในการ
เรียน ศึกษาคนควาเรยีนรูดวยตนเอง และประเมินผลการเรียนรูของตน โดยมีผูสอนทําหนาที่
รับผิดชอบการเรียนรูของผูเรยีนโดยวางแผนเตรียมการจดัการ สังเกต ชี้แนะ ใหคําปรึกษาและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

2.2  วิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 6–7) กลาวถึงวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ซ่ึงอาศัยแนวทางการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

(หมวด 4) เปนพ้ืนฐานในการศึกษา คนควา และพิจารณาเลือกใชรูปแบบหรือวธิีการจัดการ
เรียนรู ไดตามความเหมาะสม เทคนิคและวธิีการศึกษาคนควา มีดังน้ี 

  2.2.1 การวิเคราะหผูเรยีน การรูจักผูเรียนเปนรายบคุคลหรือรายกลุม ชวยให
ครูผูสอนมีขอมูลที่สําคัญในการออกแบบ การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม หลักการวิเคราะหผูเรียน 
ควรคํานึงถึงองคประกอบทีส่ําคัญ 3 องคประกอบคือ ธรรมชาติของผูเรียน ประสบการณและพ้ืน
ฐานความรูเดิม วิธีการเรียนรูของผูเรียน 

   2.2.2 การใชจิตวทิยาการเรียนรู และการบูรณาการคุณธรรม คานิยมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

   2.2.3 การวิเคราะหหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เชือ่มโยงกับการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา    

   2.2.4 การออกแบบการเรยีนรูตามสภาพจริง ใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสตูร 
และเชื่อมโยงบูรณาการระหวางกลุมวชิา โดยใชผลการเรียนรูที่กําหนดเปนหลัก และใช
กระบวนการวจัิยเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู เพ่ือมุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

   2.2.5 การออกแบบการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชเครื่องมือวัดที่
หลากหลายเพื่อสะทอนภาพใหเห็นไดชดัเจน และแนนอนวาผูเรยีนเกิดการเรียนรูดานตางๆ 
อยางไร ทําใหไดขอมูลของผูเรียนรอบดาน ที่สอดคลองกับความเปนจริง เพ่ือใชประกอบการ
ตัดสินผูเรียน ไดอยางถูกตองและมีประสทิธิภาพ  

 สรุปวา การจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั คือ การจัดการใหผูเรียน
สรางความรูใหมโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง ทําใหผูเรียน ไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบตั ิ
เกิดความเขาใจ และสามารถนําความรู ไปบูรณาการใชในชวีติประจําวัน มีคุณสมบัตติาม
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เปาหมายของการจัดการศึกษา ที่ตองการใหผูเรียนเปนคนเกง ดี และมีความสุข 

 2.3  ตัวบงชีข้องการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 

  ศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (พ.ค.ร.) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2541: 10) ไดพัฒนาตัวบงชี้การเรยีนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ขึ้น โดยกําหนดตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน 9 ขอ และตัวบงชี้การสอนของครู 10 ขอ เปนเครื่อง
ตรวจสอบวา เม่ือใดก็ตามทีเ่กิดการเรียน หรือการสอนตามตวับงชีเ้หลานี้ เม่ือน้ันไดเกิดการ
เรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางแลว ดังน้ี 

  2.3.1  ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน 

2.3.1.1  ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

2.3.1.2  ผูเรียนฝกปฏิบตัิจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง 

2.3.1.3  ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม 

2.3.1.4  ผูเรียนฝกคิดอยางหลากหลาย และสรางสรรคจินตนาการ 
ตลอดจนไดแสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล 

2.3.1.5  ผูเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบ แกปญหา ทั้งดวย
ตนเอง และรวมดวยชวยกัน 

2.3.1.6  ผูเรียนไดฝกคนควา รวบรวมขอมูล และสรางสรรคความรูดวย
ตนเอง 

2.3.1.7  ผูเรียนไดเลือกทํากจิกรรมตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของตนเองอยางมีความสุข 

2.3.1.8  ผูเรียนฝกตนเองใหมีวินัย และมีความรับผิดชอบในการทํางาน 

2.3.1.9  ผูเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน ตลอดจนสนใจ
ใฝหาความรูอยางตอเน่ือง 

2.3.2 ตัวบงชีก้ารสอนของครู 

2.3.2.1  ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 

2.3.2.2  ครูจัดสิ่งแวดลอม และบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจ และเสริมแรง ให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู 

2.3.2.3  ครูเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาผูเรียน
อยางทั่วถึง 

2.3.2.4  ครูจัดกิจกรรม และสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออก และคิด
อยางสรางสรรค 

2.3.2.5  ครูสงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทาํและฝกปรับปรุงตนเอง 
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2.3.2.6  ครูสงเสริมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกต

สวนดี และปรบัปรุงสวนดอยของผูเรียน 

2.3.2.7  ครูใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบ
ความรู 

2.3.2.8  ครูใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และเชื่อมโยงประสบการณกับ  
ชีวติจริง 

2.3.2.9 ครูฝกฝนกิริยามารยาท และวินัยตามวิถวีัฒนธรรมไทย 

2.3.2.10 ครูสังเกต และประเมินพัฒนาการของผูเรียน อยางตอเน่ือง 

 สรุปวา การจดัการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลางผูเรียน และผูสอนแบงกันทํา
หนาที่ ดังนี้คือผูเรียนมีหนาที่รับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง โดยเลือกสิ่งที่ตองการเรียน วาง
แผนการเรียน   เขาไปมีสวนรวมในการเรยีน ศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง และประเมินผลการ
เรียนรูของตน สวนผูสอนมีหนาที่รับผิดชอบการเรียนรูของผูเรียนโดยวางแผน เตรียมการ
จัดการ สังเกต ชี้แนะ ใหคําปรึกษา และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

 

3. การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ มีการพฒันาวิธีการสอนแบบตาง ๆ มาใช
หลายวธิีเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงดานแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูดานจิตวิทยา ดาน
ภาษาศาสตร และดานการศกึษา ดวยเหตน้ีุนักภาษาศาสตร และผูเกีย่วของกับการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศ ไดเสนอแนวการสอนในลักษณะ การสอนเพื่อการสื่อสาร โดยมีความเชือ่
วาภาษาไมไดเปนเพียงระบบไวยากรณที ่ ประกอบดวย เสียง ศัพท และโครงสรางเทานั้น แต
ภาษาคอื ระบบที่ใชในการสือ่สาร ดังน้ันการสอนจึงควรใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใชในการ
สื่อสารได ไมควรสอนใหรูเฉพาะรูปแบบ หรือโครงสรางของภาษาเทานั้น ทั้งน้ีเพราะเราใชภาษา
เปนสื่อเพ่ือทําหนาที่ตอบรับ โตแยง ออกคําสั่ง ขออนุญาต เปนตน และตองใชภาษาใหเหมาะ
ตามสภาพสังคมดวย 

 3.1  ความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  

 นักภาษาศาสตรหลายทานใหความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารดังน้ี  

 ไฮมส (Hymes. 1979: 4) ไดใหความหมายของความสามารถในการสื่อสารวา เปน
ความสามารถในการใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม เม่ือมีการปฏิสัมพันธกับบคุคลอ่ืน ๆ ในสังคม 
โดยเปนความสามารถที่จะรูไดวาเมื่อไรควรจะพูด และควรจะพูดอะไร กับใคร ที่ไหน ในลักษณะ
อยางไร 

กองวิจัยทางการศึกษา (2542: 12) ใหความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  

วาภาษาคือ เครื่องมือในการสื่อสาร และเปาหมายของการสอนภาษาคือ พัฒนาผูเรียนใหมี



 

 

 12 

 
ความสามารถในการสื่อสาร 

 สมยศ แมนแยม (2543: 26) กลาววา การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เปนการสอนที่เนน
การใชภาษาของผูเรียนเปนหลัก โดยอาศัยหลักการของภาษาสังคมศาสตร (Sociolinguistics) 
ซ่ึงวาดวยเนื้อหา บริบท (Context) ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ในแตละชุมชนอาจมีการ
ใชภาษาที่ผิดแผกแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม 

 สรุปไดวา การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร มีจุดมุงหมายใหผูเรียนสามารถใชภาษา เพ่ือ
สื่อความหมาย ในการสื่อสารแลกเปลี่ยน ขอมูลซ่ึงกันและกัน ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
และบรบิททางสังคมที่เกี่ยวของ โดยสอนใหผูเรียนคุนกบัการใชภาษาในชีวติประจําวัน และนํา
ภาษาที่คุนเคยนั้นไปใชได วาเมื่อไรควรพูด ควรพูดกับใคร เม่ือไร ที่ไหน ในลักษณะอยางไร 

3.2 แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (The Communicative Approach)  

แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ตามคําจํากัดความที่ ดักลาส  บราวส (H. Douglas  

Brown. 1987: 213) เสนอไวมี 4 ประการ คือ 

1. เปาหมายของการสอนเนนไปที่ องคประกอบทั้งหมดของทักษะการสื่อสาร และไม
จํากัดอยูภายในกรอบของเนือ้หาภาษา หรือไวยากรณ 

2. เทคนิคทางภาษาไดรับการออกแบบมา เพ่ือนําผูเรียนไปสูการใชภาษาอยางแทจริง
ตามหนาที่ภาษา และปฏิบตัิจริงโดยมีจุดมุงหมายในการพูด รูปแบบโครงสรางภาษามิใช
เปาหมายหลกั แตตวัรูปแบบเฉพาะของภาษาตางหาก ที่จะทําใหผูเรียนสามารถสื่อสารจนสําเร็จ 
ตามเปาหมาย 

3. ความคลองแคลวและความถูกตอง เปนหลักการเสรมิที่อยูภายใตเทคนิคการสื่อ
ความหมายบอยครั้งที่ความคลองแคลว อาจจะมีความสําคัญมากกวาความถูกตอง เพ่ือที่จะทํา
ใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใชไดอยางมีความหมาย 

4. ในการเรียนการสอน ภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในขั้นตอนทายสุด 
ผูเรียนตองใชภาษาอยางเขาใจ และสรางสรรคภายในบริบทที่ไมเคยฝกมากอน 

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 110-111) ไดใหแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไว
ดังน้ี 

1. ตองใหผูเรียนรูวากําลังทาํอะไร เพ่ืออะไร ผูสอนตองบอกใหผูเรียนทราบถึงความมุง
หมาย ของการเรียนและการฝกใชภาษา เพ่ือใหการเรยีนภาษาเปนสิ่งที่มีความหมายตอผูเรียน 
คือสามารถสื่อสารไดตามที่ตนตองการ เชน ในทักษะพูด ผูเรียนสามารถพูดถามทางไปยัง
สถานที่ทีต่องการจะไปได 

2. การสอนภาษาโดยแยกเปนสวน ๆ ไมชวยใหผูเรียนใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดดี
เทากับการสอนในลักษณะบรูณาการในชีวติประจําวัน การใชภาษาเพือ่การสื่อสาร มักตองใช
หลายทักษะรวม ๆ กันไป และในบางครัง้ก็ตองอาศัยกิริยาทาทางประกอบ 
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3. ตองใหผูเรยีนไดทํากิจกรรมการใชภาษา กิจกรรมดังกลาวควรมีลกัษณะเหมือนใน

ชีวติประจําวันใหมากที่สุด เพ่ือใหผูเรียนนําไปใชไดจริง กิจกรรมการหาขอมูลเพ่ิมเติม 
(Information Gap) เปนกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุด เพราะผูเรียนทีท่ํากจิกรรมนี้จะไมทราบขอมูล
ของอีกฝายหนึ่ง จึงจําเปนตองสื่อสารกันเพ่ือใหไดขอมูลตามทีต่องการ นอกจากนี้ในการทํา
กิจกรรมการใชภาษา ควรใหผูเรยีนไดมีโอกาสเลือกใชขอความที่เหมาะสมกับบทบาทและ
สถานการณดวย 

4. ตองใหผูเรยีนฝกการใชภาษามาก ๆ การที่ผูเรียนจะสามารถใชภาษาเพื่อการสือ่สาร
ไดน้ัน นอกจากผูเรียน ตองทํากิจกรรมการใชภาษาแลว ยังตองมีโอกาสไดทํากิจกรรมใน
รูปแบบตาง ๆ ใหมากที่สดุเทาที่จะเปนไปไดดวย เชน เกมส (Games) การแกปญหา (Problem 
Solving)      สถานการณจําลอง (Simulation) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) กิจกรรม
เหลานี้ ยอมมีบทบาทสาํคญัที่สุดที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดฝกการใชภาษา 

5. ผูเรียนตองไมกลัววาจะใชภาษาผิด แนวการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ให
ความสําคัญกบัการใชภาษา (Use) มากกวากฎเกณฑทางภาษา (Usage) ดวยเหตน้ีุผูสอน จึง
ไมควรแกไขขอผิดพลาดของผูเรียนทุกครัง้ ควรแกไขเฉพาะที่จําเปน มิฉะนั้นอาจทําใหผูเรียน
ขาดความมั่นใจ และไมกลาใชภาษาในการทํากิจกรรมตางๆ นอกจากนี้การสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ควรใหความสําคญัในเรื่องความคลองในการใชภาษา (Fluency) เปนอันดับแรก ซ่ึง
ภาษาที่ใชอาจไมถูกตองนัก แตสื่อความหมายได สวนความถูกตองของการใชภาษา 
(Accuracy) ก็ควรคํานึงถึงดวยเชนกัน 

พิตรวลัย โกวทิวที (2540: 25-26) กลาวถึงการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารวา 

1. เปนการสอนใหนักเรียนใชภาษาไดอยางแทจริง ไมวาจะในสถานการณจริงหรือ
สถานการณจําลอง ปริมาณเนื้อหาที่นักเรยีนเรียนไมสําคัญเทากับความสามารถในการใชภาษา 
มีเจตคติ ที่ดี เห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมี
ชีวติชวีาและสนุกสนาน 

2. เปนการสอนที่ยึดนักเรียนเปนสําคัญ คํานึงถึงความตองการของนักเรียนวา ตองการ
เรียนเพ่ือจุดประสงคใด คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจและความตั้งใจตลอดจนความรูและประสบการณเดิมของนักเรียน 

3. การดําเนินการสอน กิจกรรมทางภาษาเปนหัวใจในการสอน เนนกิจกรรมการเรียน
การสอนใหนักเรียนฝกใชภาษา เพ่ือสื่อความหมายในสถานการณตาง ๆ ฝกใชความคิด 
สติปญญา ความกลาในการใชภาษาซึ่งมีผลใหนักเรยีนมีประสบการณทางภาษาเพิ่มมากขึ้น 
ตลอดจนสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนแตละคนดวย 

4. นักเรียนเรียนรู ดวยการฝกใชภาษาเปนสวนใหญ มิใชจากการสอนของครูฝายเดียว 
นักเรียนเรียนรูจากกิจกรรมและสื่อตางๆ โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวก แนะนาํ ใหกําลังใจ 
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และชวยเหลือนักเรียน โดยเรียนจากการทํางานเปนกลุม เปนคู หรือตามลําพัง นับเปนการสราง
นิสัย  ในการแสวงหาความรู ทั้งในและนอกหองเรียนไดเปนอยางดี 

5. บทบาทของครูผูสอนจะเปลี่ยนจากครผููสอน หรือผูแสดงมาเปนผูชี้แนะ หรือผูกํากับ
การแสดง เปนผูจัดกิจกรรม ใหนักเรียนไดรับการฝกฝน คอยกระตุนชี้แนะแนวทางใหการเรียน
คลองตวั มีชีวติชวีา 

6. เนนการสอนภาษาองักฤษใหสัมพันธกบัวิชาอ่ืนๆ โดยมิไดมุงแตเน้ือหาวิชาและ
ทักษะทางภาษาอังกฤษอยางเดียว ซ่ึงเปนการสอนแบบบูรณาการ มากกวาการเนนจุดยอย ๆ 
เพราะในสภาพชีวติจริงการกระทําใด ๆ ตองอาศัยความรู ความสามารถหลาย ๆ อยางเขา
ดวยกัน 

กองวิจัยทางการศึกษา (2542: 13) กลาววา แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารจะตอง
เนนใหผูเรียนนําภาษาไปใชไดคือ 

1. เนนการใชภาษา (Use) มากกวาวธิีการใชภาษา (Usage) 

2. ผูเรียนตองรูเปาหมาย ของการทํากิจกรรมแตละอยาง อยางชัดเจน 

3.  การสอนจะตองเนนความสําคัญของสวนทั้งหมด (Whole) ของภาษาที่สอน แลว
คอยเนนลงไปในสวนยอย (Parts) 

4.  เนนกระบวนการเรียน (Processes) มากกวาเนนรปูแบบ (Forms) 

5.  เรียนรูดวยการปฏิบตั ิ

6. ไมควรขัดจังหวะ หรือแกคําผิดระหวางทํากิจกรรม ซ่ึงกระบวนการเรียนรูที่จําเปนใน
การเรียนการสอนภาษาเพือ่การสื่อสาร คือชองวางดานขอมูลระหวางผูรวมทํากิจกรรม 
(Information Gap) 

นอกจากนี้ฟนอกคิแอโร และโบโมโน (กองวิจัยทางการศึกษา. 2542: 14–15; อางอิง
จาก Finocchiaro and Bomono. 1973) ไดเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การสื่อสาร ดังน้ี 

1. ควรวางแผน ในการจัดประสบการณการเรียน ใหแกผูเรียนอยางรอบคอบ 

2. ควรวางแผน ในการจัดสถานการณ รวมทั้งอุปกรณที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจ 
ความหมายของเรื่องที่นําเสนอใหม อยางแจมแจง 

3. ควรจัดบทเรียน ใหมีทั้งการฝกเพื่อใหเปนนิสัย และการฝกใหใชภาษาอยางมี
ความหมาย โดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 

4. ควรใชภาษาของผูเรียนใหนอยที่สุด แตในบางครั้งควรตัดสินใจใชภาษาของผูเรียน
ทันที เม่ือเห็นวาจะชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจขอมูลทีส่ําคัญบางประการ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

5. ควรรูจักวธิกีารจัดใหผูเรียนฝกพรอมกันทั้งชั้น ฝกเปนกลุมหรือฝกเปนรายบคุคล 

6. ควรมีความชํานาญในการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียน ไดฝกเปนคู 
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7. ควรจัดเตรียมการฝก บทสนทนา ตลอดจนบทความตาง ๆ เพ่ือใหบทเรียนมีหลาย

ลักษณะ อันจะชวย เสริมเน้ือหาของบทเรยีนนั้น และชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถใน     
การสื่อสาร 

8. ควรมีความคลองตวัในการเตรียมบท (Script) สําหรับบันทึกเสียง และสามารถนํา
การฝกในหองปฏิบตัิการ มาประสานกับการจัดกิจกรรมในหองเรียน ไดอยางเหมาะสม 

9. ควรมีความสามารถในการตัดสินไดวา ผูเรียนระดับตน ควรจะใชกจิกรรมการอาน
และ กิจกรรมการเขียนเม่ือใด 

10. ควรจัดเตรียมบทเรียนสําหรับอาน ที่จะชวยใหผูเรียนเพ่ิมพูนทั้งดานความรู และ
ประสบการณ 

11. ควรจัดกิจกรรมการเรียน ที่จะชวยเพ่ิมพูนความสามารถในการเขียน อยางอิสระ       
แกผูเรียน 

12. ควรสงเสริมใหผูเรียนเขาใจวัฒนธรรม ของเจาของภาษาทั้งจากบทสนทนา และการ  
จัดกิจกรรมอยางเปนทางการ 

13. ควรสงเสริมใหผูเรยีนมีความภูมิใจในชาติของตนเอง ในขณะที่เรียนรูวัฒนธรรมของ  
เจาของภาษา 

14. ควรเลือกใชโสตทัศนปูกรณ ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับภาษา           
และขอเท็จจริงดานวัฒนธรรม อยางมีประสิทธิภาพ 

15. ควรจัดการประเมินผล ที่จะทําใหทราบถึงสัมฤทธิผลของผูเรียน ความตองการใน
การ จัดซอมเสริมเปนรายบคุคล รวมทั้งประสิทธิภาพในการสอนของตัวครูเอง 

สรุปไดวา แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้น มุงใหผูเรียนไดแสดงความสามารถใน   
การใชภาษาของผูเรียนมากกวารูปแบบไวยากรณ โดยการใชกิจกรรมทางภาษาทีเ่หมาะกับ
ระดับผูเรียนในการฝกภาษาอังกฤษ เปนการสงเสริมใหผูเรียนกลาคิด กลาแสดงออกโดยการ
สอนแบบบูรณาการระหวางวิชาอ่ืน กับวชิาภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขา
กับชีวติจริงได 

3.3 ข้ันตอนในการดําเนินการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

จากแนวคิดในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบนี้เอง จึงทําใหเกิดขั้นตอนการสอน 3       
ขั้นตอนทีใ่ชจัดการสอนกันทั่วไปในขณะนี้ และขั้นตอนการสอนนี้มีผลเชื่อมโยงตอไปถึง
สถานการณ การสอน เทคนิคการสอน สื่ออุปกรณ และหนวยการสอนดวย ครูผูสอนจึงควรทํา
ความเขาใจใหชัดเจน เพ่ือจะไดจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กระทรวงศึกษาธิการ  (2540: 134-135) และ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 112-115)    

ไดเสนอขั้นตอนการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 3 ขั้นตอนดังน้ี 

1. ขั้นเสนอเนือ้หา (Presentation or Introducing New Language) จัดเปนขั้นตอนหนึ่ง
ที่สําคัญที่สุด เพราะในขั้นตอนนี้ ครูจะใหขอมูลทางภาษาแกผูเรียน ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการ
เรียนรู และฝกใชภาษาในลาํดับถัดไป จนกระทั่งผูเรียนสามารถใชภาษาไดตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว ซ่ึงในการเสนอเนื้อหามักจะเนนใหนักเรียนไดเรียนรู และทาํความเขาใจเกีย่วกับรปูแบบ 
และกฎเกณฑตาง ๆ ทางภาษาในการเสนอเนื้อหาอาจจะดําเนินการดังน้ี 

1.1 ผูสอนเสนอบริบทหรือสถานการณแกผูเรียน โดยอาจใชรูปภาพ การเลาเรื่องให
ฟงหรืออาน ซ่ึงอาจเปนเรื่องราวหรือบทสนทนา แตไมควรเปนประโยคเดี่ยว ๆ และเน้ือหานี้ 
นอกจากจะมีคําศัพทหรือรูปแบบภาษาทีต่องการสอน แลวก็ควรจะมีคําศัพทหรือรูปแบบภาษาที่
นักเรียน ไดเรยีนรูมาบางแลว เพ่ือชวยใหสามารถเขาใจเรื่องราวที่ฟง หรืออานไดบาง 

1.2 กระตุนการเรียนรู (Elicitation) โดยตรวจสอบดูวาผูเรียนเขาใจเรื่อง ที่ฟงหรือ
อานเพียงใดเชน ถามคําถามใหตอบ หรือกระตุนใหผูเรยีนพูด ถาผูเรยีนตอบได หรือสามารถใช
ภาษาไดก็ไมจําเปนตองเสยีเวลากับการเสนอเนื้อหามากนัก ทั้งน้ีเพราะผูเรียนอาจเคยเรียนรู
เน้ือหาดังกลาวมาบางแลว แตถาผูเรียนตอบไดบางหรือไมไดเลย ผูสอนตองตระหนักวา
จําเปนตองสอน หรืออธิบายเนื้อหาทางภาษาดังกลาวใหผูเรียนเขาใจ และในการสอนผูสอนตอง
อธิบาย และแสดงใหผูเรียนเห็นวาเนื้อหาทางภาษานั้น มีรูปแบบ วธิกีารใชและมีความหมาย
อยางไร และถาจําเปนอาจใชภาษาแมในการอธิบายก็ได 

2. ขั้นการฝก (Practice/ Controlled Practice) เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนฝกใชภาษาที่
เพ่ิงเรียนรูใหม ในลักษณะของการฝกแบบควบคุม (Controlled Practice) โดยมีผูสอนเปนผูนํา
ในการฝก โดยทั่วไปการฝกในขั้นน้ีมีจุดหมายใหผูเรียนจดจํารูปแบบของภาษาได  จึงเนนที่
ความถูกตองของภาษาเปนหลัก แตมีจุดมุงหมาย ใหผูเรียนไดทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมาย และวิธีการใชรูปแบบภาษานัน้ ๆ ดวยเชนกัน การฝกแบบควบคุมน้ี ในขั้นเริ่มแรก
มักใชวธิีการฝกแบบกลไก (Mechanical) หรือบางครั้งเรียกวาการฝก ซํ้าๆ (Repetition Drill) 
คือเปนการใหนักเรียนฝกซ้าํ ๆ ตามตวัอยาง จนกระทั่งสามารถจดจาํและใชรูปแบบภาษานั้นได 
แตยังไมเนนในดานความหมาย  ดังน้ันในการฝกแบบนี้ นักเรียนอาจจะเขาใจหรอืไมเขาใจ
ความหมายของรูปภาษาทีฝ่กก็ได ในการฝกในขัน้น้ี อาจทําตามขั้นตอนในการฝกดังน้ี 

2.1 ใหผูเรียนฟงตัวอยางภาษาจากเทป หรือจากครูผูสอนประมาณ 2 - 3 ครั้ง     
ในกรณีที่ผูสอนเปนผูพูดใหฟง จะตองออกเสียงหรือพูด อยางเปนธรรมชาติดวยความเรว็ปกต ิ

2.2 ใหผูเรียนฝกพูด หรือออกเสียงพรอมกนัตามตวัอยาง อาจจะใหผูเรียนฝกพรอม
กันทั้งหอง หรือแบงฝกทีละคร่ึงหอง ตามความเหมาะสม การฝกในลกัษณะนี้ จะทาํใหทุกคนมี
โอกาสฝกดวยตนเองพรอม ๆ กับไดเรยีนรูการออกเสียง หรือการพูดจากเพื่อนคนอ่ืนดวย 
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2.3 หลังจากฝกพรอมกัน ผูสอนสุมเรียกผูเรียนใหฝกทีละคน ในขณะเดียวกัน     

ใหผูเรียนคนอืน่ ๆ ที่เหลือมีสวนชวย ผูทีถู่กเรียกใหฝกเดี่ยวได ถาผูเรียนนั้นมีปญหาในการฝก 
ทั้งน้ีเพ่ือใหรวมกิจกรรม แมจะเปนการฝกทีละคนก็ตาม นอกจากนี้ผูสอนตองใหขอมูลยอนกลับ 
แกผูเรียนแตละคนดวย เพ่ือใหผูเรยีนรูวาตนใชภาษาไดถูกตองหรือไม 

2.4 ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนในดานความหมาย โดยถามดวยคําถามงาย ๆ
ให ผูเรียนตอบสั้นๆ วาใช - ไมใช หรือถูก - ผิด เปนตน การฝกแบบควบคุมน้ี เนนที่ความ
ถูกตองของรปูแบบภาษาเปนสําคัญ ฉะนั้นการฝกใน  ขั้นนี้ควรใชเวลาเพยีงเล็กนอยเทานั้น 

3. ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production/ Free Practice) เปนขั้นตอนทีส่ําคัญ
มากเพราะการฝกการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมโยงระหวางการ
เรียนรูภาษาในชั้นเรียน กับการนําภาษาไปใชจริงนอกชัน้เรียน การฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
โดยทั่วไปมีจุดประสงค เพ่ือใหนักเรียนไดลองใชภาษาในสถานการณตางๆ ดวยตนเอง โดย
ผูสอนเปนเพียงผูแนะแนวทางเทานั้น การฝกใชภาษาในลักษณะนี้ มีประโยชนในแงที่ชวยใหทัง้
ผูสอนและผูเรยีน ไดรูวา ผูเรียนเขาใจและเรียนรูภาษาไปแลวมากนอยเพียงใด ซ่ึงการที่จะถือวา
นักเรียนไดเรยีนรูอยางแทจริงก็คือ การที่นักเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดเองโดย
อิสระ  นอกจากนี้ผูเรียนจะไดมีโอกาส นําความรูทางภาษาที่เคยเรียนมาแลว มาใชใหเปน
ประโยชนอยางเต็มที่ในขั้นน้ีอีกดวย เพราะผูเรียนไมจําเปน ที่จะตองใชภาษาตามรูปแบบที่
กําหนดมาให เหมือนกับการฝกแบบควบคุม ซ่ึงการไดเลือกใชภาษาเองนี้ จะชวยสรางความ
ม่ันใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี วธิีการฝกมักฝกในรูปของ การ
ทํากิจกรรมแบบตางๆ โดยผูสอนเปนผูริเร่ิม หรือจัดการขั้นเริ่มตนของการจัดกิจกรรมให เชน 
อธิบายวิธีทํากิจกรรม จัดกลุมผูเรียน หลงัจากนั้นผูเรียนจะเปนผูทํากิจกรรมเองทั้งหมด ผูสอน
จะคอยใหคําแนะนําชวยเหลอื เม่ือผูเรียนประสบปญหาในการ ทํากิจกรรม หรือใหขอมูล
ปอนกลับ หรือประเมินผลการทํากิจกรรมในภายหลัง 

สรุปวา ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร มีจุดมุงหมาย
ให  นักเรียนใชภาษาไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณ เน้ือหาที่ใชจะเนนไปที่การ
สื่อสาร โดยใชกิจกรรมตาง ๆ เปนเครื่องมือในการฝก โดยมีครูเปนผูเตรียมกิจกรรมหรือ
สถานการณ คอยใหความชวยเหลือและแนะนําใหผูเรยีนทํากิจกรรม ซ่ึงมีขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคือ ขั้นเสนอเนื้อหาภาษา (Presentation)  ขั้นการฝก (Practice) ขัน้
การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) 

                3.4 หลักการจดักิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มีนักการศึกษาหลายทานใหความเห็นเกีย่วกับกิจกรรมภาษา เชน 

พิตรวลัย โกวทิวที (2539: 65) ไดใหความเห็นเกี่ยวกบั การใชกิจกรรมภาษาวา การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน มิไดมุงในดานเนื้อหาอยางเดียว แตมุงที่ความสามารถที่
จะสื่อสารได ผูสอนจึงจําเปนตองจัดกิจกรรมทางภาษาขึ้นในหองเรียน เพ่ือใหผูเรยีนมีโอกาสใช
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ภาษาไดอยางแทจริงตามระดับความสามารถของตน กจิกรรมจึงเปนปจจัยสําคัญ ของการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพราะผูเรียนจะตองใชกิจกรรมเพือ่การแสดงออกทางภาษาไมวาจะเปน
การฟง พูด อาน หรือเขียน ฉะนั้นการนํากิจกรรมทางภาษามาฝกฝนทักษะทางภาษา จะทําให
ผูเรียนมีความสนุกสนาน ไมรูสึกเบื่อหนายในการเรียน และไดรับความรูไปโดยไมรูตัว 

สมยศ แมนแยม (2543. 26)ไดกลาววา ในการจัดกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารนั้น ครู
จะตองจัดใหผูเรียน มีโอกาสแสดงออกทางภาษา ในลกัษณะปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรยีน 
และ ผูเรียนกบัผูเรียน เพ่ือใหฝกปฏบิัติการใชภาษาไดอยางเปนธรรมชาติ ครูมีหนาที่คอยชอย
เหลือ  แนะนําและแกไขการใชภาษาที่ถกูตองแกผูเรียน กิจกรรมดังกลาวไดแก การทํางานกลุม
ยอยเพ่ือการอานรวมกัน การเขียนเร่ืองรวมกัน 

สําหรับหลักการจัดกิจกรรมภาษานั้น จอหนสัน (Johnson. 1982: 163 -172) ไดเสนอ
หลักการของกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารไว ดังน้ี 

1. การถายโอนขอมูล (The Information Transfer Principle) หมายถึงการถายทอด
ขอมูลจากทักษะหนึ่งไปสูอีกทักษะหนึ่ง การถายโอนขอมูลมักเกิดขึ้นในชวีิตประจําวัน ผูสอน
ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักการนี้ใหมาก เชน ใหผูเรียนอานขอความ แลวนําขอมูลที่ได
ไปกรอกแบบฟอรม หรือเขียนลงในตารางเปนตน 

2. หลักการหาขอมูลเพ่ิมเตมิเพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณ (The Information Gap 
Principle) หลกัการนี้ถือวา การสื่อสารจะเกิดขึ้น เม่ือมีชองวางของขอมูล หลักการนี้จะทําใหเกิด
สถานการณการสื่อสาร ที่เปนจริงและยังทําใหเกิดปฏสิัมพันธอีกดวย 

3. หลักการเชือ่มตอขอมูล (The Jigsaw Principle) หลกัการนี้คือ ผูเรียนแตละคนมี
ขอมูลไมครบจะตองนําขอมูลของแตละคนมารวมกัน เพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณ และนําขอมูลที่
ไดไปจัดการกับภาระงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

4. หลักการพึ่งพาอาศัยขอมูลซ่ึงกันและกัน (The Task Dependency Principle) 
หลักการนี้ตางจากหลักการที่ 3 โดยผูเรียนแตละคนจะตองปฏิบตัิภาระงานยอย (Sub Task) 
ของตนใหสําเร็จกอนแลวจึงนําขอมูลที่ไดมารวมกัน เพ่ือนําขอมูลทั้งหมดไปใชในการปฏิบตัิ
ภาระงานใหญ (Major Task) ดังน้ันทุกคนตองตั้งใจปฏบิัติภาระงานยอยใหดีที่สุด 

5. หลักการตรวจสอบแกไขเน้ือหา (The Correction for Content Principle) หลักการ
น้ีใชประกอบกับทุกหลักการที่กลาวมาแลว กลาวคือหลงัจากการปฏิบัติกิจกรรมทกุครั้ง จะตองมี
การตรวจสอบวาผูเรียนสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลไดถูกตอง หรือไม ซ่ึงอาจจะเปนการ
ตรวจสอบโดยครู หรือผูเรียนเองก็ได 

ฮารเมอร (Harmer. 1986: 44-45)  กลาววาหลักในการจัดกิจกรรมภาษา จะตองมี
ลักษณะดังน้ี 
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1. ทําใหผูเรียนมีความตองการที่จะสื่อสาร (A Desire to Communicate) กิจกรรมที่จะ

ให ผูเรียนใชภาษาตองเก่ียวของกับตวัผูเรียน มีลักษณะเหมือนการสื่อสารจริง และจะตองเปน
กิจกรรมที่สงเสริมการใชภาษา 

2. มีวัตถุประสงคในการสื่อสาร (A Communicative Purpose) ผูเรียนตองมี
วัตถุประสงคในการสื่อสารซึ่งถือวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด 

3. เนนเนื้อหามากกวารูปแบบ (Content not form) ขณะที่ผูเรียนกาํลังปฏิบตัิกิจกรรม
ความสนใจจะตองอยูที่สิ่งทีจ่ะสื่อ (What to say)  ไมใชอยูที่วาจะพูดอยางไร (How to say) 
ผูเรียนตองมีสารที่ตองการสือ่ 

4. มีความหลากหลายของภาษา (Variety of Language) กิจกรรมนั้น ตองเปดโอกาส
ให  ผูเรียนไดใชภาษาหลายรูปแบบ ผูเรียนควรมีอิสระในการเลือกใชภาษา และการใช
แหลงขอมูล 

5. ไมมีการแทรกแซงจากครู (No Teacher Intervention) ในขณะทีผู่เรียนกําลังปฏิบัติ  
กิจกรรมผูสอนไมควรแกไขภาษาทุกครั้ง ถึงแมผูเรียนจะใชภาษา หรือออกเสียงผิดพลาดบางก็
ตาม ครูควรสนใจฟงและดกูารปฏิบตัิกิจกรรม เพ่ือจะไดใหขอมูลยอนกลับไดถูกตอง ครูควร
ประเมินผลของการปฏิบัติกจิกรรม วาบรรลุวตัถปุระสงคของการสื่อสารหรือไม 

6. ไมใชสื่อที่ควบคุมการใชภาษา (No Materials Control) สื่อที่ใชในกิจกรรมเพือ่การ    
สื่อสารจะตองไมใชสื่อที่บังคับ หรือควบคุมใหผูเรียน ใชภาษาแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ 
 ลิตเติล้วูด (Littlewood. 1990: 92) และ สเตอรน (Stern. 1992: 177) เสนอแนะวา
หลักในการจดักิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารควรจัดกิจกรรมดังน้ี 

1. กิจกรรมกอนการพูด (Pre-communication Activities) กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมเพื่อ
ฝกภาษาสวนยอย ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนมีความรูทางภาษาในสวนยอย ๆ เชน เสียง โครงสราง 
ดังน้ันจึงถือวากิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่เนนความถูกตองในการใชภาษา (Accuracy-based 
Activities of Linguistic Exercise) กอนการทํากิจกรรมการพูดจริง 

2. กิจกรรมการพูด (Communicative Activities) กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่จัดขึ้น 
เพ่ือให  ผูเรียนฝกใชภาษาโดยรวม (Whole-task Practice) ในการปฏิบตัิกิจกรรมนี้ ผูเรียน
จะตองนําความรู และทักษะทางภาษาแตละสวน (Sub-skill) ที่ไดฝกไปแลวมาบูรณาการ เพ่ือสื่อ
ใหไดความหมายที่ตองการ กิจกรรมนี้จึงเปนกิจกรรมที่เนนความคลองแคลวในการใชภาษา 
(Fluency-based Activities) 

สรุปไดวา หลกัในการจัดกิจกรรมภาษาเพือ่การสื่อสาร เพ่ือการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพนั้น ควรเปนกจิกรรมที่ยึดผูเรียนเปนสําคญั โดยเนนความตองการที่จะสื่อสารของ
ผูเรียนเปนหลกั ครูจึงควรใชสถานการณแบบสถานการณจริง โดยใหผูเรียนมีโอกาสปฏิบตัิจริง 
ดวยการใชภาษาอังกฤษที่หลากหลาย โดยมีครูเปนผูดูแลและแนะนํา กิจกรรมที่ใชตองเปน
กิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดมีโอกาส ใชภาษาในการสื่อสารใหมากที่สุด 
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4. การสอนแบบบูรณาการ 

4.1 ความหมายของการบูรณาการ 

การสอนแบบบูรณาการ หรือคําวา บูรณาการ (Integration) มีผูใหความหมาย ดังน้ี 

ชนาธิป พรกลุ (2543: 57) กลาววา การบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงความรู
และประสบการณทุกชนิด ทีบ่รรจุอยูในแผนของหลักสูตร เปนการเชื่อมโยงในแนวนอน ระหวาง
หัวขอและเน้ือหาตางๆ ที่เปนความรูทั้ง 3 ดาน ไดแก พุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย การ 

บูรณาการทําใหผูเรียนไดรับความรูเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และรูในเร่ืองนั้นอยางลึกซึ้ง 

กรมวิชาการ (2544: 137) ใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการวา 
คือ ยุทธศาสตรการเรียนรูซ่ึงเปดโอกาสใหใชวิธีการตัง้คําถาม และกระบวนการแกปญหา มา
เปนตวันํากระบวนการแสวงหาความรูและทักษะ โดยไมยึดติดในโครงสรางของสาขาวิชาตางๆ 
ทางดานวิชาการ เพ่ือประโยชนในการจดัหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 

ศูนยพัฒนาหลักสตูรกรมวชิาการ (2544: 1) กลาววา การบูรณาการ เปนการจัดการ
เรียนรู โดยใช ความรูความเขาใจ และทักษะในศาสตรหรือวิชาตางๆ มากกวา 1 วิชาขึ้นไป
รวมเขาดวยกนัภายใตเรื่องราวโครงการหรือกิจกรรมเดียวกันเพ่ือแกปญหาหรือแสวงหาความรู 
ความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

วัฒนาพร ระงับทุกข (2545: 141) ใหความหมาย ของการจัดการเรียนรูแบบ  
บูรณาการวา หมายถึง การจัดประสบการณการเรียนรู โดยเชื่อมโยงระหวางประสบการณเดิม 
และประสบการณใหม และเปนประสบการณตรงที่เชื่อมโยงความสัมพันธในวิชาการหลาย ๆ 
แขนง ในลักษณะสหวิทยาการ โดยใชกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด กระบวนการ
แกปญหา และกระบวนการแสวงหาความรูที่เชื่อมโยงทัง้หลักสูตรและวธิีสอน ตลอดจนแนวคิด
ของผูเรียน เพ่ือใหเกิดความรูแบบองครวม เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวติประจําวัน 

สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545: 182) กลาววา สําหรับความหมายของคําวา   
บูรณาการนั้น อาจพิจารณาไดเปนสองนัย คือความหมายโดยทั่วไปของคําวาบูรณาการ และ
ความหมายเฉพาะในทางศกึษาศาสตรดังน้ี 

