
บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 โครงการวิจยัเร่ือง  “การพฒันานวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใชแ้นวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกัใน
ประชาคมอาเซียนส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
1. แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาองักฤษ 
2.   แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  (Communicative Approach) 

 2.1    ความหมายของแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 2.2 จุดมุ่งหมายของวธีิสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 

 2.3   ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน 
 2.4  ลกัษณะเฉพาะของแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 2.5   ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 3.  แนวคิดเก่ียวกบัส่ือการสอน 
 3.1   ความหมายของส่ือการสอน 
 3.2 ประเภทของส่ือการสอน 
 3.3 นวตักรรมการเรียนรู้ 
  3.4 ความหมายของนวตักรรมและนวตักรรมการศึกษา 
 3.5 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3.6 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3.7 ประโยชน์จากการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3.8 แบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ และแบบฝึกกิจกรรม 
 3.9   ประโยชน์ของแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ และแบบฝึกกิจกรรม 
 4. ทกัษะภาษาองักฤษ 
  4.1 ทกัษะการฟัง 

 4.1.1  ระดบัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ 
 4.1.2 การพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 

  4.2 ทกัษะการพดู 
 4.2.1  ระดบัความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 
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 4.2.2 การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 
4.3 การวดัและประเมินผลทกัษะภาษาองักฤษ 

   4.3.1 ลกัษณะของการวดัและประเมินผล 
  4.3.2  ประเภทของการวดัและประเมินการเรียนรู้ 

5.   แนวคิดเก่ียวกบัการท างานดา้นอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกัใน
อาเซียน 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.   แนวคิดเกีย่วกบัการสอนภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาองักฤษนั้นเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นและมีความส าคญัเพราะภาษาเป็นเคร่ืองมือใน
การติดต่อส่ือสาร ถ่ายทอด แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้สึก ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจ และเป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัความรู้ความสามารถของตนเอง กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนของครูจึงเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาความรู้ สร้างทักษะและความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษ (สุมิตรา องัวฒันกุล, 2540)  

วิวฒันาการในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันั้นมีอยู่ด้วยกนั
หลายวิธี เร่ิมจากวิธีการสอนแบบไวยากรณ์และแปล (Grammar-Translation Method) วิธีการสอนแบบ
น้ีเป็นวิธีการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้การจดจ ากฎไวยากรณ์และค าศพัท์ ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจ
ความหมายของไวยากรณ์และศัพท์ทันที แต่ผู ้เรียนไม่สามารถน าความรู้เหล่านั้ นมาใช้พูดใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะการสอนวิธีน้ีไม่เนน้ทกัษะดา้นการฟังและพูดเลย ต่อมาจึง
มีความพยายามท่ีจะหาวธีิการสอนท่ีสามารถท าให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการฟังมากข้ึน จึงท าให้
เกิดวิธีการสอนแบบตรง (Direct Method) วิธีการสอนน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะดา้นการฟังและพูดโดย
ใชเ้จา้ของภาษาเป็นผูส้อน แต่วธีิการสอนแบบน้ีมุ่งเนน้เฉพาะการฟังและพดูเท่านั้นไม่ไดเ้นน้ทกัษะดา้น
อ่ืน จากนั้นจึงเกิดวิธีการสอนแบบฟัง–พูด (Audio–Lingual Method) ซ่ึงเป็นไปตามการสอนธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ภาษา คือ เร่ิมจากการฟังและพดู โดยการให้ผูเ้รียนฝึกพูดรูปแบบประโยคซ ้ า ๆ แต่การฝึก
ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกท า ใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย และไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได ้จากแนวคิดเก่ียวกบั
การเรียนการสอนภาษาองักฤษขา้งตน้จะเห็นไดว้่ายงัไม่สามารถท าให้การเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร จึงท าให้เกิดแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยเน้นการ
ปฏิบติังาน (Task–Based Approach) ซ่ึงเป็นวิธีการสอนภาษาองักฤษท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้
ภาษาองักฤษจากการปฏิบติัจริง โดยภาษาท่ีเรียนมีความใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริง มุ่งเนน้ความหมาย
ในดา้นการส่ือสารมากกว่ารูปแบบภาษา เม่ือผูเ้รียนเรียนแลว้สามารถน า ไปใช้ไดใ้นชีวิตจริง รวมทั้ง
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์ และแกไ้ขปัญหาจากการท่ีผูเ้รียนท างานปฏิบติัตามท่ี
ครูผูส้อน (อรุณี วริิยะจิตรา และคณะ 2555) 
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2.   แนวคิดเกีย่วกบัการสอนภาษาเพือ่การส่ือสาร  (Communicative Approach)       
 2.1   ความหมายของแนวการสอนภาษาเพือ่การส่ือสาร 
  การสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร เป็นการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การเรียนรู้ ซ่ึงมุ่งเน้นความส าคญัของตวัผูเ้รียนเป็นหลัก มีการจดัล าดับการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการใชค้วามคิดของผูเ้รียน โดยเร่ิมจากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน การจบัใจความส าคญั การ
ท าความเขา้ใจ การจดจ า และน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใช ้
 2.2  จุดมุ่งหมายของวธีิสอนตามแนวการสอนภาษาเพือ่การส่ือสาร 
          จุดมุ่งหมายของวิธีสอนตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารน้ี มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาเพื่อส่ือ
ความหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพสังคม (สุภทัรา อกัษรานุ
เคราะห์, 2532) การจดัการเรียนการสอนจึงเนน้หลกัส าคญัดงัต่อไปน้ี คือ 