ความหมายโดยทั่วไป บูรณาการ หมายถึง การทําใหสมบูรณ คือการทําใหหนวย
ยอยๆ ที่สัมพันธ อิงอาศัยกันอยู เขามารวมทําหนาที่อยางประสานกลมกลืนเปนองครวมหนึ่ง
เดียว ที่มีความครบถวนสมบูรณในตัวเอง พระเทพเวท ี (สุวิทย มูลคาํ และ อรทัย มูลคํา. 2545: 
182; อางอิงจาก พระเทพเทว.ี 2531) สวนอีกความหมายหนึ่ง ซ่ึงกลาวเฉพาะเจาะจงไปถึงองค
ความรู ในสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร หรือครุศาสตร 

ความหมายในทางศึกษาศาสตร บูรณาการ หมายถึง การนําเอาศาสตรสาขาวิชา
ตางๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน มาผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือประโยชนในการจัดหลักสูตร
แบบบูรณาการ คือ หลักสูตรที่นําเอาเนื้อหาของวิชาตางๆ มาหลอมรวมเขาดวยกัน             
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ทําใหเอกลักษณของแตละวิชาหมดไป และเกิดเอกลักษณใหมของหลักสูตร 

จากความหมาย ของการสอนแบบบูรณาการที่กลาวมา พอจะสรุปไดวา การสอน
แบบบูรณาการหมายถึง การเรียนรูที่เชื่อมโยงศาสตรหรือเน้ือหาสาขาวิชาตางๆ ทีมี่
ความสัมพันธเกี่ยวของ มาผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดความรูที่มีความหมาย มีความ
หลากหลาย และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวติประจําวัน 

4.2 เหตุผลทีต่องบูรณาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 2) และ สุวทิย มูลคํา (2545: 184) กลาวถึงเหตุผลที่
ตองบรูณาการไว ดังน้ี 

1. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ทําใหผูเรียนไดประยุกตใชความคิด 
ประสบการณ ความสามารถ และทักษะตางๆ ในเวลาเดียวกัน ทําใหไดรับความรู ความเขาใจใน
ลักษณะองครวม ซ่ึงจะสงผลใหผูเรยีน เกดิการเรียนรูทีล่ึกซึ้ง เน่ืองจากเปนการเรยีนรูที่ใกลเคียง           
และสอดคลองกับชีวติจริง 

2. หลักสูตรและการเรียนรูแบบบูรณาการ มีประโยชนในการลดความซ้ําซอน
ของเนื้อหาตางๆ ปจจุบันความรูและขอมูลตางๆ เพ่ิมขึน้อยางรวดเรว็ ทําใหการเรยีนรูแบบ
สัมพันธวชิา มีความสําคัญมากกวาแตละวิชา ตางก็จะเพิ่มเน้ือหาวิชาของตนเขาไป 

3. การเรียนรูแบบบูรณาการ สามารถตอบสนองความสามารถ ของผูเรียนซึ่งมี
หลายดาน เชน ภาษา คณิตศาสตร มิติสมัพันธ ความแคลวคลองของรางกายและการ
เคลื่อนไหว ดนตรี สังคมหรอื มนุษยสัมพันธ และความรูความเขาใจตนเอง ซ่ึงรวมเรียกวา พหุ
ปญญา (Multiple Intelligence) และตอบสนองตอความสามารถที่จะแสดงออก และตอบสนอง
ทางอารมณ (Emotional Intelligence) 

4. ขอคนพบทั้งทางทฤษฎกีารเรียนรู และผลวิจัยทางการศึกษาตางยนืยัน
ตรงกันวา ผูเรยีนจะเรียนรูไดดีขึ้น และเรยีนรูอยางมีความหมาย เม่ือมีการบูรณาการเขากับชีวติ 

5. ปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร สรรพศาสตรทั้งหลาย ที่มีมากมายในโลก 
ไดรับการจัดระบบที่ดีเชื่อมโยงกับเรื่องราว ที่คนพบใหม ทุกคนมีสิทธเทา ๆ กันในการแสวงหา 
งายขึ้นสะดวกขึ้น พ่ึงพิงผูสอนนอยลง ผูสอนจึงจําเปนตองเลือกเฉพาะสาระที่สําคัญและจําเปน
ตอการดํารงชีวิตที่ผูเรียนตองการโดยใชเวลาเทาเดิม 

6. ไมมียาอายุวัฒนะฉันใด ก็ยังไมมีหลักสูตรวิชาใดเพยีงวิชาเดียวทีส่ําเร็จรูป 
และสามารถนาํไปใช แกปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นในชวีิตจริงได 

7. เปดโอกาสใหผูเรียนแตละคน ไดใชความรู ความคิด ความสามารถและ
ทักษะ ที่หลากหลายในการเขารวมกิจกรรม 

ดังน้ัน การบูรณาการ จึงเปนแนวทางหนึง่ที่จะเชื่อมโยงเนื้อหา สาระความรู และ
กระบวนการเรียนการสอน ดวยเหตผุลทีว่า ปญหาทีต่องแกไขและประสบการณตางๆ ลวนแตมี
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การเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน หลาย ๆ สาขาวิชา คนเราจงึตองเรียนรู และใชทักษะมากมายเพื่อ
แกปญหา นอกจากนั้นการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ยังทําใหเกดิพัฒนาการที่ดีขึ้นในทักษะ
ตางๆ เชน   การแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ มีการเรียนรูรวมกัน มีการสะทอนใหเห็น
สถานการณ หรือ  เหตุการณที่เกิดขึ้นในโลกจริง ๆ ชวยเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับชีวติจริง อีกทั้ง
ปจจุบันมี เน้ือหาสาระ หรือประเด็นปญหาในสังคมเกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนเรือ่งสิ่งแวดลอม
หรือปญหาสุขอนามัยตางๆ การบูรณาการเนื้อหาสาระ หรือประเด็นปญหาภายใตหัวเรื่อง
เดียวกัน จะทาํใหสามารถใชเวลาที่มีอยูจํากัด ในตารางเรียนไดอยางคุมคา 

4.3 ลักษณะสําคัญของการบูรณาการ 

ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวชิาการ (2544: 4) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคญัของ
การบูรณาการ คือ 

1. เปนการบูรณาการระหวาง ความรู และ กระบวนการเรียนรู 

2. เปนการบูรณาการระหวาง พัฒนาการทางดานความรู และ ทางดานจิตใจ 

3. เปนการบูรณาการระหวาง ความรู และ การปฏิบัต ิ

4. เปนการบูรณาการระหวาง สิ่งที่อยูในหองเรียน และ สิ่งที่อยูในชวีติจริง 

5. เปนการบูรณาการระหวาง วิชาตางๆ 

4.4 หลักการสําคัญทีต่องคํานึงถึงในการบูรณาการ 

ศูนยพัฒนาหลกัสูตร กรมวชิาการ (2544: 5)กลาวถึงหลักการสําคัญที่ตองคํานึงถงึใน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ คือ 

1. เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2. จัดประสบการณตรงใหกับผูเรียน 

3. เนนการปลกูฝงจิตสํานึก คานิยมและจริยธรรมทีถู่กตอง 

4. จัดบรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนกลาคิด กลาทํา 

5. ใหผูเรียนไดรวมทํางานกลุม 

4.5 รูปแบบของการบูรณาการ 

ศูนยพัฒนาหลักสูตรกรมวชิาการ (2544: 6–11) ไดกลาวถึง รูปแบบ ของการเรียนรู
แบบบูรณาการวา มี 2 ลักษณะคือ การบูรณาการภายในวิชา และ การบูรณาการระหวางวชิา 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. การบูรณาการภายในวชิา เปนการเชื่อมโยงการเรียนรู ระหวางเนือ้หาในกลุม

วิชา หรือรายวิชาเดียวกันเขาดวยกัน 

2. การบูรณาการระหวางวชิา เปนการบรูณาการที่จัดไดวา เปนวิธกีารที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะเปนการเชื่อมโยง หรือรวมศาสตรตางๆ ตั้งแต2 สาขาวิชาขึ้นไปภายใตหัว
เรื่อง (Theme) เดียวกัน เปนการเรียนรูโดยใชความรูความเขาใจ และทักษะในศาสตรหรือ
ความรูในวิชาตาง ๆ มากกวา 1 วิชาขึ้นไปเพ่ือแกปญหา หรือแสวงหาความรู ความเขาใจใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึง ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทีล่กึซึ้ง และมีลักษณะใกลเคยีงกับชีวติจริง
มาก การบูรณาการระหวางวิชามีดวยกนั 4 แบบ คือ 

2.1 บูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) เปนการจัดการเรียนรู โดยครูผูสอนวิชาใด
วิชาหนึ่งไดนําเนื้อหาของวิชาอ่ืนๆ เขามาบูรณาการกับวิชาที่ตนสอนเปนการวางแผนการสอน 
และสอนโดยครูผูสอนเพียงคนเดียว 

2.2 การบูรณาการแบบคูขนาน (Parallel) เปนการจัดการเรียนรูโดยครูผูสอนตั้งแต 2 
คนขึ้นไป สอนตางวชิากัน ตางคนตางสอน แตวางแผนการสอนรวมกัน เพ่ือรวมองคประกอบ
ของหัวขอเรื่อง (Theme) ความคิดรวบยอด (Concept) หรือปญหา (Problem) แลวครูผูสอนแต
ละวิชาสอนแยกกัน ชิ้นงานที่ใหแกผูเรียน ขึ้นอยูกับครูผูสอนแตละวิชา แตทั้งหมดตองสะทอน
ถึงหัวขอเรื่อง ความคิดรวบยอดหรือปญหาที่ระบุไวรวมกัน 

2.3 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary) วิธีการนี้ ครูผูสอนหลายๆ 
คนจากหลายวิชามาวางแผนรวมกันเกี่ยวกับหัวขอเรื่อง (Theme) ความคิดรวบยอด (Concept) 
ปญหา (Problem) ตางคนตางแยกกันสอนเปนสวนใหญ แตมีการมอบหมายงานหรือโครงงาน 
(Project) รวมกัน ซ่ึงจะชวยเชื่อมโยงสาขาวิชาตางๆ เขาดวยกัน และกําหนดวาจะแบงโครงงาน
น้ันออกเปนโครงงานยอยใหผูเรียนปฏบิตัิในแตละรายวิชาตามโครงงานยอยนั้น 

2.4 การบูรณาการแบบขามวิชา หรือรวมกันสอนเปนคณะ (Transdisciplinary) 
วิธีการนีเ้ปนการสอนที่ครูผูสอนวิชาตางๆ จะรวมกันสอนเปนคณะหรือเปนทีม มีการวางแผน 
ปรึกษาหารือรวมกัน โดยกําหนดหัวขอเรือ่ง (Theme) ความคิดรวบยอด (Concept) หรือปญหา 
(Problem) รวมกัน แลวรวมกันสอนเปนคณะโดยผูเรียนกลุมเดียวกนั 

นอกจากนี้สุวิทย มูลคํา (2545: 184) ไดเสนอรูปแบบการบูรณาการ โดยจําแนกตาม
ลักษณะตาง ๆ ได 3 รูปแบบ ดังน้ี 

แบบที่ 1 จําแนกตามจํานวนผูสอน แบงเปน 3 ลักษณะไดแก 

1.1 การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว ผูสอนสามารถจัดการเรียนรู โดยเชื่อมโยงสาระ
การเรียนรูตาง ๆ กับหัวขอเรื่องที่สอดคลองกับชีวติจริง หรือสาระที่กําหนดขึ้น เชน เรื่อง
สิ่งแวดลอมรอบตวัเรา เปนตน ผูสอนสามารถเชื่อมโยงสาระและกระบวนการเรียนรู ของกลุม
สาระตางๆ เชน การอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะหตาง ๆ มาจัดเปนกิจกรรม
การเรียนรูแบบตางๆ ทําใหผูเรียนไดใชทกัษะและกระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรู     
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ความจริง จากหัวขอเรื่องทีก่ําหนด 

1.2 การบูรณาการแบบคูขนาน มีผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันจัดการเรียนการ
สอน โดยอาจยึดหัวขอเกี่ยวกับเรื่องใดเรือ่งหน่ึง แลวบรูณาการเชื่อมโยงแบบคูขนานกันไป 
ภายใตหัวเรื่องเดียวกัน แตการสอนนั้นยังแยกกันสอน เชน 

ผูสอนคนที่ 1 สอนวิทยาศาสตร เรื่องเงา 

ผูสอนคนที่ 2 สอนคณิตศาสตร เรื่องการวดัระยะทาง โดยการวัดเงา คิดคํานวณใน
เรื่องเงา จัดทํากราฟของเงาในระยะตางๆ หรือ 

ผูสอนคนที่ 3 สอนวิชาศลิปะ เรื่องเทคนิคการวาดรูปทีมี่เงา 

การบูรณาการแบบคูขนาน ผูสอนสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรูไดมากกวา     
3 คน หรือ 3 สาระการเรียนรูก็ได ทั้งน้ีขึน้อยูกับหัวเรือ่งที่กําหนดขึ้นมาจะสามารถเชื่อมโยง ให
เขากับสาระการเรียนรูตางๆ ไดมากนอยเพียงใด 

1.3 การบูรณาการแบบสอนเปนทีม ผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไป รวมกันคิดหัวขอเรื่อง 
หรือ โครงการขึ้นมา โดยใชเวลาเรียนตอเน่ืองกัน วิธีการคือรวมจํานวนชั่วโมงของสาระการ
เรียนรูตางๆ ที่ผูสอนเคยแยกกันสอนนั้น มารวมเปนเรือ่งเดียวกัน มีเปาหมายเดียวกัน ลักษณะ
ของผูสอน สอนเปนทีม ผูเรยีน เรียนรูเปนทีม สําหรับกรณีที่ตองการเนนทักษะบางเรื่องเปน
พิเศษ หรือมีรายละเอียดบางเรื่องที่เฉพาะเจาะจง ผูสอนก็สามารถแยกกันสอนได ตัวอยาง
การบูรณาการแบบสอนเปนทีม เชน กิจกรรมเขาคายดนตรี กิจกรรมเขาคายศลิปะ กิจกรรม   
เขาคายภาษาอังกฤษ   เปนตน 

แบบที่ 2 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

2.1 การบูรณาการภายในกลุมสาระการเรยีนรู เปนลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ที่มุงใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิด ทกัษะและความคิดรวบยอด ของสาระการเรียนรูสาระใด
สาระหนึ่งน่ันเอง ตัวอยางเชน 

การบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ซ่ึงเปนการเชือ่มโยงทักษะทาง
ภาษาระหวางการฟง การพูด การอาน การเขียน หลักภาษา และการใชภาษาโดยใชวรรณกรรม 
หรือวรรณคดีเปนแกน จัดเปนหนวยการเรียนรู ซ่ึงทําใหผูเรียนเขาใจความคิดและความ
เชื่อมโยงระหวางความคิดไดดี ผูเรียนจะเรียนรูอยางมีความหมาย และเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 การบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู เปนลกัษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่นําเอาสาระการเรียนรูจากหลายกลุมสาระ มาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรยีนรูภายใตหัวเรื่อง (Theme) 
เดียวกัน 
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แบบที่ 3 จําแนกตามประเภทของการบรูณาการ 

3.1 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ เปนลักษณะการบูรณาการระหวางกลุมสาระการ
เรียนรู ซ่ึงเปนการนําเอาสาระการเรียนรูจากหลายกลุมสาระ มาเชื่อมโยงรอยรัดใหเปนเนื้อ
เดียวกัน เพ่ือจัดการเรียนรูภายใตหัวขอเรื่อง (Theme) เดียวกัน 

3.2 การบูรณาการแบบพหวุิทยาการ เปนลักษณะการบูรณาการที่ผูสอนนําเอาเรื่อง 
หรือสาระการเรียนรูทีต่องการใหผูเรียนไดเรียนรู ไปสอดแทรกในสาระการเรียนรู หรือวิชาที่
ตนเองรับผดิชอบสอน เชน ผูสอนสาระการเรียนรูภาษาไทยตองการจะสอนเรื่อง การอนุรักษ
พลังงานและสิง่แวดลอม ก็สามารถนําเรื่องนี้เขามาสอดแทรกในการสอนได 

สรุปไดวา การสอนแบบบูรณาการมี 2 แบบ คือ การบรูณาการภายในวิชา และการ 
บูรณาการระหวางวิชา การบูรณาการภายในวชิามีจุดเนนอยูภายในวิชาเดียวกัน สวนการ 
บูรณาการระหวางวิชาเปนการเชื่อมโยงหรือรวมศาสตรตางๆ ตั้งแต 2 สาขาวชิาขึ้นไปภายใต
หัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน เปนการเรียนรูโดยใชความรูความเขาใจและความรูในวิชาตางๆ 
มากกวา 1 วชิาขึ้นไป เพ่ือการแกปญหาหรือแสวงหาความรู ความเขาใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึง
จะชวยใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูที่ลึกซึ้ง และมีลักษณะใกลเคียงกบัชวีติจริงมากขึ้น 

4.6 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ 

ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวชิาการ (2544: 17) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการไวดังน้ี คือ 

1. กําหนดเรื่องที่จะสอน โดยการศกึษาหลักสูตร และวเิคราะหหาความสัมพันธของ
เน้ือหาที่มีความเกี่ยวของกนั เพ่ือนํามากําหนดเปนหัวขอเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือปญหา 

2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู โดยศึกษาจุดประสงคของวิชาหลกั และวชิารองที่จะ
นํามาบูรณาการ และกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในการสอนสําหรับหัวขอเรื่องนั้น ๆ เพ่ือการ
วัดและประเมินผล 

3. กําหนดเนื้อหายอย เปนการกําหนดเนื้อหายอย ๆ สําหรับการเรียนรู ใหสนอง
จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว 

4. วางแผนการสอน เปนการกําหนดรายละเอียดของการสอน ตั้งแตตนจนจบโดยการ
เขียนแผนการสอน ซ่ึงประกอบดวย องคประกอบสําคญัเชนเดียวกบั แผนการสอนทั่วไป คือ 
สาระสําคัญ จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

5. ปฏิบัติการสอน เปนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู ที่กําหนดไวในแผนการสอน 
รวมทั้งมีการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ความสอดคลองกันของการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู ผลสําเร็จของการเรียนรูตามจุดประสงค ฯลฯ โดยมีการบันทกึจุดเดน จุดดอยไวสําหรับ
การปรับปรุงและพัฒนา 
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6. การประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา เปนการนําผลที่ไดจากการบันทึกรวบรวมไวขณะ

ปฏิบตัิการสอน มาวิเคราะหเพ่ือปรับปรงุพัฒนาแผนการสอนแบบบรูณาการ ใหมีความสมบูรณ    
ยิ่งขึ้น  

 

5. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมภาษาใน   

    ลักษณะบูรณาการ 
 จากการศึกษาคนควางานวจัิยในประเทศ ที่ศึกษาการพัฒนาความสามารถทางการ

เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใชกจิกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการ ผูวิจัยไดทําการ
สืบคนขอมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงทําการวิจัยในโครงการ          
“ รวมปฏิรูปการเรียนรูกับครูตนแบบ” โดยพบงานวิจัยของ กุศยา  แสงเดช ที่จัดการเรียนการ
สอนแบบ “การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ใน
ระดับประถมศึกษา แตไมพบหลักฐานทีช่ัดเจนเกี่ยวกบัการรายงานผลของงานวิจัยน้ี และจาก
การศึกษางานวิจัยอ่ืน มีงานวิจัยที่เกีย่วของกับการใชกิจกรรมภาษาในการเรียนการสอน ใน
ลักษณะตางๆ ดังน้ี 

5.1 การสอนโดยใชกิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการรายวิชา 
 เคลลี่ (Kelly. 1991) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัการสอนแบบบูรณาการเสริมทักษะ 

กับนักศึกษาที่เรียนวิชาบญัชี 1 ของวิทยาลัยคอลดเวลล รัฐนิวเจอรซ่ี เพ่ือฝกการอาน การเขียน     
การพูด และการฟง เพ่ือใชสําหรับการสมัครงาน การวจัิยน้ีไดเสนอวิธีการบูรณาการทักษะทั้ง 4 
ทักษะเขากบัหลักสูตรการบัญชี 1 กลยุทธในการสอนนี้ถูกเรียกวา การบูรณาการเสริมทักษะ 
ผลการวิจัยพบวากลยุทธในการสอนนี้ ไดบูรณาการการพัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารเขากับ
หลักสูตรบัญชี โดยนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูเอง และมีการเรียนแบบรวมมือในการ
เรียนการสอน ทําใหการผสมผสานระหวางการสอน และการสื่อสารประสบความสําเร็จ และ
นักเรียนมีผลคะแนนการสอบปลายภาค พัฒนาขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

5.2 การสอนโดยใชกิจกรรมภาษาในลักษณะทักษะสัมพันธ 
เดบริเซย  (Dabrisay. 1982: 76–83) ไดศึกษาทดสอบความสามารถ ในการใชภาษา

เพ่ือการสื่อสารของนักเรียน ในมหาวิทยาลัยออตตาวา โดยแบงนักเรยีนเปน 2 กลุม คือ กลุม
ทดลอง ไดรับการฝกทักษะการรับรูในระดับความสัมพันธระหวางประโยค (Discourse Level) 
เปนสถานการณใชภาษาในสถานการณจริง และกลุมควบคุม ไดรับการสอนโดยใชวิธีการฝก
กระสวนประโยค (Pattern Drill) ดวยการตั้งคําถาม พรอมทั้งมีคําตอบใหเลือกเกี่ยวกับความ
เขาใจในเรื่องที่อาน แลวทดสอบโดยใชสถานการณจริงๆ ซ่ึงมี 3 แบบ คือ ใหนักเรียนสัมภาษณ
เจาของภาษา ใหไดขอมูลมากที่สุดภายในเวลา 4 นาท ีใหบรรยายลกัษณะของผูแสดงในขณะที่
ดูการแสดง และใหพูดในหวัขอที่กําหนดในเวลา 3  นาที ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนที่ฝกทักษะ
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โดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารไดคะแนนสงูกวานักเรียนที่ฝกโดยไมใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ

5.3 การสอนโดยใชกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร 
อราม  บุญมาไชย (2532 : 87) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความสนใจใน

การเรียนวชิาภาษาอังกฤษ โดยการใชและไมใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารประกอบบทเรียน ในชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารประกอบ
บทเรียน กบั   นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยไมใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารประกอบบทเรียน มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาอังกฤษแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
โดยการสอนแบบใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารประกอบบทเรียน มีผลทาํใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวาการสอนโดยไมใชกิจกรรมเพือ่การสื่อสาร
ประกอบบทเรยีน 

สายัญ  จุปะมัคถา (2539) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง   
นักเรียนกลุมทดลอง ที่เรียนโดยการใชกจิกรรมเพื่อการสื่อสารที่ใชหลักการแปลขอมูล 
(Information Transfer) กับนักเรียนกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชกิจกรรมที่กําหนดไวในหนังสือ
เรียน  กลุมตวัอยางเปนนักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสทุธาธบิดี จังหวัดสมุทรปราการ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 สองกลุม พบวาผลสมัฤทธิใ์นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรยีนในกลุม
ทดลองมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงกวากลุมควบคุม 

รัตตยิา  ภูมิสายดร (2540) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนนาจารยวทิยา จังหวัดกาฬสินธ โดย
การใชหลักการจัดกิจกรรม ชองวางของขอมูล(The Information Gap Principle) พบวานักเรียน 
ที่ไดรับการสอนดวยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชหลักการจัดกิจกรรมชองวาง
ของขอมูล (The Information Gap Principle) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาอังกฤษสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู และทําใหนักเรียนกลาพูด กลาแสดงออก และใชภาษาได
อยางคลองแคลวมากขึน้ 

วอลลิ่ง ( Walling. 1977: 6147–A) ไดทําการวิจัยทดลองศึกษาผลของการเรียน โดย
ใชกิจกรรมเกมเปนสื่อทุกขัน้ตอน กับการสอนวิธีอ่ืน เชน การบรรยาย – อภิปราย การบรรยาย
อยางเดียว และการบรรยายประกอบเกม กับนักศึกษาปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส 
จํานวน 180 คน ผลการวิจัยพบวา นักศกึษากลุมทีใ่ชเกมเปนสื่อการสอนทุกขั้นตอน มี
ผลสัมฤทธิ์ และความคงทนในการเรียนสูงกวากลุมอ่ืน 

จากการศึกษางานวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา การใชกิจกรรมภาษาในการสอนภาษา 
สามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไดมาก เพราะการใชกจิกรรมภาษา 
ทําใหนักเรียนไดฝกทั้ง การใชภาษา ความคิด สติปญญา ความกลาในการแสดงออก อีกทั้งยัง
ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ เพราะผูเรียนเห็นวาสามารถนําไปใชไดจริง และมีอิสระในการสื่อสาร 
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ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทั้งในและนอกหองเรียน อยางมีประสิทธภิาพ และหากนํากิจกรรม
ภาษานั้นๆ มาสอนในลักษณะบูรณาการ โดยใชความรูความเขาใจ และทักษะในวิชาตางๆ 
มากกวา 1 วชิาขึ้นไป จะยิง่ทําใหผูเรียน ไดประยุกตใชความคิด ประสบการณ และทักษะ
หลายๆ ทักษะในเวลาเดียวกันดวย ดังน้ันผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา การพฒันา
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใชกจิกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารในลักษณะ    
บูรณาการ เพ่ือนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหไดผลดียิ่งตอไป 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

การศึกษาคนควานี้ผูวิจัยศกึษาเรื่องการใชกิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการ
ประกอบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรยีนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 เพ่ือใหการวิจัยบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่วางไว ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา
คนควาตามหวัขอดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดประชากร 
2. ระยะเวลาในการทดลอง 
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
4. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

1. การกําหนดประชากร 

ประชากรทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  

ปการศึกษา 2546 โรงเรียนบานมาบบวั อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2   

ปการศึกษา 2546 จํานวน 1 หองเรียน รวม 20 คน 

2. ระยะเวลาในการศึกษาคนควา 

ผูวิจัยใชเวลาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 เปนเวลา 7 สัปดาห ๆ ละ 3 คาบ       
คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 20 คาบ โดย แบงเปน 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  
จํานวน 30 ขอ  และดําเนินการประเมินผล  ใชเวลาทดสอบในขั้นนี้  2  คาบ  คาบละ 50 นาที 

ขั้นที่  2 เปนการใหความรูและจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการแกนักเรียนในหองเรียน  
เปนเวลา  6  สัปดาห  รวม  16  คาบ 

ขั้นที่  3 ทําการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) ดวยแบบทดสอบประเมินผล
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ ใชเวลาทดสอบในขั้นนี้ 2 คาบ 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนความีดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรูทีใ่ชกิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการ  
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
4. แบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียน 
 

4. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชกิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการ (ภาคผนวก ก 
หนา 61) สรางแผนการจัดการเรียนรู โดยบูรณาการเนื้อหาภาษากับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนใน
สักษณะบูรณาการสอดแทรกแลวนํามาจดัการสอนตามหลักการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารโดยมุงเนนใหนักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขากับชวีติจริงเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ความหมาย และใชทักษะจากวิชาตางๆ มาใชในการแกปญหา  

1.1 หลักการ และขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรู ในงานวิจัยน้ี ดัดแปลงมา
จากชัยฤทธิ์ ศลิาเดช (ชัยฤทธ ศลิาเดช. 2544: 112-116) ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังน้ี คือ 

 ขั้นตอนที1่  

 1.1.1 ศึกษาจดุมุงหมายของหลักสูตร   ศกึษาผลการเรยีนรูที่คาดหวงัรายป
สาระการเรียนรูรายป   โครงสรางรายวชิา   สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน  คําอธิบายรายวิชา และ
จุดประสงคการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เน้ือหา และ
ขอบขายวิชาที่สอน 

 1.1.2 กําหนดหัวเรื่อง (Theme) ซ่ึงใชในงานวิจัยคือ My Family เพราะหัว
เรื่องนี้เปนเนือ้หาที่ไมซับซอนเกินไปนัก อีกทั้งเปนเรื่องที่ใกลตวัผูเรยีน และสามารถเชื่อมโยง
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนได โดยมีแนวการดําเนินงาน คือ ใชการประชุมระดมความคิดระหวาง
ครูผูสอนในระดับเดียวกัน ซ่ึงสอนในรายวชิาภาษาอังกฤษและรายวชิาอ่ืนๆ เพ่ือกําหนด
รายละเอียดของเนื้อหาโดยมีหลักการดังน้ี คือ 

1.1.2.1 วิชาภาษาอังกฤษเปนแกน 

1.1.2.2 นําเนื้อหาสาระจากกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนมาเชื่อมโยง ในกิจกรรม  
การเรียนการสอนภาษาเพือ่การสื่อสาร โดยจัดทําผังความคิด (Mind Mapping) ภายใตหัวเรื่อง
ที่กําหนด คือ My Family ซ่ึงแยกเปนเรื่องยอยๆ จํานวน 5 เรื่อง ดังน้ีคือ 

1. Rooms in My House (หองตาง ๆ ในบานของฉัน) 

2. Furniture in the House (เครื่องเรือนในบาน) 

3. Family Tree (สมาชิกภายในบาน) 

4. My Relatives (ญาติๆ ของฉัน) 

5. Making Food (มาทําอาหารกัน) 
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ขั้นตอนที่ 2 

1.1.3 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูเชิงบูรณาการ 

1.1.4 กําหนดผลการเรียนรูที่พึงเกิดในตวัผูเรียน 

1.1.5 กําหนดเวลาในแตละเรื่องยอยใหเหมาะสม 

1.1.6 สรางกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชกิจกรรมที่เนนการเรียนรูจาก
การปฏิบตัิจริงบนพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ที่ผูสอนคัดเลอืกมาจาก
หนังสือ  กิจกรรมภาษาอังกฤษกบัเด็ก (Young Learners), โครงงานภาษาอังกฤษกับเด็ก 
(Project with Young Learners) หนังสือเรียน Projects: Play and Learn 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) หนังสือเรียน English Parade (2544) และหนังสือเรยีน Let’s go 
(2536) ในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะไดนําภาษาที่เรียนไปใชบรูณาการกับทกัษะ และสาระการเรียนรู
อ่ืน ๆ ในรูปของกิจกรรมที่มีการกําหนดชิ้นงาน และลาํดับการปฏิบตัิงานชัดเจน  

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาสื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู โดย 

1.1.7 สํารวจขอมูลเกี่ยวกบัสื่อการเรียนรู และแหลงการเรียนรูที่จําเปนตองใช
สนับสนุนการเรียนรู 

1.1.8 ตรวจสอบสื่อ / แหลงการเรียนรูที่ครูแตละคนมีอยู หรือใชเปนแหลง
คนควาอยู 

1.1.9 จัดหาสื่อเพ่ิมเติม โดยเฉพาะรายการที่จําเปนตอการเรียนรู 

               ขั้นตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผล 

1.1.10 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

1.1.11 การประเมินนักเรียนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน และแบบ
บันทึกการเรียนรูของนักเรียน 

1.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูที่มีลักษณะบูรณาการ ตามหลักการขางตน รวม    
5 แผน จากนั้นจึงนําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสรจ็แลว ใหผูเชีย่วชาญตรวจความถกูตอง
และเหมาะสม แลวนําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการแกไขจากผูเชีย่วชาญ ไปทดลองกับกลุม
ทดลอง 

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ (ภาคผนวก ข หนา 67)  

แบบทดสอบนี้ ใชวัดกอนและหลังการทดลอง เปนการวัดความสามารถแบบรวม 
(Integrated or Global Test) ในลักษณะทกัษะสัมพันธ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

2.1 ศึกษาโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ในชวงชัน้ที่ 2 (ป. 4 – 6) ของกระทรวงศึกษาธิการ และวธิีสรางแบบทดสอบ
ของสุมิตรา อังวัฒนกลุ (2540: 204–207) และอัจฉรา วงษโสธร (2538: 168–177) 
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2.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบรวม (Integrated or 

Grobal-Tests) เพ่ือวัดทักษะสัมพันธ ลักษณะแบบทดสอบมีทั้งขอเขียน (Written Paper) และ
สัมภาษณ (Oral -Interview) โดยผูวิจัยเปนผูทดสอบ เพ่ือเปรียบเทยีบ ความสามารถในการ
เรียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

2.2.1 แบบทดสอบขอเขียนวัดทักษะฟง - อาน – เขียน จํานวน 20 ขอ             
ขอละ 1 คะแนน  แบงขอสอบเปนฟงขอความแลวกาเครื่องหมายใหตรงกับภาพ 5 ขอ ชนิดจับคู 
4 ขอ ตอบคําถามจากรูปภาพ 6 ขอ และอานจดหมายแลวตอบคําถาม 5 ขอ รวมเปน 20 ขอ 20 
คะแนน 

2.2.2 การสอบสัมภาษณ (Oral Interview) เปนการวดัทักษะ ฟง – พูด โดย
การถามคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตวั หรือ ใหสถานการณใหผูเรียนพูด จํานวน 10 คําถาม รวม 
24 คะแนน ระหวางการดําเนินการสอบ มีการบันทึกโดยใชแถบบันทึกเสียงเพ่ือนํามา
ประกอบการตรวจใหคะแนนอีกครั้งหน่ึง 

2.3 สรางเกณฑการใหคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดย
ศึกษาและดัดแปลงจากเกณฑการใหคะแนนของอัจฉรา วงษโสธร (2538: 130–135, 209–211) 
และแบบประเมิน FSI (The Foreign Service Institute Oral Interview) ของ ออลเลอร (Oller. 
1979: 120–123)  

2.3.1 กําหนดเกณฑประเมินความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษแบบรวม 
ซ่ึงพิจารณาจากแบบทดสอบแตละประเภทดังน้ี 

2.3.1.1 การใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะอาน – เขียน โดยให
คะแนนการอานและการเขียน ขอละ 1 คะแนน 

2.3.1.2 การใหคะแนนการสอบสัมภาษณ พิจารณาจาก ความสามารถ
ในการจับใจความ การตีความ การแสดงออกทางสายตา และกรยิาทาทางประกอบการฟง  
ความคลองแคลว การออกเสียง การใชโครงสรางไวยากรณ และการใชคําศัพท 

(ภาคผนวก ข หนา 83)  

 2.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษแบบรวม กอนการ
ทดลองและเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบไปใหผูเชีย่วชาญทางดานการสอนภาษาอังกฤษ 
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และแกไขกอนนําไปใชกับกลุมทดลอง 

 3. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน (ภาคผนวก ค หนา 85) 

แบบสังเกตนี้ใชเพ่ือประเมินพัฒนาการของผูเรียนในการเรียนภาษาองักฤษ โดยผูวิจัย
ประเมินผูเรียนเปนระยะๆ หลังสิ้นสุดแตละแผนการสอน โดยสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของ
ผูเรียนโดยรวม โดยประเมินครั้งละ 5–7 คน แลวยอนกลับมาสังเกตพฤติกรรมใหมในภาพรวม
หลงัสิ้นสุดแตละแผนการจดัการเรียนรูโดยมีหลักเกณฑและขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของ
แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน ดังน้ี  
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 3.1 ศึกษาหลกัการวัดผลและการประเมนิผลจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษประถมศึกษา พุทธศักราช 2539 ของกระทรวงศึกษาธกิาร (2541: 65–94) จาก
หนังสือของ James Bellanca (108 วิธวีดัและประเมินพหุ-ปญญา. 2544: 29) และ        
รวีวรรณ  ชินะตระกลู (วิธวีจัิยการศึกษา. 2535: 164) 

     3.2 สรางแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ขอความในแบบสอบถามกําหนดจาก
พฤติกรรมของผูเรียนที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นในระหวางการจัดการเรียนรู โดยใชกจิกรรมภาษา
ในลักษณะบูรณาการ โดยใชเกณฑการประเมิน ซ่ึงมีลกัษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  

(rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลเิคอรท (Likert) และกําหนดลักษณะของตวัเลือกที่เปน
เกณฑการใหคะแนนแตละขอดังน้ี  

5 หมายถึง มากที่สุด 

4 หมายถึง มาก 

3 หมายถึง ปานกลาง 

2 หมายถึง นอย 

1 หมายถึง นอยที่สุด 

  3.3 นําแบบสงัเกตพฤติกรรมนักเรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
เพ่ือตรวจความถูกตองของภาษา ความเหมาะสมของเกณฑการประเมิน และตรวจสอบความ
เที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของแบบประเมิน โดยนําคะแนนที่ได มาหาคาเฉลี่ย 

   3.4 นําแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ที่ไดรับการแกไขถูกตองแลว ไปใชประเมิน
กับกลุมทดลอง 

4. แบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียน (ภาคผนวก ค หนา 86)  

แบบบันทึกการเรียนรูของนกัเรียนนี้ ผูวิจัยกําหนดใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกบักจิกรรม โดยการวาดรูปใบหนา ซ่ึงสะทอนความรูสึกของตนเกี่ยวกบักิจกรรมนั้นๆ 
อภิปรายผลทีป่รากฏจากภาพที่นักเรียนวาดแสดงความรูสึก จากนั้นจึงใหนักเรียนเขียนบนัทึก
การเรียนรูหลงัจากที่ทํากิจกรรมเสร็จในแตละคาบ เพ่ือผูวิจัยจะไดทราบถึงปญหา อุปสรรคที่
นักเรียนพบในระหวางทํากจิกรรม และหาแนวทางแกไขปญหาของนกัเรียนในโอกาสตอไป 
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบตัิ (Action Research) ซ่ึงเปนแบบกลุมเด่ียว สอบ
กอนและสอบหลัง (One group pre-test post-test design) โดยมีแบบแผนการทดลองดังน้ี 

 

สอบกอน                                   ทดลอง                                     สอบหลัง 

T1                                           X                                            T2 

 

T1 หมายถึง การสอบกอนการทดลอง (Pre – test) 

X หมายถึง การใหความรูทางภาษาอังกฤษ และทํากิจกรรมภาษาในลกัษณะบูรณาการ 

T2 หมายถึง การสอบหลังการทดลอง (Post – test) 

    ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี คือ 

 1. ผูวิจัยขออนุญาตสถานศกึษาตนสังกัด ทําวิจัยโดยทาํความเขาใจเกี่ยวกับ
จุดประสงคของการวิจัย ขั้นตอนตางๆ ของการวิจัย เปาหมาย วิธีการ เกณฑการประเมิน 

 2. ทําความเขาใจกับนักเรียนเก่ียวกบัการวิจัย กระบวนการเรียน เปาหมายของการ
เรียนและการประเมินผล 

 3. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pre – test) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนทําแบบทดสอบจาํนวน 2 ชุด คือ แบบทดสอบวัดทักษะ 

อาน – เขียน จํานวน 20 ขอ โดยใหคะแนนขอละ 1 คะแนน จากนั้นผูวิจัยทําการสอบสัมภาษณ
ผูเรียน เพ่ือวดัทักษะฟง – พูด จํานวน 10 คําถาม รวม 24 คะแนน โดยใชเกณฑประเมิน
ความสามารถดานการฟง-พูด (ภาคผนวก ข หนา 81) 

 4. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน โดยผูวิจัยใหความรูและ
ภาษาที่ใชในการสนทนา และจัดกิจกรรมใหผูเรียนจํานวนทั้งหมด 6 สัปดาห รวม16 ชั่วโมง 
ระหวางการทาํกิจกรรม ผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนโดยรวม และ
นักเรียนทําการประเมินตนเอง โดยการเขียนบันทึกการเรียนรูหลังการทํากิจกรรมแตละครั้ง 

 5. ทําการทดสอบหลังการทดลองทันที (Post – test) ดวยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชแบบทดสอบเดิมที่สอบกอนการทดลอง (Pre – 
test) และใชเกณฑประเมินแบบเดียวกัน 

 6. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถติิโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป  

 7. สรุปและอภิปรายผล 



 

 

 35 

 
วิธีการวิเคราะหขอมูล มีดังน้ี 

 1. นําผลจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม
ภาษาในลักษณะบูรณาการของประชากรระหวางกอนและหลังการทดลอง โดยใชสูตร t-test 
แบบ Dependent Group (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 104–105) 

 2. นําผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรยีน มาหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือ
ศึกษาพัฒนาการการเรียน โดยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี 

คาเฉลีย่ 4.50 – 5.00 แปลความวา ความสามารถอยูในระดับดีมาก 

คาเฉลีย่ 3.50 – 4.49 แปลความวา ความสามารถอยูในระดับดี 

คาเฉลีย่ 2.50 – 3.49 แปลความวา   ความสามารถอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลีย่ 1.50 – 2.49 แปลความวา   ความสามารถอยูในระดับพอใช 

คาเฉลีย่ 1.00 – 1.49 แปลความวา   ความสามารถอยูในระดับควรปรับปรุง 

3. ศึกษาขอมูลจากแบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียน และความคิดเห็นเกี่ยวกบั
กิจกรรมของผูเรียน มาหาคารอยละและสรุปเปนความเรียง 

   

6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. การหาคาเฉลี่ย (Mean)  

 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอน และหลัง
การทดลอง โดยใชสตูร t-test  แบบ  Dependent  Sample  

 3. การหาคารอยละ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช

กิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานมาบบัว   
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา  จากประชากรจํานวน  20  คน   ใชเวลาทดลอง  7  สัปดาห    
สัปดาหละ 3  คาบ  คาบละ  50  นาที  รวมทั้งสิ้น  20  คาบ  
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 N แทน จํานวนประชากร 
 X แทน คาเฉลีย่ของคะแนน 
 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาใน  t-distribution 
 P แทน คาความนาจะเปนในการกําหนดนัยสําคัญทางสถติ ิ
ลําดับขั้นในการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม
ภาษาในลักษณะบูรณาการของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการทดลอง 
 ตอนที่ 2 ผลการสังเกตพฤตกิรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใชกิจกรรม
ภาษาในลักษณะบูรณาการ 
 ตอนที่ 3 ผลการบันทึกการเรียนรูของนักเรียน  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม
ภาษาในลักษณะบูรณาการของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการทดลอง 
 เม่ือนําขอมูลจากคะแนนการใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ
ดานการฟง-พูด อาน-เขียน ในลักษณะบูรณาการกอนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบโดยใช 
t-test แบบ dependent sample ผลปรากฏดังตาราง 1  
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ตาราง 1  ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมภาษา 
    ในลักษณะบูรณาการของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง  
 

ผลการทดลอง                        กอนเรียน                         หลังเรียน                   t      
                                      X            S.D.                X           S.D.   