1) ตอ้งใหผู้เ้รียนเรียนรู้วา่ก าลงัท าอะไร เพื่ออะไร ผูส้อนตอ้งบอกให้ผูเ้รียนทราบถึงความ
มุ่งหมายของการเรียนและการฝึกใชภ้าษา เพื่อใหก้ารเรียนภาษาเป็นส่ิงท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน 

2) การสอนภาษาโดยแยกเป็นส่วนๆ ไม่ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร
ไดดี้เท่ากบัการสอนในลกัษณะบูรณาการในชีวิตประจ าวนั การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารจะตอ้งใชท้กัษะ 
หลายๆทกัษะรวม ๆ กนัไป ผูเ้รียนควรจะไดฝึ้กฝนและใชภ้าษาในลกัษณะรวม 

3) ต้องให้ผู ้เ รียนได้ท ากิจกรรมการใช้ภาษา ซ่ึงกิจกรรมควรมีลักษณะเหมือนใน
ชีวติประจ าวนัใหม้ากท่ีสุด 

4) ตอ้งให้ผูเ้รียนฝึกการใช้ภาษามากๆ การท่ีผูเ้รียนจะสามารถใช้เพื่อการส่ือสารไดน้ั้น 
นอกจากผูเ้รียนจะตอ้งท ากิจกรรมการใช้ภาษาดงักล่าวแลว้ ยงัตอ้งมีโอกาสไดท้  ากิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ ใหม้ากท่ีสุดท่ีจะเป็นไปได ้

5) ผูเ้รียนตอ้งไม่กลัวว่าจะใช้ภาษาผิด แนวการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารให้
ความส าคญักบัการใชภ้าษา (Use) มากกวา่วิธีใชภ้าษา (Usage) นอกจากน้ีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
ควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา (Fluency) เป็นอนัดบัแรก ส่วนความถูกตอ้ง
ของการใชภ้าษา (Accuracy) ก็ควรค านึงดว้ยเช่นกนั 

การเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารมุง้เน้นท่ีจะพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในการใช้
ภาษา (Use) ตามความมุ่งหมายในสถานการณ์ต่างๆ และแมจ้ะให้ความส าคญักบัความคล่องแคล่วใน
การใช้ภาษา (Fluency) แต่ไม่ละเลยเร่ืองความถูกตอ้งของภาษา (Accuracy) การเรียนการสอนใน
ลกัษณะน้ีจึงเนน้การท ากิจกรรมเพื่อฝึกการใชภ้าษาท่ีใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริงใหม้ากท่ีสุด 
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2.3  ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 

1) ขั้นการน าเสนอเน้ือหา (Presentation) ในขั้นน้ีครูจะให้ขอ้มูลทางภาษาแก่ผูเ้รียน ซ่ึง
เป็นการเร่ิมตน้การเรียนรู้ มีการน าเสนอเน้ือหาใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการให้ผูเ้รียนได้รับรู้และท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัความหมายและรูปแบบภาษาท่ีใชก้นัจริงโดยทัว่ไป  