ความสามารถ                 15.45         5.65197          25.05        5.25632        10.899  
ทางภาษาอังกฤษ   

 
มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

จากตาราง 1 พบวาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใชกจิกรรมภาษาในลักษณะ   
บูรณาการของนักเรียน หลงัการทดลองคาเฉลี่ยของคะแนนสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

เม่ือพิจารณาเปนรายบุคคล ผลของคะแนนกอนและหลงัการทดลอง ปรากฏดังตาราง 2 
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     ตาราง 2 การเปรียบเทยีบคะแนนกอนและหลังการทดลองเปนรายบุคคล 
 

กอนทดลอง หลังทดลอง ลําดับที ่
ฟง-พูด 

24 คะแนน 
อาน-เขียน 
20 คะแนน 

รวม 
44 คะแนน 

ฟง-พูด 
24 คะแนน 

อาน-เขียน 
20 คะแนน 

รวม 
44 คะแนน 

1. 9 9 18 11 10 21 
2. 13 3 16 15 11 26 
3. 10 0 10 14 16 30 
4. 7 0 7 9 10 19 
5. 8 10 18 11 13 24 
6. 7 2 9 10 10 20 
7. 7 3 10 9 12 21 
8. 10 11 21 13 13 26 
9. 9 4 13 12 11 23 
10. 15 10 25 18 15 33 
11. 8 4 12 12 9 21 
12. 7 3 10 13 9 22 
13. 15 10 25 20 18 38 
14. 8 8 16 10 15 25 
15. 16 8 24 18 16 34 
16. 12 7 19 13 11 24 
17. 7 7 14 10 11 21 
18. 9 8 17 12 15 27 
19. 11 9 20 13 14 27 
20. 6 5 11 10 9 19 
รวม 194 121 315 253 248 501 
เฉลี่ย 9.70 6.05 15.75 12.65 12.40 25.05 
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ตอนที่ 2 ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรยีนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมภาษา 

ในลักษณะบูรณาการของนักเรียน  
 ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนภาษาองักฤษโดยใช
กิจกรรมภาษาในลักษณะบรูณาการ ซ่ึงผูสอนประเมินนักเรียน ทั้งหมด 5 ครั้ง ดังแสดงผลใน
ตาราง 3 ดังน้ี 
  
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการสังเกตพฤติกรรมใน
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยครูผูสอน 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 
รายการพฤตกิรรม 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
1. ปฏิบัตติามสิ่งที่ฟงไดถูกตอง 1.40 0.50 2.35 0.58 2.60 0.59 3.50 0.60 3.65 0.58 
2. สามารถเขาใจในสิ่งที่ไดฟง 1.30 0.47 2.40 0.68 2.65 0.58 3.60 0.82 3.35 0.48 
3. กระตือรือรนตอการรวมกิจกรรมฟง 1.30 0.47 2.65 0.48 2.90 0.71 3.80 4.00 4.15 0.74 
4. พูดสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 1.25 0.44 2.30 0.65 2.45 0.51 2.90 0.64 3.10 0.71 
5. แกไขขอผิดพลาดภาษาพูดของตนได 1.10 0.30 3.15 4.45 2.20 0.41 3.70 0.97 3.65 0.81 
6. พูดออกเสียงไดชัดเจนถกูตองคลอง 

 แคลว 
1.05 0.22 1.90 0.78 2.05 0.39 2.75 0.78 3.15 0.74 

7. รูความหมายคําศัพทที่ปรากฏใน 
 ประโยค 

1.20 0.41 2.15 0.74 2.55 0.51 2.80 0.76 3.20 0.52 

8. ระบุประเด็นสําคัญของเรือ่งที่อานได 
 ถูกตอง 

1.00 0.00 1.50 0.51 1.95 0.22 2.70 0.47 3.05 0.82 

9. สามารถสนทนาเกี่ยวกบัเรื่องที่อาน 1.45 0.51 2.40 0.50 2.65 0.48 3.70 0.73 3.90 0.85 
10. เลือกใชคาํศัพทไดถูกตองตามหลัก  
     ไวยากรณ 

1.15 0.36 2.35 0.58 2.95 0.68 3.05 0.75 3.40 0.68 

11. การสะกดคําถูกตอง 1.05 0.22 1.85 0.58 1.95 0.22 2.90 0.91 3.10 0.85 
12. กระตือรือรนตอการเขียน 1.35 0.48 2.85 0.48 3.10 0.78 3.75 0.96 4.60 0.68 
เฉลี่ย 1.17 0.22 2.00 0.56 2.44 0.51 3.07 0.48 3.57 0.41 
ระดับความสามารถ ควร

ปรับปรุง 
พอใช พอใช ปานกลาง ดี 

 
            จากตาราง 3  พบวาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนพัฒนาขึ้นเปนลําดับ จากระดับ 
ควรปรบัปรุงในครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ย 1.17 เพ่ิมขึ้นเปนระดับพอใชในครั้งที่ 2 และครัง้ที่ 3 โดยมี
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คาเฉลีย่ 2.00 และ 2.44 ตามลําดับ จากนั้นเพ่ิมเปนระดับปานกลางในครั้งที่ 4 มีคาเฉลี่ย 3.07 
และ เพ่ิมขึ้นเปนระดับดี ในครั้งที่ 5 มีคาเฉลี่ย 3.57 

คาเฉลีย่พฤตกิรรมในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมีรายละเอียดดังน้ี 
ในครั้งที่ 1 อยูในระดับควรปรับปรุงทุกขอ คือ มีคาเฉลี่ย 1.17 สําหรับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

สามารถสนทนาเกี่ยวกบัเรือ่งที่อาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.45 คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ระบุประเด็น
สําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง มีคาเฉลีย่เทากับ 1.00  

ครั้งที่ 2-3 นักเรียนมีคาเฉลีย่พฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับพอใช คือ 
มีคาเฉลี่ย 2.00 และ 2.44 ตามลําดับ พบวาพฤติกรรมที่มีคาเฉลีย่เพ่ิมขึ้นสูงสุด คือ 
กระตือรือรนตอการเขียน มีคาเฉลีย่เทากบั 3.10 คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ระบุประเด็นสาํคัญของเร่ือง
ที่อานไดถูกตอง และการสะกดคําถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 1.95  

ครั้งที่ 4 นักเรยีนมีพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลาง คือ มี
คาเฉลีย่ 3.07 และพบวาพฤติกรรมที่นักเรียนมีคาเฉลีย่สูงสุด คือ มีความกระตือรือรนตอการ
รวมกิจรรมการฟง มีคาเฉลีย่เทากับ 3.80 คาเฉลี่ยต่ําสดุ คือ ระบุประเด็นสําคัญของเร่ืองที่อาน
ไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70  

ครั้งที่ 5 นักเรยีนมีพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ อยูในระดับ ดี คือมีคาเฉลีย่ 
3.57 เม่ือพิจารณารายขอ พบวาพฤติกรรมที่นักเรียน มีความสามารถมากที่สุด มี 1 ขอ คือ 
กระตือรือรนตอการเขียน สวนพฤติกรรมที่นักเรียนมีคาเฉลี่ย ดี มี 5 หัวขอ คือ ปฏิบัตติามสิ่ง  
ที่ฟงไดถูกตอง (3.65) สามารถเขาใจสิ่งที่ไดฟง (3.35)  กระตือรือรนตอการรวมกิจกรรมการฟง 
(4.15) แกไขขอผิดพลาดภาษาพูดของตนเองได (3.65) และสามารถสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
(3.90) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ระบุประเด็นสําคัญของเร่ืองที่อานไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.05  
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของครูผูสังเกต เกี่ยวกับกิจกรรมการเรยีน สามารถสรุปประเด็น
สําคัญไดดังน้ี   
 ระยะที่ 1 (สัปดาหที่ 1) ในระยะนี้ นักเรียนไดเรียนรูคําศัพทใหม เกี่ยวกับหองตาง ๆ 
ทําแบบฝกหัด เชน แผนผังใยแมงมุม ปริศนาอักษรไขว ไดเลนเกมส และรองเพลง ตลอดจน
สรางชิ้นงานหลัก คือ หองจําลองของตนเอง จากการสังเกตของครูพบวา นักเรยีนมีปญหาดาน
การอาน คือ อานคําไมออก สะกดคําไมได พูดโตตอบกับเพ่ือนและครูไมคอยได เพราะกลวั   
พูดผิด นอกจากนั้น นักเรียนยังทํางานไมเสร็จในคาบอกีดวย นักเรียนสวนใหญแกปญหาโดย
ปรับตวัใหทํางานในคาบใหเสร็จ และกลบัไปฝกอานคาํศัพท และฝกเขียนคําศัพท ทองคําศัพท
และถามครเูม่ือไมเขาใจในสิง่ที่เรียน 
 ระยะที่ 2 (สัปดาหที่ 2 – สปัดาหที่ 3) นักเรียน 12 คน คิดเปนรอยละ 60 ชอบ       
ทํากิจกรรมจัดเฟอรนิเจอรใสในหองจําลองของตน กับกิจกรรมทําโมบายลครอบครัว เพราะ   
ทําใหนักเรียนเห็นภาพไดชัดเจน และสามารถแตงประโยคโดยใชคําบุพบทไดมากขึ้น นักเรียน
สนุกกับการรวมกันเขยีน และกระตือรือรนขึ้น นอกจากนี้การรองเพลงและเกมส Happy family 
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ทําใหนักเรียนไดฝกเรื่องการออกเสียง และตองตั้งใจฟงเพ่ือนพูดบรรยายสมาชิกในครอบครวั
ดวย มีนักเรียน 4 คนคิดเปนรอยละ 20 สามารถเขาใจสิ่งที่เพ่ือนบรรยาย มีนักเรียน 10 คน   
คิดเปนรอยละ50 มีปญหาดานการอาน ยังจําศัพทไมได และอานเรื่องไมเขาใจ แกปญหาโดย 
ฝกอาน และเขียนคําศพัทใหมากขึ้น บางครั้งนักเรียนเกิดความประหมา เม่ือออกมาพูดหนาชั้น 
และยังออกเสยีงคําไมถูกตอง 
 ระยะที่ 3 (สัปดาหที่ 4 – สปัดาหที่ 5) นักเรียน 12 คน คิดเปนรอยละ 60 สนุกกับ 
การเลนเกมสและรองเพลง เพราะไดทบทวนภาษาที่เรยีนมาแลว นักเรียนสนุกกบักิจกรรม
สํารวจความสูงและอายุของเพื่อน ๆ ในกลุม จากแบบสํารวจที่ครูแจกให นักเรียนมี
ความสามารถในการอานคําไดมากขึ้น และบอกความหมายไดเม่ือครูถามความเขาใจกอน     
ทํากิจกรรมสํารวจ นักเรียนไดใชประโยคที่เรียนมาใชในการถาม และตอบคําถามงายๆ มีความ
ตั้งใจขึ้นในการสอบถามขอมูลจากเพื่อนและฟงที่เพ่ือนตอบไดเขาใจมากขึ้น นักเรียนไดผลติ
ชิ้นงาน คือ หุนญาติของฉัน นักเรียนทํางานเสร็จทันในคาบมากขึ้น แตยังมีปญหา คือ นักเรียน
ใชเวลาทําความเขาใจในการฟงเพ่ือน และการเขียนนานเพราะกลวัตอบและเขียนผิด ยังมี
นักเรียน 6 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 30 ยังอานไมออก ผูเรียน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 เขียนผิด
เปนสวนใหญ นักเรียนแกปญหาโดย ใหครูอธิบายเรื่องโครงสรางประโยคใหม ทํางานรอบคอบ
ใหมากขึ้น มีนักเรียน 16 คน คิดเปนรอยละ 80 นําภาษาอังกฤษไปฝกกับเพ่ือนๆ 
 ระยะที่ 4 (สัปดาหที่ 6 – สปัดาหที่ 7) นักเรียน 19 คน คิดเปนรอยละ 95 อานคําศัพท
ไดดีขึ้นจากการเลนเกมสจับคูภาพกับคําศัพท นักเรียนสวนใหญเขาใจวิธีการประกอบอาหาร 
(ตมจืด) ที่ครูเสนอบนกระดาน โดยรวมกันบรรยายภาพการทําตมจืดอีกครั้ง จากคําศัพททีค่รู
กําหนดให นักเรียนไดเขียนสูตรการทําอาหารของกลุม พรอมวาดรูปประกอบไดดีมาก และ
สามารถเลือกใชคําศพัท โครงสรางประโยค มาเขียนในสูตรการทําอาหารของกลุมตนโดย       
มีความรวมมือในการทํางานกลุม และนํามาพูดรายงานหนาชั้น โดยสามารถออกเสียงไดชัดเจน
ขึ้น และสามารถสื่อสารใหเพ่ือนในหองฟงไดเขาใจมากขึ้น เพ่ือน ๆ สามารถบอกไดวาอาหารที่
กลุมนําเสนอ ชื่ออาหารอะไร ปญหาที่นักเรียนพบ คือ นักเรียนกังวลวา ยังเขียนไมสวย และ 
บางคํายังสะกดผิด ครูไดใหนักเรียนเปรียบเทียบผลการเรียนการสอนในสัปดาหที ่1 กับครั้งน้ี
โดยใหกําลังใจ และนักเรียนพบวาบรรยากาศในการเรียนดีขึ้นจริง นักเรียนมีความสามารถใน
การเรียนเพ่ิมขึ้น โดยสามารถฟงครูและเพื่อนพูดไดเขาใจเพิ่มขึ้น สามารถอานคําศัพทได
ถูกตอง และเขยีนประโยคไดพูดตองตามโครงสรางไวยากรณเพ่ิมขึ้น  
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ตอนที่ 3 แสดงการบันทึกการเรียนรูของนักเรียน  
 
 สําหรับการเขยีนบันทึกการเรียนรูของนักเรียนมี 2 สวน ดังน้ีคือ 
สวนที่ 1 รูปใบหนา ซ่ึงสะทอนความรูสกึของนักเรียนเก่ียวกบักิจกรรมนั้น ซ่ึงแสดงคาความถี่
และคารอยละจากการบันทกึความรูสึกทีมี่ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ดังแสดง
ในตาราง 4 
ตาราง 4 ความพึงพอใจของนักเรียนตอกจิกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 

พอใจมาก เฉย ๆ ไมพอใจ รวม แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง 
ความ
ถี่ 

รอยละ ความ
ถี่ 

รอยละ ความ
ถี่ 

รอยละ ความ
ถี่ 

รอยละ 

1.  Rooms in My House 20 100 - - - - 20 100 
2.  Furniture in the House 20 100 - - - - 20 100 
3.  Family Tree 20 100 - - - - 20 100 
4.  My Relatives 20 100 - - - - 20 100 
5.  Making Food 20 100 - - - - 20 100 

  
          จากตาราง 4 พบวานักเรียนทั้งหมดแสดงความรูสึกพอใจมากตอกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใชกจิกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการทั้ง 5 ครั้ง 
สวนที่ 2 จากการบันทึกการเรียนรูและแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกบักจิกรรมการ
เรียนการพัฒนาเรื่องกิจกรรมการเขียนบนัทึกการเรียนรูของนักเรียน สามารถสรุปประเด็น
สําคัญไดดังน้ี 
ระยะที่ 1 (สัปดาหที่ 1) ในสัปดาหน้ี นักเรียนไดเรียนรูรูปแบบการเรียนการสอนภาษาใน
ลักษณะบูรณาการ โดยใชกิจกรรมภาษา พบวา 
กิจกรรมที่ทาํ 
-สรางหองจากวัสดุ   จํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 90 
-เลนเกมส   จํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ 80 
-อานเนื้อเรื่องบรรยายหอง 
 และทําแผนผงัใยแมงมุมเพ่ือทบทวน  จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ 30 
บันทึกการพูดภาษาอังกฤษ 
-ฝกพูดภาษาอังกฤษกับครแูละเพ่ือน  จํานวน17 คน  คิดเปนรอยละ 85 
บันทึกการฝกกิจกรรม 
-ฝกเขียนคําศพัทในแผนผัง   จํานวน17 คน  คิดเปนรอยละ 85 
-ฝกเขียนบรรยายภาพ  จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 
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-ฝกพูดบรรยายหองของตน  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 
การบันทึกปญหาที่นักเรียนพบ 
-อานคําศัพทไมออก  จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40 
-เขียนคําศัพทไมไดและไมรูวาจะพูดอยางไร  จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20 
-จําคําศัพทไมได  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 
บันทึกการแกปญหาของนักเรียน 
-แกปญหาโดยการฝกอานในเวลาวาง  จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 70 
-ฝกเขียนคําศพัท   จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40 
 ระยะที่ 2 (สัปดาหที่ 2 – สัปดาหที่ 3) 
การบันทึกกิจกรรมในระยะนี ้
-จัดเฟอรนิเจอรใสหอง เลนเกมส  จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60 
-รองเพลง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30 
-เขียนคําศัพทและเขียนแผนผังใยแมงมุม   จํานวน 5คน คิดเปนรอยละ 25 
การบันทึกการพูดภาษาอังกฤษ 
-ฝกพูดภาษาอังกฤษกับคร ู  จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 95 
-ฝกพูดภาษาอังกฤษกับพอแม-พ่ีนอง  จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 
บันทึกการฝกกิจกรรม 
-ฝกเขียนคําศพัทลงในแผนผังใยแมงมุม  จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 65 
-ฝกแขงความเร็วในการเขียนคําศัพท 
 และเขยีนบรรยายภาพ  จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 
การบันทึกปญหาที่นักเรียนพบ 
-อานไมออก  จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50 
-เขียนคําศัพทไมได  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 
การบันทึกการแกปญหาของนักเรียนก็คือ 
-หัดอานคําศัพททุกวัน  จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65 
-ฝกเขียนคําศพัทบอย ๆ  จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20 
ระยะที่ 3 (สัปดาหที่ 4 – สัปดาหที่ 5) 
การบันทึกกิจกรรมในระยะนี ้
-เลนเกมส  จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60 
-สรางหุนญาตขิองฉัน  จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40 
-บรรยายภาพ  จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30 
บันทึกการพูดภาษาอังกฤษ   
-พูดภาษาอังกฤษกบัเพ่ือนและคร ู จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 80 
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บันทึกการฝกกิจกรรม  
-ฝกเขียนบรรยายภาพ  จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50 
-ฝกเขียนคําศพัท  จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45 
บันทึกปญหาที่นักเรียนพบ 
-อานไมออก  จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30 
-เขียนไมไดหรือเขียนผิด  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 
บันทึกการแกปญหาของนักเรียนคือ 
-ฝกอานใหมากขึ้น  จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35 
-ตั้งใจเรียนใหมากขึ้น  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 
ระยะที่ 4 (สัปดาหที่6 – สัปดาหที่ 7)  
การบันทึกกิจกรรมที่ทําในระยะนี ้
-เลนเกมสอานคําศัพทแขงกัน  จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 95 
-แบงหนาที่ทาํงานกันในกลุม  จํานวน15 คน คิดเปนรอยละ 75   
-แบงกลุมเขียนวิธีการทําอาหาร  จํานวน14 คน คิดเปนรอยละ 70 
-อานคําศัพท  จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60   
บันทึกการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน  
-พูดภาษาอังกฤษกบัครู  จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 90 
-พูดภาษาอังกฤษกบัเพ่ือน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 70 
การบันทึกกิจกรรมที่นักเรียนไดฝก 
-ฝกเขียนคําศพัทในแบบฝกหัด  จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 85 
-ฝกเขียนสูตรการทําอาหาร  จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40 
บันทึกปญหาที่นักเรียนพบ 
-อานไมออก  จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45 
-จําคําศัพทไมได  จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35   
-เขียนประโยคไมได  จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3 
บันทึกการแกปญหาของนักเรียน 
-ฝกอานใหมากขึ้น จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 85 
-ฝกเขียนคําศพัท  จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55 
-ตั้งใจฟงที่ครพููด  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 