2) ขั้นการปฏิบติั (Practice) ในขั้นน้ีครูจะให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาท่ีจะเพิ่งเรียนรู้ใหม่จาก
การน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะของการฝึกควบคุมหรือช้ีน า (Controlled Practice/Directed Activities) 
โดยมีครูผูส้อนเป็นผูน้ าในการฝึก ไปสู่การฝึกท่ีแบบค่อย ๆ ปล่อยให้ท าเองมากข้ึน ในการฝึกนั้น ครูจะ
เร่ิมการฝึกปากเปล่า (Oral) ซ่ึงเป็นการพูดแบบง่าย ๆ ก่อน จนได้รูปแบบภาษา แล้วค่อยเปล่ียน
สถานการณ์ท่ีลว้นแต่สร้างข้ึนภายในห้องเรียนทั้งนั้น เพื่อฝึกการใช้โครงสร้างประโยคตามบทเรียน 
นอกจากน้ีควรมีการตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนควบคู่ไปดว้ย แต่ไม่ควรใชเ้วลามากนกั ต่อจากนั้น
จึงฝึกดว้ยการเขียน (Written) เพื่อเป็นการผนึกความแม่นย  าในการใช ้

3) ขั้นการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร (Production) ถือเป็นขั้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด เพราะ
การฝึกใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารเปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ภาษาจากสถานการณ์ในชั้นเรียน 
ไปสู่การน าภาษาไปใชจ้ริงนอกชั้นเรียน 

 
2.4  ลกัษณะเฉพาะของแนวการสอนภาษาเพือ่การส่ือสาร 
แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารมีลกัษณะเฉพาะ 4 ประการ (อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ  

2555)ไดแ้ก่ 
1)  เป้าหมายของการสอนเนน้ไปท่ีองคป์ระกอบทั้งหมดของทกัษะการส่ือสาร ไม่จ  ากดัอยู ่

ภายในกรอบของเน้ือหาภาษาหรือไวยากรณ์ 
  2) เทคนิคทางภาษาไดรั้บการออกแบบมาเพื่อน าผูเ้รียนไปสู่การใชภ้าษาอยา่งแทจ้ริงตาม
หนา้ท่ีของภาษา 
  3) ความคล่องแคล่วและความถูกตอ้ง เป็นหลกัการเสริมอยูภ่ายใตเ้ทคนิคการส่ือสาร 
  4) ผูเ้รียนจะตอ้งใชภ้าษาไดอ้ยา่งมีความเขา้ใจและสร้างสรรค ์ภายในบริบทท่ีไม่เคยมีการ
ฝึกมาก่อน 
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2.5  ข้อดีและข้อจ ากดัของแนวการสอนภาษาเพือ่การส่ือสาร 

ข้อดี 
  1) ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกปฏิบติั ทางภาษาไดส้มจริงตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
 2) ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนเพราะไดเ้รียนส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเองและ
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั 
 3) ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ทั้งในบทบาทผูน้ าและผูต้ามของกลุ่ม 
 4) ผูเ้รียนไดฝึ้กการคิดในการเรียนมากข้ึน เพราะลกัษณะของกิจกรรมส่วนใหญ่ จะเป็น
กิจกรรมการแกปั้ญหา 
 
ข้อจ ากดั 
  1)  วธีิการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารน้ี ตอ้งการผูส้อนท่ีมี
ความสามารถในการจดัส่ือ กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสฝึกกิจกรรมทางภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆไดม้าก 
 2) วธีิการสอนน้ีจ าเป็นท่ีผูส้อนจะตอ้งใชค้วามอดทนมากเพราะในขณะท่ีท ากิจกรรม
ผูเ้รียนอาจขาดวนิยั และไม่พยายามใชภ้าษาต่างประเทศ ในการส่ือสารซ่ึงผูส้อนตอ้งคอยใหค้วาม
ช่วยเหลือดูแล และคอยกระตุน้การใชภ้าษาของผูเ้รียนอยูต่ลอดเวลา 
 3) เป็นวธีิสอนท่ีเหมาะกบัผูเ้รียนกลุ่มเด็ก 
     กล่าวโดยสรุป แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Approach) เป็นวธีิการ
สอนท่ีจะใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศของผูเ้รียนเป็นหลกั ซ่ึงวธีิ
สอนในลกัษณะน้ีจะใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูส้อนมีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา
เท่านั้น 