 
รายละเอียดของขอมูลดูที่ภาคผนวก ง หนา 87 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

ในการวิจัยครัง้น้ีเปนการพฒันาความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมภาษาในลักษณะบรูณาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานมาบบวั 
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ความมุงหมายของการวิจัย  

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
โรงเรียนบานมาบบัว อําเภอระโนด จังหวัด สงขลา โดยใชกิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการ 
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 1. กลุมประชากร 

     ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครัง้น้ี เปนนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 5             
ปการศึกษา 2546 โรงเรียนบานมาบบวั อําเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา ภาคเรียนที่ 2            
ปการศึกษา 2546 จํานวน 1 หองเรียน รวม 20 คน 

 2. ระยะเวลาในการศึกษาคนควา 

     ผูวิจัยใชเวลาในภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2546 เปนเวลา 7 สัปดาห สัปดาหละ   
3 คาบ คาบละ 50 นาที โดยทดสอบกอนทดลอง 2 คาบ ใหความรูและจัดกิจกรรมในลักษณะ      
บูรณาการแกนักเรียนในหองเรียน เปนเวลา 6 สัปดาหรวม 16 คาบ และทําการทดสอบหลังการ
ทดลอง 2 คาบ รวมเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 7 สัปดาห รวม 20 คาบ 

 3. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

      1. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชกิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการ 

      2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ 

      3. แบบสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

      4. แบบบนัทึกการเรียนรูของนักเรียน 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล   

  ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนนิการและใชเครื่องมือในการศึกษาคนควา
เพ่ือเก็บขอมูล  ดังน้ี 

      4.1 ทําการทดสอบผูเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียน
ภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนการทดลอง 
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      4.2 ดําเนินการวิจัย โดยผูวิจัยจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัย
สรางขึ้น จํานวน 5 แผน ๆ ละ 3-4 คาบ และในแตละแผนการเรียนรูผูวิจัยไดทําการประเมิน
พฤติกรรมในการเรียนโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดยประเมินนักเรียนเปนกลุม
ยอยคาบเรียนละ 5 – 7 คน จนครบ 20 คน แลวยอนกลับมาสังเกตพฤติกรรมใหมในแผนการ
เรียนถัดไป และสรุปผลการสังเกตในภาพรวมหลังสิ้นสดุแตละแผนการจัดการเรียนรู 

      4.3 ระหวางการทดลองใหนักเรียนบนัทึกการเรียนรูของตนเองทกุครั้งหลังจากจบ 

แตละเน้ือหา 

      4.4 ทําการทดสอบนักเรียนหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ชดุเดียวกับกอนการทดลอง ตรวจและใหคะแนนการทําแบบทดสอบ 

      4.5 นําคะแนนและผลทีไ่ดจากแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง แบบสังเกต   
พฤติกรรม และแบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียนมาวเิคราะหดวยวธิีการทางสถติ ิ

      4.6 สรุปและอภิปรายผล 

       

การวิเคราะหขอมูล 

 ศึกษาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชกจิกรรมภาษาในลักษณะ 

บูรณาการระหวางการทดลองดวย การนําขอมูลที่เกบ็รวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะหดังตอไปน้ี 

 1. ศึกษาเปรยีบเทียบความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษโดยใชกิจกรรมภาษาใน
ลักษณะบูรณาการของผูเรียนกอนและหลังการทดลอง โดยนําผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ 

กอนและหลังการทดลองมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย โดยใช t–test for dependent samples ดวย
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

 2. นําเสนอขอมูลจากแบบสงัเกตพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน
ระหวางทดลองมาหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน แลวแปลคาเฉลี่ยเปนระดับ
ความสามารถ 5 ระดับ และนําเสนอในรูปตารางและความเรียง 

 การแปลคาเฉลี่ยเปนระดับความสามารถใชเกณฑดังตอไปน้ี  

 คาเฉลีย่ 4.50 – 5.00  แปลความวา ความสามารถอยูในระดับดีมาก 

 คาเฉลีย่ 3.50 – 4.49  แปลความวา ความสามารถอยูในระดับดี 

 คาเฉลีย่ 2.50 – 3.49  แปลความวา ความสามารถอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลีย่ 1.50 – 2.49  แปลความวา ความสามารถอยูในระดับพอใช 

คาเฉลีย่ 1.00 – 1.49  แปลความวา ความสามารถอยูในระดับควร   

                                                              ปรับปรุง 
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 3. ศึกษาขอมูลจากแบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียน และนําขอมูลมาวิเคราะห
เบื้องตน ตรวจสอบขอมูลและสัมภาษณผูบันทึกเพิ่มเติมในกรณีทีข่อมูลไมชัดเจน และนําเสนอ
ในรูปความเรยีง 

สรุปผลการศึกษาคนควา 

จากการศึกษาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 5 โรงเรียนบานมาบบวั จังหวัดสงขลา โดยใชกิจกรรมภาษาในลกัษณะบูรณาการ สามารถ
สรุปผลไดวา การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมภาษาในลักษณะบรูณาการของนักเรียนโรงเรยีนบานมาบบวั จังหวัดสงขลาสูงขึ้นกวา
กอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

อภิปรายผล 

จากการใชกิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการสามารถพัฒนาความสามารถในการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานมาบบัว อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สามารถอภิปรายไดดังน้ี 
 1. วิธีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนผูเรยีนเปนสําคัญ                                                             
นักเรียนไดเรยีนรูภาษาจากการปฏิบตัิกจิกรรมดวยตนเอง ดวยความสนุกสนาน ทําให

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัด นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนดังผลจากการ
สังเกตพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง 5 ครั้ง (ตาราง 3 หนา 39) และจาก
การสัมภาษณเพ่ิมเติม พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํากจิกรรมตางๆ เพ่ิมขึ้น 
นักเรียนไมเบือ่ขณะทํากิจกรรมรวมกัน ทาํใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย สงผลให
นักเรียนสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และสนุกกบัการทํากิจกรรมระหวางเรียน ซ่ึงสอดคลอง
กับความเห็นของพิตรวลัย โกวิทวที (2539: 65) วากิจกรรมเปนปจจัยสําคัญของการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสาร เพราะผูเรียนจะตองใชกิจกรรมเพ่ือการแสดงออกทางภาษาไมวาจะเปนการฟง 
พูด อานหรือเขียน ฉะน้ันการนํากิจกรรมทางภาษามาฝกฝนทักษะทางภาษา จะทําใหผูเรียนมี
ความสนุกสนานไมรูสึกเบื่อหนายในการเรียน และไดรับความรูไปโดยไมรูตวั ซ่ึงตรงกับงานวิจัย
ของอราม บุญมาไชย (2532: 87) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและความสนใจในการเรยีน
วิชาภาษาอังกฤษ โดยการใชและไมใชกจิกรรมเพื่อการสื่อสารประกอบบทเรยีน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานกัเรียนที่เรยีนโดยไมใช
กิจกรรมเพื่อการสื่อสารประกอบบทเรยีน    

 
 



 

 

 48 

 
1.2 สงเสริมการเรียนแบบรวมมือใหผูเรียนรวมทํางานเปนกลุมดวยตนเอง  
การเรียนแบบรวมมือถือเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งในการสอนในลักษณะบูรณาการ

เน่ืองจากเมื่อนักเรียนไดฝกการใชภาษาในระยะหนึ่ง ตอมานักเรียนจะฝกการใชภาษาโดยผาน
กิจกรรม โดยสงเสริมใหนักเรียนไดผลติชิน้งานของตนและนําชิ้นงานนั้นมาเปนขอมูลในการ
ปฏิบตัิงานคู กลุมยอย จนไปถึงเพ่ือนทั้งชั้นเรียนตามที่กิจกรรมกําหนด โดยจุดประสงคของ
กิจกรรมกลุมเพ่ือใหนักเรยีนไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกนัในกลุม ไดสาํรวจขอมูลจากเพื่อน ๆ และ
นํามารายงานผลในรูปแบบตางๆ นักเรียนไดพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เชน
นักเรียนมีการอานเรื่องรวมกัน มีการเขียนเร่ืองรวมกัน ไดทํากิจกรรมตางๆ ในลักษณะทักษะ
สัมพันธ โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด สอดคลองกับแนวคิดของพติรวลัย    
โกวิทวที (2540: 25 -26) ที่วา ผูเรียนเรียนรูดวยการฝกใชภาษาเปนสวนใหญ โดยมีครูเปนผู
อํานวยความสะดวก แนะนาํใหกําลังใจ และชวยเหลือผูเรียนโดยเรียนจากการทํางานเปนกลุม 
เปนคูหรือตามลําพัง นับเปนการสรางนิสัยในการแสวงหาความรู ทั้งในและนอกหองเรียนไดเปน
อยางดี ดังจะเห็นไดจากการสัมภาษณเพ่ิมเติมของครู (หนา 40) ในระยะที่ 2 ซ่ึงนักเรียน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 60 ชอบกิจกรรมผลิตชิ้นงาน การจัดเฟอรนิเจอรใสหองและทําโมบายลครอบครัว 
ซ่ึงไดจากเกมส Happy family นักเรียนใหความเห็นวาทาํใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นและสามารถแตง
ประโยคโดยใชคําบุพบทได สนุกกับการรวมกันเขยีน มีความกระตือรือรนขึ้น อีกทั้งยังตั้งใจฟง
เพ่ือนพูดบรรยายสมาชิกในครอบครวัดวย และในระยะที่ 4 ที่นักเรียนในกลุมไดรวมกันเขียน
สูตรอาหารประเภทอื่น ๆ เปนภาษาอังกฤษพรอมวาดรูปประกอบ สามารถเลือกใชคําศัพท
โครงสรางประโยค มาเขียนในสูตรการทําอาหารของกลุมโดยรวมมือกันในการทํางานกลุม และ
สามารถสื่อใหเพ่ือนฟงไดเขาใจไดมากขึ้น 

1.3 เปนการจัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน 
ในการจัดการเรียนการสอน เนนการจัดประสบการณตรงโดยใหนักเรียนมีโอกาสได

เรียนรูจากเรื่องใกลตวั ตรงกับความเปนจริง สงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสไดปฏิบตัจิริงผานการ
ทํากิจกรรมภาษาในรูปแบบตางๆ นักเรยีนไดนําภาษาไปใชในการบรรยายหองตนเอง, 
สอบถามและสํารวจความสูงของเพ่ือน ไดพูดอธิบายขัน้ตอนการทําอาหารแตละชนดิ ไดออกไป
สํารวจอาหารที่โรงอาหาร ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทางภาษาและมีความสามารถในการ
สื่อสารไดดังจะเห็นไดจากผลการสังเกตพฤติกรรมในครัง้ที่ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
พอใช (2.00) และเพ่ิมขึน้โดยลําดับ และในครั้งที่ 5 ซ่ึงเปนครั้งสุดทาย เปนสัปดาหที่มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับ ดี (3.57) ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ของ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 110-111) ที่วา ตองใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการใชภาษา 
กจิกรรมดังกลาวควรมลีักษณะเหมือนในชีวติประจําวนัใหมากที่สุดเพื่อใหผูเรียนนําไปใชไดจริง 

1.4 บรรยากาศในชั้นเรียนสงเสริมใหผูเรียนกลาพูด กลาคิด กลาทํา 
นักเรียนและครูผูสอนสงเสรมิใหนักเรียนไดใชภาษาอยางเปนอิสระ เน่ืองจากความ

หลากหลายของกิจกรรม โดยทําใหนักเรยีนคุนเคยกบัการใชภาษา สงผลใหบรรยากาศในหอง
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เต็มไปดวยความสนุกสนาน เกิดความสบายใจโดยไมกลัววาจะใชภาษาผิด นักเรียนกลาพูด 
กลาแสดงออก ดังแบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน (ตาราง 3 หนา 39) นักเรียนมี
คาเฉลีย่การกระตือรือรนตอการรวมกิจกรรมฟงและการเขียนอยูในระดับดี (4.15) และ (4.60) 
นักเรียนเขาใจในสิ่งที่ฟงและปฏบิัตติามได สามารถแกไขเสียงทีต่นมีปญหา และพูดไดชัดเจน
ขึ้น ตลอดจนเลือกใชคําศัพทไดถูกตองตามหลักไวยากรณ เพ่ือนํามาแตงประโยคไดดีขึ้นดวย 
สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาของ สุมิตรา อังวัฒนกุล 
(2540: 110-111) ที่กลาววา การใหผูเรียนจะสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดน้ัน นอกจาก
ผูเรียนตองทํากิจกรรมการใชภาษาแลว ยงัตองมีโอกาสไดทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ใหมาก
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได เชน เกมส การแกปญหา สถานการณจําลอง การแสดงบทบาทสมมติ 
กิจกรรมเหลานี้ ยอมมีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดฝกการใชภาษา นอกจากนี้
ดานความสัมพันธระหวางครูผูสอนกับผูเรียน ดําเนินไปดวยดีระหวางการทดลอง เพราะ
ครูผูสอนทําหนาที่ทั้งผูใหความรู และผูอํานวยความสะดวก แนะนํา ใหกําลังใจและชวยเหลือ
ผูเรียน ทําใหผูเรียนกลาถามเมื่อเกิดปญหาขึ้น ซ่ึงในแตละหนวยการเรียนรู นักเรยีนจะได
อภิปรายถึงปญหาที่นักเรียนพบระหวางเรียนและแนวทางที่นักเรียนตองการแกไข นักเรียนจึง
เกิดความพยายามในการแกไขพฤติกรรมในการเรียนของตนเองใหดีขึ้น จึงสงผลให
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการกับพฤติกรรม 
การเรียนสูงขึน้ 

2. วิธีการดําเนินกิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการ ทีบู่รณาการทักษะทางภาษาทั้ง   
4 ทักษะเขาดวยกัน และบูรณาการเนื้อหาทางภาษากบัวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกันดังตอไปน้ี 

2.1 ดานเนื้อหา  
ผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาในรูปแบบหัวเรื่อง (Theme) เรื่อง My Family เพราะหัวเรือ่งนี้มี

เน้ือหาที่ไมซับซอน และเปนเรื่องใกลตัวนักเรียน สามารถเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนได 
โดยการนําเอาความรูสาขาวิชาตางๆ ที่สมัพันธกันมาผสมผสานกัน เพ่ือเนนองครวมของเน้ือหา 
มากกวาองคความรูของแตละรายวิชา ดังน้ันสถานการณที่กําหนดจึงเปนสถานการณที่เกิดขึ้น
ในชีวติประจําวันของนักเรียน คือ การใชขอมูลเกี่ยวกบัสถานที่ การบอกตําแหนงของสิ่งของ
ภายในบาน การใหขอมูลเกีย่วกับสมาชิกในครอบครวั การบรรยายบคุคลในครอบครัว และการ
ใหขอมูลเกี่ยวกับอาหาร ซ่ึงสอดคลองกับพิตรวลัย โกวทิวที (2540: 25–26) ที่กลาวถึงการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพือ่การสื่อสารวา ควรเนนการสอนภาษาอังกฤษให
สัมพันธกับวิชาอ่ืนๆ โดยมิไดมุงเนนแตเน้ือหาวิชา และทักษะทางภาษาอังกฤษอยางเดียว ซ่ึง
เปนการสอนแบบบูรณาการมากกวาการเนนจุดยอยๆ เพราะในสภาพชีวติจริง การกระทําใด ๆ 
ตองอาศัยความรู ความสามารถหลายอยางเขาดวยกัน 
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2.2 การดําเนินกิจกรรม  
กําหนดสถานการณที่นักเรยีนตองใชทักษะตางๆ ในลกัษณะบูรณาการอยางนอย        

2 ทักษะ โดยผานขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนการนําเสนอเนื้อหา ที่เนนใหนักเรียน
ไดทําความเขาใจรูปแบบ และกฎเกณฑตางๆ ทางภาษาจากการกระตุนของครูโดยใชรูปภาพ  
การเลาเรื่องใหฟง เกมส เพลง ที่เปนเรือ่งราวหรือบทสนทนา สงเสริมใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจ และกระตุนใหนักเรียนไดตอบคําถาม มีสวนรวมในการเรียน ดังผลจากการสังเกต
พฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนทั้ง 5 ครั้ง (ตาราง 3 หนา 39) ที่แสดงใหเห็นวา นักเรียนมี
ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น ในขั้นการฝกปฏิบตัิ จะเปนขั้นตอนที่ใหนักเรียนฝก
ใชภาษาที่เพ่ิงเรียนรูใหม ในลักษณะของการฝกแบบควบคุมในระยะแรก เพ่ือใหนักเรียนทํา
ความเขาใจเกีย่วกับความหมาย และวธิีการใชรูปแบบภาษานั้น ๆ นักเรียนจะไดรับการฝกใช
ภาษาพรอมกันทั้งหอง หรือแบงฝกทลีะครึ่งหอง หรือฝกทีละคน ซ่ึงการฝกในลักษณะนี้จะทําให
ทุกคนมีโอกาสฝกดวยตนเองพรอม ๆ กับไดเรียนรูการออกเสียงหรือจากการพูดจากเพื่อน    
คนอ่ืนดวย ดังผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนในครั้งที่ 4 นักเรียนมี
พัฒนาการดี ดานการแกไขขอผิดพลาดภาษาพูดของตนได อยูในระดับ 3.70 สวนขั้นการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร หลังจากนักเรียนไดฝกการใชภาษามาระยะหนึ่งแลว ตอมาจึงเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดฝกการใชคําศพัท รูปประโยค และสํานวนภาษาหลายรปูแบบอยางอิสระ โดย
กิจกรรมแตละอยางมุงเนนและสงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดยแทจริง เชน 
เกมส (games) กิจกรรมเตมิขอมูลที่ขาดหายไป (Information gap) กิจกรรมถายโอนขอมูล 
(Information Transfer) กิจกรรมเชื่อมตอขอมูล (The jigsaw) เปนตน โดยลักษณะกิจกรรมจะมี
ความแตกตางกันตามเนื้อหาที่เรียน  มีความสนุกสนาน ชวยผอนคลายความเครียด ทําให
นักเรียนมีความตั้งใจ สนใจ พยายามทําความเขาใจตวักิจกรรม และพยายามปฏิบตัิใหถูกตอง 
พรอมกันน้ันเม่ือถึงเวลาตองพูดบรรยาย นักเรียนก็มีความพยายามที่จะพูดใหเพ่ือน ๆ เขาใจ
และนํามาเขยีนรายงานผลได ซ่ึงจะเห็นไดจากผลการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน (ตาราง 3 หนา 39) ในครั้งที ่5 นักเรียนมีพัฒนาการดีดานการกระตือรือรนตอการ
เขียนอยูในระดับ 4.60  

2.3 การประเมินตนเองจากการเขียนแบบบันทึกการเรียนรูของนักเรยีน ชวยใหนักเรียน
สะทอนถึงวิธกีารเรียน และชวยนักเรียนในการเขียนแบบคิดวิเคราะห ไดดังน้ี 

แบบบันทึกการเรียนรูของนกัเรียน มีประโยชนในดานที่ชวยใหนักเรยีนไดตระหนกัถึง
วิธีการเรียนของตนเอง โดยนักเรียนจะเลาถึงงานที่กําลังทํา วาชอบหรือไมชอบ สิ่งที่ไดเรียนไป
แลวงายหรือยากเพียงใด ปญหาที่พบในขณะทํางาน และแนวทางในการแกไขปญหาน้ัน ๆ ซ่ึง
จากการสังเกตของผูวิจัยในระยะแรกพบวา นักเรียนไมคอยเขียนแบบบันทึก ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะวานักเรยีนไมเขาใจวธิีการเขยีนแบบบันทึกที่นักเรียนไดทําเปนครั้งแรก นอกจากนี้แลว 
การใชภาษาไทยก็ยังเขยีนไมคอยถูกตอง คลองแคลว ขอมูลที่ผูวิจัยไดมาจึงเปนไปในรูปแบบ
ของการสัมภาษณนักเรียนเพิ่มเติมถึงสิ่งที่เรียนไปแลวตลอดจนปญหาที่ผูเรียนพบ  แตในระยะ
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ตอมาหลังจากที่ผูวิจัยแนะนําถึงวิธกีารเขียนและใชคําถาม เพ่ือกระตุนใหนักเรยีนไดรูจักคิด
วิเคราะห สงผลใหนักเรียนเห็นวากําลังทาํอะไรในหองเรียน นักเรียนจะรูวาวธิีการเรียนแบบใด 
ที่ใหผลดีกบันักเรียนไดมากที่สุด วิธใีดที่จะนํามาใชแกปญหาไดในระหวางเรียน ดังจะเห็นได
จากแบบบันทกึการเรียนรูของนักเรียนในระยะตอมา  นักเรียนสามารถวเิคราะหตนเองไดวา
นักเรียนมีพฤติกรรมใดที่ดีขึ้น พฤติกรรมใดที่ควรปรบัปรุง และจะรับผิดชอบงานของตน      
และของกลุมใหดีขึ้นไดอยางไร  ซ่ึงสอดคลองกับไดแอน ฟลลิปส ,ซารา เบอรวูด ; และเฮเลน 
ดันฟอรด (Diane Phillips, Sarah Burwood & Helen Dunford. 2545: 25 , 33) ที่กลาววา   
การประเมินพัฒนาการในการเรียน ชวยให  ผูเรียนตระหนักถึงวิธีการการเรียนของตน        
และยังเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสําคญัที่ชวยใหผูเรียนกาวไปสูการเปนผูเรียนที่พ่ึงตนเอง
ได (Independent learners) มากขึ้นดวย โดยชวยใหผูเรียนเห็นวากําลังทําอะไรในหองเรียน 
และเพราะเหตุใด ผูเรียนจะตระหนักวาวธิีการเรียน แบบใดไดผลดีกับตนเองทีส่ดุ และเรียนรู   
ที่จะรับผิดชอบงานของตน นอกจากนั้นยังชวยใหผูเรียนเขาใจถึงความจําเปนในการทํางาน
รวมกัน และเห็นความสําคญัของงานแตละชิ้นจากทุก ๆ คน นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมใหผูเรียน
ฝกทํางานดวยตนเองอยางอิสระ และสามารถนาํงานที่ยังไมเสร็จไปทําตอนอกหองเรียนไดเอง
อีกดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 การศึกษาคนควาครั้งน้ี ประชากรคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน         
1 หองเรียน เน้ือหาที่ใชสอดคลองกับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศกัราช 2542 หากนํากิจกรรมการศึกษาคนควาครั้งน้ีไป
ใชกับนักเรียนระดับตางๆ ควรปรับเนื้อหา ระดับภาษา และกิจกรรมที่จะใชใหเหมาะสมกับระดับ
ของนักเรียน 

1.2 ในการเรยีนการสอนโดยใชกิจกรรมภาษา ครูควรเริ่มจากกิจกรรมที่งาย       
ไมซับซอนเพ่ือใหนักเรียนฝกกิจกรรมภาษาไดอยางคลองแคลว แลวจึงนําไปสูรูปแบบกิจกรรม  
ที่ซับซอนขึ้น เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหพัฒนาความสามารถในการสือ่สาร 

1.3 การใชกิจกรรมภาษา ครูควรอธบิายรปูแบบกิจกรรมแตละชนิดใหนักเรียน
เขาใจกอนการปฏิบตัิจริง ดวยการสาธิตวธิีการทํากิจกรรมนั้นๆ จะทําใหนักเรียนทํากิจกรรมนั้น
ดวยความเขาใจและรวดเรว็ 

1.4 ในการเรยีนการสอน ครูควรใชภาษาอังกฤษในหองเรียนใหมาก เพ่ือใหนักเรียน
ไดฝกทักษะการฟง - พูดใหดีขึ้น และเปนการกระตุนใหนักเรียน ไดโตตอบระหวางครูกับ
นักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน 
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1.5 ไมควรแทรกแซง หรือแกไขขอบกพรองของนักเรียน ในขณะทํากิจกรรม เพราะ

จะทําใหนักเรยีนขาดความมั่นใจ ไมกลาแสดงออก การแกไขขอผิดพลาดของนักเรียนควรทํา
หลังการสรุปบทเรียนในแตละครั้ง 

1.6 เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมใดๆ ไดดี ครูควรใหการเสริมแรง ดวยการใหคําชมเชย 
หรือรางวัลเลก็ๆ นอยๆ แกนักเรียน เพราะจะทําใหนักเรียนกลาแสดงออก 

1.7 แบบบันทกึการเรียนรูของนักเรียน ในสวนที่แสดงความรูสึกตอการกิจกรรม      
ควรเพิ่มคาความถี่ใหมากกวา 3 ระดับ เพ่ือใหไดขอมูลที่กระจายขึน้ 

2. ขอเสนอแนะในการทําวจัิยครั้งตอไป 

ควรมีการทําการศึกษาคนควาการพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ โดย
ใชกิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการกับนักเรียนระดับชั้นอ่ืนๆ 
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการ 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1    หนวยการเรยีนรูที่ 1: My Family 

แผนการเรียนรูเร่ือง My Family    Topic: Rooms in the house 

ระยะเวลา  150 นาที (3 คาบ) 

สาระสําคญั  เรื่องครอบครวัเปนเรื่องสําคัญและใกลตวัผูเรียน ที่ควรศึกษา ทําความเขาใจ และ
นําไปใชในชวีติประจําวันในการใหขอมูลงายๆ ได 

จุดประสงคการเรียนรู  ใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ดวยขอความสั้นๆ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวงั  มีทักษะพื้นฐานในการฟง พูด อาน เขียน ขอมูลงายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง และครอบครัว 

จุดประสงคนําทาง     1. นักเรียนบอกคําศัพทเกีย่วกับสวนตางๆของบานได 

        2. นักเรียนถามและตอบเกี่ยวกบัจํานวน สี ได 

        3. นักเรียนสามารถตกแตงหองเองได 

        4. นักเรียนเขียนบรรยายเกี่ยวกับลกัษณะหองของตนเองได      

Function: Describing rooms in the house. 

เน้ือหา: There is / are… . 

 How many…? 

 What colour…? 

 Where is the… ? It’s in …. . 

คําศัพท: wall, door, window, floor, carpet, curtains, picture, living-room, bedroom, 
bathroom, kitchen, dining room, Buddha room, pan, television, sofa, towel, 
pillow, Buddha 

 : Colour, number 

บูรณาการวชิา: งานประดษิฐ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ   

วัสดุ อุปกรณ: กลองไมมีฝา 1 กลองตอเด็ก 1 คน, กระดาษสีหรือกระดาษหอของขวัญ, เศษผา
สําหรับทํามานหรือพรม, กาว, กรรไกร, นิตยสารที่มีภาพหองตางๆ, สี, บตัรคํา และ
บัตรภาพของคําศัพท : room door window wall floor carpet curtains picture และ
กระดาษสติกเกอรเล็กๆ ที่มีคําเหลานี้ เทปสคริป, Worksheet 1 และ 2 

ข้ันตอนการสอน 

 1. ครูใหนักเรยีนดูภาพ pan, television, sofa, towel และ pillow เพ่ือทบทวนศพัทที่
เรียนมาแลว และสอนคําศพัทใหมถานักเรียนยังไมเคยเรียน 
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2. ครูเสนอภาพหองตางๆ ในบาน ใหนักเรียนบอกวามีหองอะไรบาง ( เปนภาษาไทย ) 

แลวแบงนักเรยีนเปน 2 ทีม ฟงคําศัพทสิง่ของที่ครูพูด แลวใหนักเรียนบอกวาอยูหองใด เชน  

T: a pan 

Ss: หองครัว 

3. ครูใหนักเรยีนฝกออกเสียงคําศัพทในขอ 1 – 2 อีกครั้งทั้งหอง เปนแถวและรายบคุคล 

4. ครูใหนักเรยีนฟงเทป เด็ก 2 คนคุยกัน 

Girl: Where is the Buddha? 

Boy: It’s in the Buddha room. 

Girl: Where is the pan? 

Boy: It’s in the kitchen. 

Girl: Where is the TV? 

Boy: It’s in the living room. 

Girl: Where is the sofa? 

Boy: It’s in the living room. 

Girl: Where is the towel? 

Boy: It’s in the bathroom. 

Girl: Where is the pillow? 

Boy: It’s in the bedroom. 

5. ครูถามนักเรียนวา ไดยินประโยคอะไรบาง นักเรียนบอกประโยคที่ไดยินแกครู หาก
นักเรียนตอบไมได ใหครูหยุดเทปทลีะประโยค ครูถามนักเรียนวาไดยินคําอะไรที่เพ่ิงเรียนมา ให
นักเรียนเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งของกับสถานที่ เม่ือไดคําตอบแลว ครเูขียนบนกระดาน ให
นักเรียนพูดตามหลายๆ ครัง้ และถามวา Where มีความหมายวาอยางไร 

6. ครูฝกนักเรยีนใหถามคําถามโดยใช  Where is the… ? It’s in the … . ครูสรุป
รูปแบบการถามโดยใช Where และใหนักเรียนคัดลอกโครงสรางประโยค Where is the…? ลง
สมุดบันทึก และคัดคําศัพทลงในแผนผังใยแมงมุม (Worksheet 1) 

7. ครูแบงนักเรียนเปน 2 ทีม สลับกันตอบคําถามของครู ทีมที่ตอบเร็วและถูกตองเปน
ฝายชนะ เชน 

T: Where is the pan? 

SA: It’s in the kitchen. 

T: Where is the sofa? 

SB: It’s in the living room. 
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8. ใหนักเรียนจับคูกันฝกถาม – ตอบ เพ่ือใหเกิดความคลองในการออกเสียง และเปน

การตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเองดวย 

9. ใหนักเรียนทําแบบฝกปรศินาอักษรไขว จาก Worksheet 2 

10. ครูบอกนกัเรียนวา นักเรียนจะไดออกแบบหองของนักเรียนเอง ครูหยิบตัวอยาง
หองชุดใหนักเรียนดู 

11. ครูใชบัตรคําและบัตรภาพนําเสนอและทบทวนคําศัพท door, window, wall, floor, 
carpet, curtains, picture ครูอาจทบทวนคําศัพทเรื่องส ีและจํานวน โดยถามคําถามจาก
ตัวอยางหองชดุ เชน 

T : What colour is this room? 

   : How many windows are there in this room? 

จากนั้นจึงแจกสติ๊กเกอรคําศัพทขางตน ใหนักเรียนนําไปติดบนบัตรภาพหรือของจริง
รอบหอง เชน คํา Window ติดที่หนาตาง เสร็จแลวจึงอานคําศัพทพรอมกันทั้งหอง แถว 
รายบุคคล 

12. ดําเนินการสรางหอง 

12.1 แบงนักเรียนเปนคู ชวยกันคิดวาอยากออกแบบหองอะไร โดยครูเสนอชื่อหอง 
living room, bathroom, kitchen, bedroom, dining room 

12.2 ใหนักเรยีนกําหนดเองวา หองที่จะออกแบบ จะมีหนาตาง ประตูกี่บาน อยู
ตรงไหน มีสีอะไร ตกแตงดวยผาหรือกระดาษสีใด เพ่ือใหแตละหองมีสีแตกตางกนั จากนั้นครู
แสดงวิธตีัดกระดาษปดฝาผนังเพ่ือบุขางในกลองใหพอดี 

13. เม่ือนักเรียนออกแบบหองเสร็จแลว ครูทบทวนประโยคคําถาม How many? What 
colour? โดยเรียกนักเรียนอาสาสมัครออกมาหนาชั้น 1 คน โดยถือหองที่ออกแบบไวหันเขาหา
ตัวไมใหครูและเพ่ือนในชั้นเห็น ใหครูและเพื่อน ๆ ถามคําถาม What colour is the carpet? 
What colour are the walls? How many windows are there in this room? เพ่ือนๆ เดาวา
เปนหองอะไร แลวเจาของหองเฉลยใหดูหองตน 

14. ครูสรุปกฏเกณฑการใชประโยคคําถาม Wh-questions แลวใหนักเรียนบันทึกลงสมุด 

15. ครูใหนักเรียนชวยกันเขียนบรรยายหองรวมกัน โดยเขียนบนกระดาน โดยใช
คําถามจาก Wh-questions แลวนําคําตอบมาเขียนตอกันเปนยอหนา ตัวอยางคาํถามเหลานั้น 
เชน  

How many doors and windows are there in this room? 

What colour is the wall? 

What colour is the carpet? 

What colour is the curtain? 
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How many pictures are there on the wall? 

What are in the room? 

16. ครูใหนักเรียนจับคูกันเขียนบรรยายหอง แลวแสดงผลงานการออกแบบหอง และ
บรรยายหอง ในมุมใดมุมหน่ึงของหองเรียน 

17. นักเรียนเขียนแบบบันทึกการเรียนรู 

การประเมินผล 

1. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

2. ชิ้นงานของนักเรียน 

3. แบบบันทึกการเรียนรูของนกัเรียน 
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Worksheet 1 

Name………………………………………No. …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 66 

 
Worksheet 2 

Name………………………………………No. …………………. 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ 

(กอน – หลัง การทดลอง) 
-แบบทดสอบ เพื่อประเมนิความสามารถดานการฟง -พูด 

        -แบบทดสอบ เพื่อประเมินความสามารถดานการอาน – เขียน 
                         -เกณฑประเมินความสามารถดานการฟง –พูด 
                         -แบบใหคะแนนการทดสอบกอน / หลังการทดลอง                                       
                          เพื่อประเมินพื้นฐานความรูดานการฟง - พูด   
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แบบทดสอบกอน – หลังการทดลอง 

เพื่อประเมินความสามารถดานการฟง – พดู 

คําชี้แจง 

1. ขอสอบชุดนี้เปนแบบสัมภาษณ มีทั้งหมด 4 ชุด คือ ชุด A, B, C และ D ซ่ึงลักษณะ
ขอสอบทุกชุดมีความยากงายในระดับเดียวกัน ในแตละชุดของการสัมภาษณมี 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เปนเรื่องเก่ียวกบัขอมูลสวนตวัและครอบครัว ( ขอ 1 – 6 )  

ตอนที่ 2 เปนเรื่องเก่ียวกบัสิ่งแวดลอมภายในบานและตําแหนงสิ่งของ ซ่ึงผูวิจัยให
นักเรียนดูภาพ และผูวิจัยถามคาํถามเกี่ยวกับภาพ ( ขอ 7 – 10 )  

2. วิธีใชขอสอบ ใหนักเรียนเปนผูจับฉลากขอสอบ 2 ตอน ตอนละ 1 ครั้ง เม่ือนักเรียน
เลือกชุดคําถามไดแลว ผูวิจัยทําการสัมภาษณจากชุดคาํถามที่นักเรียนเลือก 
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แบบทดสอบกอน – หลังการทดลอง 

เพื่อประเมินความสามารถดานการฟง – พดู ชุด A 

 

ตอนที่ 1 คําถามที่ผูวิจัยสัมภาษณ มีดังน้ี 

 

1. Hello, what’s your name? 

2. Can you spell your name, please? 

3. When is your birthday? 

4. How many brothers or sisters have you got? 

5. Do you like cooking? 

6. What can you cook for your family? 
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แบบทดสอบกอน – หลังการทดลอง 

เพื่อประเมินความสามารถดานการฟง – พดู ชุด B 

 

ตอนที่ 1 คําถามที่ผูวิจัยสัมภาษณ มีดังน้ี 

 

1. Hello, what’s your name? 

2. What’ s your nickname? 

3. What time do you get up? 

4. What time do you go to school? 

5. How many students are there in your class? 

6. What subject do you like? Why? 
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แบบทดสอบกอน – หลังการทดลอง 

เพื่อประเมินความสามารถดานการฟง – พดู ชุด C 

 

ตอนที่ 1 คําถามที่ผูวิจัยสัมภาษณ มีดังน้ี 

 

1. Hello, what’s your name? 

2. Can you spell your surname? 

3. How old are you? 

4. How many people are there in your family? 

5. Do you have any brothers or sisters? 

6. What’s your brother’s ( or sister’s ) name?  
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แบบทดสอบกอน – หลังการทดลอง 

เพื่อประเมินความสามารถดานการฟง – พดู ชุด D 

 

ตอนที่ 1 คําถามที่ผูวิจัยสัมภาษณ มีดังน้ี 

 

1. What’s your name? 

2. How do you spell your name? 

3. Where do you live? 

4. How many brothers or sisters have you got? 

5. What food do you like? 

6. What pet have you got? 
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แบบทดสอบกอน – หลังการทดลอง 

เพื่อประเมินความสามารถดานการฟง – พดู ชุด A 

 

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนดูภาพและตอบคาํถามเก่ียวกบัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําถามเก่ียวกับภาพมีดังน้ี 

 7. What’s this room? 

 8. Where is the picture? 

 9. Is the bed in front of the big table? 

 10. What is on the bed? 
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แบบทดสอบกอน – หลังการทดลอง 

เพื่อประเมินความสามารถดานการฟง – พดู ชุด B 

 

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนดูภาพและตอบคาํถามเก่ียวกบัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําถามเก่ียวกับภาพมีดังน้ี 

 7. What’s this room? 

 8. Where is the sink? 

 9. Is the sofa in the kitchen? 

 10. What is near the refrigerator? 
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แบบทดสอบกอน – หลังการทดลอง 

เพื่อประเมินความสามารถดานการฟง – พดู ชุด C 

 

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนดูภาพและตอบคาํถามเก่ียวกบัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําถามเก่ียวกับภาพมีดังน้ี 

 7. What’s this room? 

 8. Where is the boy? 

 9. Is the towel in the bathtub? 

 10. What is on the floor? 
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แบบทดสอบกอน – หลังการทดลอง 

เพื่อประเมินความสามารถดานการฟง – พดู ชุด D 

 

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนดูภาพและตอบคาํถามเก่ียวกบัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําถามเก่ียวกับภาพมีดังน้ี 

 7. What’s this? (ครูชีไ้ปที่สวนใดสวนหนึ่งของภาพ เชน คน สตัว หรือสิ่งของในภาพ) 

 8. Where is the cat? 

 9. Is the cow near the dog? 

 10. What is in the tree? 
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แบบทดสอบกอน – หลังการทดลอง 

เพื่อประเมินความสามารถดานการฟง การอาน และการเขียน 

คําสั่ง ขอ 1 – 5 ใหนักเรียนฟงขอความตอไปน้ี แลวกาเครื่องหมาย   X   ที่ขอ A, B หรือ C ให
ตรงกับประโยคที่ไดยิน 

 

 
 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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คําสั่ง  ขอ 6 – 9 ใหนักเรียนอานขอความ แลวจับคูภาพครอบครัวกับขอความดานขวามือ  

        A. 
       

 

 

 

 

B. 

 

 

 

 

 

 C. 

       

 

 

 

 

 

D. 

 

 

 

 

 

 

  

 ดัดแปลงจากหนังสือเรียน Project: Play & Learn. (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 1) 

 

 

In my family, there are my 
grandfather, grandmother, 
mother, father and me. 

In my family, there are my 
father and my mother, my 

uncle, my two sisters and me. 

In my family, there are my 
grandpa and grandma, my 

father and my mother, my little 
brother and me. 

In my family, there are my 
father, my mother, my aunt, my

sister and me. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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คําสั่ง ขอ 10 – 15 ใหนักเรยีนดูรูปตอไปนี้ แลวเติมคําหรือประโยคใหสมบูรณในชองวางที่
กําหนดใหในแตละขอตามความเปนจริง 

 

 

 

 

 

 

10. How old is Ann? …………………………………….  

11. How tall is Sue?  ……………………………………. 

12. Who is the youngest?     ………………………………….  

13. How tall are you? ……………………………………  

14. How old is your friend?     …………………………………  

15. How tall is your friend? …………………………………. 
 

คําสั่ง  ขอ 16 – 20 ใหนักเรียนอานจดหมายตอไปน้ี แลวตอบคําถาม 

Dear Tom, 

 I am visiting my aunt Elaine and my uncle Roland in London. I’m spending a 
lot of time with my two cousins, Sid and Tara. Sid’s one year older than I am. He’s 
twelve. Tara’s a lot younger. She’s only six. Sid and I are doing lots of things together, 
and we’re visiting many great places. Yesterday we went to Buckingham Palace. But we 
didn’t see the Queen! 

See you soon, 

Ben 

16. Who is the oldest of the cousins? ………………………… 

17. Who is Roland’s nephew? …………………………………………. 

18. Who is Elaine’s daughter?……………………………………. 

19. Who are the cousins?…………………………………………. 

20. Where did Sid and Ben go yesterday?   …………………….  

ดัดแปลงจากหนังสือเรียน English Parade 5 (มาริโอ เฮอรเรรา ซาราซาร; และเทเรซา ซาแนท
ทา. 2544) 
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Script ขอสอบฟงขอ 1 – 5 

 

1. Break 3 eggs into a bowl. 

2. Add some fish sauce. 

3. Beat the eggs with a fork. 

4. Pour some oil into the pan. 

5. Pour the eggs into the pan and cook it well. 
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เกณฑประเมินความสามารถดานการฟง – พดู 

1. เกณฑการประเมินความสามารถในการฟง 

 

ระดับ การจับใจความและการตคีวาม 

4 

3 

2 

 

1 

เขาใจเรื่องที่ฟงและพูดโตตอบไดอยางเหมาะสม 

เขาใจไดชา ใชเวลาในการคิดคําตอบนาน พูดโตตอบไดและผิดบางครั้ง 

เขาใจในคําพดูที่พูดชาๆ และงายๆ ตองพูดซ้ํา พยายามโตตอบแตผิด
บอยครั้ง 

ฟงไมเขาใจ พูดโตตอบไมไดเลย 

 

ระดับ การแสดงออกทางสายตาและกริยาทาทางประกอบการฟง ( Non- 
verbal ) 

4 

3 

2 

1 

ใชสายตา กรยิาทาทางในการสื่อความหมายไดเหมาะสม 

ใชสายตา กรยิาทาทางในการสื่อความหมายไดเหมาะสมปานกลาง 

ใชสายตา กรยิาทาทางในการสื่อความหมายไดเหมาะสมบางครั้ง 

ใชสายตา กรยิาทาทางในการสื่อความหมายไมเหมาะสม 

 

2. เกณฑการประเมินความสามารถในการพูด 

 

ระดับ ความคลองแคลว ( Fluency ) 

4 

3 

2 

1 

พูดไดคลอง ตอเน่ืองและเปนธรรมชาต ิ

พูดสนทนาได แตติดขัดในบางครั้ง 

พูดโตตอบไดบาง บางประโยคพูดไมจบ 

ไมสามารถสนทนาได 
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ระดับ การออกเสียง ( Pronunciation ) 

4 

3 

2 

1 

ออกเสียงผิดนอยมาก สามารถสื่อใหผูฟงเขาใจไดดี 

ออกเสียงผิดบาง แตสามารถสื่อใหผูฟงพอเขาใจ 

ออกเสียงผิดบอยสื่อใหผูฟงเขาใจไดเล็กนอย 

ออกเสียงผิดมาก ผูฟงไมสามารถเขาใจไดเลย 

 

ระดับ การใชโครงสรางไวยากรณ ( Grammar ) 

4 

3 

2 

1 

ใชโครงสรางไวยากรณไดถกูตองเปนสวนใหญ แตมีผดิเล็กนอย 

ใชโครงสรางไวยากรณผิดบางเปนบางครัง้ 

ใชโครงสรางไวยากรณผิดบอยครั้ง 

ใชโครงสรางไวยากรณผิดทัง้หมด 

 

ระดับ การใชคําศัพท ( Vocabulary ) 

4 

3 

2 

1 

ใชคําศพัทผิดนอยมาก สามารถสื่อสารไดเหมาะสมกับสถานการณ 

ใชคําศพัทผิดในบางครั้ง แตพอสื่อสารใหผูฟงเขาใจ 

ใชคําศพัทผิดบอยครั้ง 

ไมสามารถใชคําศัพทสื่อสารใหผูฟงเขาใจไดเลย 

 

ดัดแปลงจาก FSI (Foreign Service Institute. 1979) อัจฉรา วงศโสธร (2538: 130–135,   
209-211) เพ็ญแข วงศสุริยา (2546: 61)  
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แบบใหคะแนนการทดสอบกอน / หลังการทดลอง 

เพื่อประเมินพื้นฐานความรูดานการฟง – พูด 

อาจารยผูประเมิน……………………………………………………………………………… 

ชื่อนักเรียน…………………………………………………ชั้น…………เลขที…่…………… 

  

หัวขอที่ประเมิน 

 

4 
ดีมาก 

3 
ดี 

2 
พอใช 

1 
ควร

ปรับปรงุ 

ความสามารถในการฟง 

1. นักเรียนฟงเขาใจและพดูโตตอบได
เหมาะสมกับเรื่องที่สนทนา 

    

2. นักเรียนแสดงออกทางสายตา กริยาทาทาง
ในการสื่อความหมายไดอยางเหมาะสม 

    

ความสามารถในการพูด 

1. นักเรียนพูดโตตอบไดอยางคลองแคลว
เหมาะสมกับเรื่องที่สนทนา 

    

2. นักเรียนสามารถออกเสียงไดอยาง
เหมาะสมกับการสนทนา 

    

3. นักเรียนพูดโดยใชโครงสรางไวยากรณที่
เหมาะสมกับการสนทนา 

    

4. oydเรียนสามารถใชคําศพัทในการสื่อ
ความหมายไดอยางเหมาะสม 

    

รวม     

 

ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ ................................................................................................................... 

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

ดัดแปลงจาก เพ็ญแข วงษสุริยา (2546 : 59) 
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ภาคผนวก ค 
แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
แบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ชื่อนักเรียน                            เร่ือง                                     ผูสังเกต 

คําชี้แจง การประเมินพฤตกิรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน มีระดับการปฏิบัติ ดังน้ี 

5 หมายถึง  ปฏิบตัิมากที่สดุ 
4 หมายถึง  ปฏิบตัิมาก 
3  หมายถึง  ปฏิบตัิปานกลาง 
2 หมายถึง  ปฏิบตัินอย 
1 หมายถึง  ปฏิบตัินอยทีสุ่ด 

 

ระดับพฤติกรรม 
หัวขอที่ประเมิน 

5 4 3 2 1 
คะแนน
เฉลี่ยรวม 

การฟง 

1. ปฏิบัติตามส่ิงที่ฟงไดถูกตอง 

2. มีความเขาใจในทุกสิ่งทุกอยางที่ไดฟง 
3. กระตือรือรนตอการรวมกิจกรรมฟง 
การพูด 
1. พูดส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 

2. แกไขขอผิดพลาดภาษาพูดของตนได 
3. พูดออกเสียงไดชัดเจนถกูตอง คลองแคลว 
การอาน 
1. รูความหมายคําศัพทที่ปรากฏในประโยค 
2. ระบุประเด็นสําคัญเรื่องที่อานไดถูกตอง 
3. มีการสนทนาเกี่ยวกบัเรือ่งที่อาน 
การเขียน 
1. เลือกใชคําศัพททีถู่กตองตามหลักไวยากรณ 
2. การสะกดคําถูกตอง 
3. กระตือรือรนตอการเขียน 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

รวม       
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม...............................................................................................................
ดัดแปลงจาก รจนา  ขวัญครีี (2543) สุกัญญา  ศิลประสาท (2544) และ ชัยฤทธิ์  ศลิาเดช (2544) 
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แบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียน 

ชื่อนักเรียน……………………………………………………ชั้น………………………… 

เรื่องที่เรียน………………………………………………………………………………… 

วัน เดือน ป ที่เรียน………………………….. 

คําชี้แจง เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมเสร็จ ใหนักเรียนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบักิจกรรม
โดย การเลือกรูปใบหนา ซึ่งสะทอนความรูสึกของนักเรียนเก่ียวกับกิจกรรมน้ัน 

 

 

 

 

 

        

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูที่ไดรับจากการเรยีนในคาบนี้ 

1. เรื่อง……………………………….ฉันทํากิจกรรมตอไปน้ี 

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

2. ฉันไดพูดภาษาอังกฤษกบั 

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

3. ฉันเขียน/ ฝกเขียน 

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

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

4. ปญหาที่ฉนัพบในการเรยีนเร่ืองนี้ 

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

5. ตอไปฉันจะแกปญหานี้โดย 

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

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

ดัดแปลงจาก Sarah Phillips (2545: 23–26) และ Diane Phillips (2544: 29–30) 
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ภาคผนวก ง 
แสดงผลคาความถี่และรอยละของผลการบันทึกการเรียนรูของ

นักเรียนทั้ง 5 ครั้ง (ตาราง 5 – ตาราง 9) 
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ตาราง 5 แสดงคาความถี่และคารอยละของผลการบันทกึการเรียนรูของนักเรียน  
     ครั้งที่ 1 เรื่อง My house 

 

รายการบันทกึ ขอความบันทกึ ความถี ่ รอยละ 
1. กิจกรรมที่ทํา -สรางหองจากวัสด ุ

-อานเนื้อเรื่องบรรยายหอง 
-เลนเกมส 
-ทําแผนผังใยแมงมุมเพ่ือทบทวนคําศัพท 
-รองเพลง 
-ฝกเขียนบรรยายภาพ 
-ทบสอบความจํา 
-ฝกพูดบรรยายหองของตนเอง 
-เขียนสรปุความรูเรื่องที่เรียนในสมุด 
เรื่อง How many?  

18 
6 
16 
6 
2 
5 
1 
3 
 
1 

90 
30 
80 
30 
10 
25 
5 
15 
 
5 

2. นักเรียนไดพูด
ภาษาอังกฤษกับ 

ครู 
เพ่ือน 
นอง 

17 
17 
1 

85 
85 
5 

3. นักเรียนไดฝก -ฝกเขียนคําศพัทในแผนผัง 
-ทําแบบฝกหัด 
-เขียนบรรยายหอง 
-เขียนสรปุไวยากรณ – สรางประโยค
บอกเลา ประโยคคําถาม 
-ฝกเขียน Abc 

17 
1 
1 
 
3 
1 

85 
5 
5 
 

15 
5 

4. ปญหาที่นักเรียนพบ -ทํางานไมเสรจ็ในคาบ 
-อานคําศัพทไมออก 
-พูดไมชัด 
-เขียนคําศัพทไมได 
-ไมรูวาจะพูดอยางไร 
-จําคําศัพทไมได 
-อานออกเสียงไมได 
-แตงประโยคไมสัมพันธกับความจริง 

1 
8 
2 
4 
4 
3 
1 
1 

5 
40 
10 
20 
20 
15 
5 
5 
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ตาราง   (ตอ) 
 

รายการบันทกึ ขอความบันทกึ ความถี ่ รอยละ 
5. วิธีแกปญหา -ทํางานใหเสรจ็ในคาบ 

-ฝกอานในเวลาวาง 
-ฝกเขียนคําศพัท 
ทองคําศัพท 
-ฝกพูดออกเสียงคํา 
-ขยันเรียนเพ่ิมขึ้น 
-ตั้งใจฟงครูอธิบาย 
-ถามครูเม่ือไมเขาใจ 

1 
14 
8 
2 
1 
1 
1 
1 

5 
70 
40 
10 
5 
5 
5 
5 
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ตาราง 6  แสดงคาความถีแ่ละคารอยละของผลการบนัทึกการเรียนรูของนักเรียน  
     ครั้งที่ 2 เรื่อง Furniture in the house 
 

รายการบันทกึ ขอความบันทกึ ความถี ่ รอยละ 
1. กิจกรรมที่ทํา -จัดเฟอรนิเจอรใสหอง 

-ตอบคําถาม 
-ทบทวนคําศพัท 
-วาดรูป 
-เขียนคําศัพท 
-อานคํา / ประโยคใหครูฟง      
-เลนเกมตอบคําถาม 

12 
1 
2 
3 
5 
4 
1 

60 
5 
10 
15 
25 
20 
5 

2. นักเรียนไดพูดภาษา  
 อังกฤษกับ 

-เพ่ือน 
-ครู  
-พอแม 

14 
14 
1 

70 
70 
5 

3. นักเรียนไดฝก -ทําแบบฝกหัด 
-ตอหองเปนหองชุด 
-เขียนคําศัพทลงในแผนผังใย
แมงมุม 
-เขียนแบบบนัทึก 
-แขงทักษะความเร็วในการ
เขียนคําศัพท 

2 
1 
 

13 
1 
 
2 

10 
5 
 

65 
5 
 

10 
4. ปญหาที่นักเรียนพบ 
   (ไมออกความคิดเห็น 5คน) 

-อานคําศพัทไมออก 
-เขียนคําศัพทไมได 
-ไมรูวาจะพูดอยางไร 
-เขียนประโยคผิด 
-จําคําศัพทไมได 

6 
       3 

2 
2 
1 

30 
       15 

10 
10 
5 

5. วิธีแกปญหา 
   (ไมออกความคิดเห็น5คน) 

-หัดอานทุกวัน 
-เขียนใหถูกตอง 
-ฝกเขียนคําศพัทบอยๆ 
-ขยันเรียนใหมากขึ้น 

9 
2 
4 
1 

45 
10 
20 
5 
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ตาราง 7  แสดงคาความถีแ่ละคารอยละของผลการบนัทึกการเรียนรูของนักเรียน  
     ครั้งที่ 3 เรื่อง Family tree 

 

รายการบันทกึ ขอความบันทกึ ความถี ่ รอยละ 
1. กิจกรรมที่ทํา 
  

-เลนเกมส 
-แขงเขียนคําศัพท 
-เขียนแผนผังใยแมงมุม 
-ทําแผนผังครอบครัวนักเรียน 
-อานเรื่อง Ann’s family 
-เขียนบรรยายภาพ 
-วาดรูปเกี่ยวกับครอบครวั
นักเรียนและเขียนบรรยาย 
-รองเพลง Come to our 
house 
-อานคําศัพททบทวน 
-ทําโมบายครอบครัว  

12 
5 
5 
1 
3 
3 
 
3 
 
6 
2 
2 

60 
25 
25 
5 
15 
15 
 

15 
 

30 
10 
10 

2. นักเรียนไดพูดภาษาอังกฤษ   
    กับ 
     

-เพ่ือน 
-ครู 
-พอแม-พ่ีนอง 

18 
19 
5 

90 
95 
25 

3. นักเรียนไดฝก 
     
 
 
 
 
 
 
 

-แขงความเรว็ในการเขียน
คําศัพท 
-เขียนบรรยายภาพ 
-เขียนคําศัพทในแผนผัง 
-ฝกพูดถาม-ตอบเกี่ยวกบั
ครอบครวั 
-วาดภาพ 
-เลาเรื่องจากการอาน 
-ฝกอานคําศพัท 

        
       5 
       5 

12 
 

 2 
       4 

1 
1 

      
     25 
      25 

60 
 

10 
      20 

5 
5 
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ตาราง   (ตอ) 
 

รายการบันทกึ ขอความบันทกึ ความถี ่ รอยละ 
4.ปญหาที่นักเรียนพบ -อานไมออก 

-พูดออกเสียงคําไมได 
-ไมมีปญหา ผมพบแตความ
สนุก 
-เพ่ือนไมคอยสนใจเรียน 
-เพ่ือนไมอานงานมาลวงหนา 
-เขียนคําศัพท/ ประโยคไมได 

12 
3 
 
1 
1 
1 
1 

60 
15 
 
5 
5 
5 
5 

5. วิธีแกปญหา 
    

-อานหนังสือใหมากขึ้น 
-ฝกพูด 
-ฝกอาน 
-ตั้งใจฟงคร ู
-ฝกเขียน 
-ขยันเรียน 
-ปรึกษาครู และเพ่ือนเม่ือไม
เขาใจ 

5 
1 
8 
3 
3 
2 
 
1 

25 
5 
40 
15 
15 
10 
 
5 
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ตาราง 8  แสดงคาความถีแ่ละคารอยละของผลการบนัทึกการเรียนรูของนักเรียน                              
     ครั้งที่ 4 เรื่อง People around me 
 

รายการบันทกึ ขอความบันทกึ ความถี ่ รอยละ 
1. กิจกรรมที่ทํา 
    

-บรรยายภาพ 
-เขียนคําศัพท 
-สรางหุนญาตขิองฉัน 
-เลนเกมส 
-อานคํา/ประโยค 
-ทําการบาน 
-รองเพลง 

6 
3 
8 
12 
1 
1 
1 

30 
15 
40 
60 
5 
5 
5 

2. นักเรียนไดพูดภาษา 
 อังกฤษกับ 

    

-เพ่ือน 
-ครู 
-ตัวเอง 

16 
16 
1 

80 
80 
5 

3. นักเรียนไดฝก 
    

-เขียนบรรยายภาพ 
-เขียนคําศัพท 
-แขงทักษะความเร็วในการ
เขียนคําศัพท 
-อานคําศัพท 
-เขียนแบบบนัทึก 

10 
9 
 
1 
1 
1 

50 
15 
 
5 
5 
5 

4. ปญหาที่นักเรียนพบ 
    

-ทําไมได 
-ไมอาน 
-การบานไมเสร็จ 
-ไมรูจะพูดอยางไร 
-อานไมออก 
-เขียนไมไดหรือเขียนผิด 
-ไมมีชิ้นงานในคาบเรียน 

2 
1 
1 
1 
6 
3 
1 

10 
5 
5 
5 
30 
15 
5 

5. วิธีแกปญหา 
    

-ตั้งใจเรียนใหมากขึ้น 
-ฝกอาน 
-ฝกเขียน 
-ทํางานดวยความรอบคอบ 
-ถามครูเม่ือไมเขาใจ 

3 
7 
2 
1 
1 

15 
35 
10 
5 
5 
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ตาราง 9  แสดงคาความถี่และคารอยละของผลการบนัทึกการเรียนรูของนักเรียน                        
     ครั้งที่ 5 เรื่อง Making food 
 

รายการบันทกึ ขอความบันทกึ ความถี ่ รอยละ 
1. กิจกรรมที่ทํา -แบงกลุมเขียนวิธีการทําอาหาร 

-เลนเกมสอานคําศัพทแขงกัน 
ทําแบบฝกหัดจับคูภาพกับคาํศัพท
โดยเขียนใตภาพ 
-อานคําศัพท 
-ทดสอบการฟงประโยคและวาด
ภาพใหตรงกบัคํา/ประโยคที่ไดยิน 
-แบงหนาที่ทาํงานกันในกลุม 

14 
 
 

19 
4 
 

12 
2 

70 
 
 

95 
20 
 

60 
10 

2. นักเรียนไดพูด
ภาษาอังกฤษกับ   

-เพ่ือน 
-ครู  

14 
18 

70 
90 

3. นักเรียนไดฝก -เขียนคําศัพทในแบบฝกหัด 
-เขียนสตูรการทําอาหาร 
-ฝกพูดรายงานหนาชั้น 

17 
8 
1 

85 
40 
5 

4. ปญหาที่นักเรียนพบ 
    

-อานไมออก 
-จําคําศัพทไมได 
-ไมเขาใจทีค่รพููด 
-เขียนไมสวย 
-เขียนผิด 
-เขยีนไมได 
-พูดไดบางคํา 

9 
7 
3 
2 
4 
6 
1 

45 
35 
15 
10 
20 
30 
5 

5. วิธีแกปญหา 
    

-ฝกอานใหมากขึ้น 
-ตั้งใจฟงที่ครพููด 
-ฝกเขียนคําศพัท 
-ปรึกษาครเูม่ือไมเขาใจ 
-ทองคําศัพท 

17 
3 
11 
1 
1 

85 
15 
55 
5 
5 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานของนักเรียน 
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 ตัวอยางผลงานนักเรียน 
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 ตัวอยางผลงานนักเรียน 
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 ตัวอยางผลงานนักเรียน 
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 ตัวอยางผลงานนักเรียน 
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 ตัวอยางผลงานนักเรียน 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

ชื่อ ชื่อสกุล นางอรวรรณ เชาวบวร 

วันเดือนปเกิด 8 มิถุนายน 2518 

สถานที่เกิด อําเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

สถานที่อยูปจจุบัน 46/33 หมู 2 หมูบานเนินแกว ถนน กาญจนวนิช ซอย 16 
ตําบลเขารปูชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
90000 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน ครู คศ.1 

สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนวิเชียรชม (ชวยปฏบิัติราชการ) อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 90000 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2534 มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

 พ.ศ. 2537 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัย      
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จังหวดัปตตาน ี

 พ.ศ. 2541 กศ.บ.(เกียรตนิิยมอันดับ 2) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ จังหวดัสงขลา 

 พ.ศ. 2549 ศศ.ม. วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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