 
3. แนวคิดเกีย่วกบัส่ือการสอน 
  ส่ือการสอนเป็นส่ิงท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งผูเ้รียนและผูส้อน ส าหรับผูเ้รียนแลว้ส่ือเป็นส่ิง
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนท่ียุง่ยากซบัซ้อนได้
ง่ายข้ึนในระยะเวลาอนัสั้น ท าให้เกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ส่ือมีส่วน
ช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจใหก้บัผูเ้รียน ท าใหเ้กิดความสนุกสนานและไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายการเรียน 
ท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนั และเกิดประสบการณ์ร่วมกนัในวิชาท่ีเรียนนั้น ส่ือสร้างกิจกรรมการ
เรียนการสอน ท าใหเ้กิดมนุษยสัมพนัธ์อนัดีในระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน นอกจากน้ี
ส่ือยงัสร้างเสริมลกัษณะท่ีดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคจ์ากการ
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ใชส่ื้อเหล่านั้น และเป็นส่วนหน่ึงในการแกปั้ญหาเร่ืองของความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยการจดัให้มี
การใชส่ื้อในการศึกษารายบุคคล (กิดานนัท ์มลิทอง, 2540). 
 ส าหรับผูส้อน การใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศในการ
สอนใหน่้าสนใจยิง่ข้ึน ท าใหผู้ส้อนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวา่วธีิการท่ีเคยใชก้ารบรรยายแต่
เพียงอยา่งเดียว และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเองใหเ้พิ่มข้ึนดว้ย ส่ือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยแบ่งเบา
ภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมเน้ือหา เพราะบางคร้ังอาจให้ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาจากส่ือไดเ้อง และยงั
เป็นการกระตุ้นให้ผูส้อนต่ืนตวัอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวสัดุใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็นส่ือการสอน 
ตลอดจนคิดคน้เทคนิควธีิการต่างๆ เพื่อใหก้ารเรียนรู้น่าสนใจยิง่ข้ึน 
  การเลือกส่ือการสอนเพื่อน ามาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคญั โดยในการเลือกส่ือ ผูส้อนจะตอ้งตั้งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในการเรียน
ให้แน่นอนเสียก่อน เพื่อใชว้ตัถุประสงคน์ั้นเป็นตวัช้ีน าในการเลือกส่ือการสอนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี
ยงัมีหลกัการอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา คือ 

1. ส่ือมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายท่ีจะสอนเลือก 
2. ส่ือมีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นส่ือท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด  
3. ส่ือท่ีน ามาใชมี้ความเหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียน  
4. ส่ือมีวธีิการใชท่ี้ไม่ยุง่ยากซบัซอ้นเกินไป  
5. ส่ือมีคุณภาพเทคนิคการผลิตท่ีดี มีความชดัเจนเป็นจริง มีราคาไม่แพงเกินไป หรือถา้ 

จะผลิตควรคุม้กบัเวลาและการลงทุน 
 
 3.1 ความหมายของส่ือการสอน 

Heinich และคณะ (1996 อา้งในส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร)  Heinich เป็นศาสตราจารย์
ภาควชิาเทคโนโลยรีะบบการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลยัอินเดียน่า (Indiana University) ให้ค  าจ  ากดั
ความค าวา่ "Media" ไวว้า่ "Media is a channel of communication." ซ่ึงหมายถึง "ส่ือ คือช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสาร" Heinich และคณะยงัไดข้ยายความเพิ่มเติมอีกวา่ "Media มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน มี
ความหมายว่า ระหว่าง (Between) หมายถึง อะไรก็ตามซ่ึงท าการบรรทุกหรือน าพาข้อมูลหรือ
สารสนเทศ ส่ือเป็นส่ิงท่ีอยูร่ะหวา่งแหล่งก าเนิดสารกบัผูรั้บสาร 

A. J. Romiszowski (1992 อา้งในส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร) ศาสตราจารยท์างดา้นการ
ออกแบบ การพฒันา และการประเมินผลส่ือการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลยัซีราคิวส์ (Syracuse 
University) ให้ค  าจ  ากดัความค าวา่ "Media" วา่ "the carriers of messages, from some transmitting 
source (which may be a human being or an inanimate object) to the receiver of the message (which in 
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our case is the learner)" ซ่ึงแปลวา่ "ตวัน าสารจากแหล่งก าเนิดของการส่ือสาร (ซ่ึงอาจจะเป็นมนุษย ์
หรือวตัถุท่ีไม่มีชีวติ ) ไปยงัผูรั้บสาร (ซ่ึงในกรณีของการเรียนการสอนก็คือ ผูเ้รียน)"  
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2520) ให้ความหมายของ ส่ือการสอน วา่หมายถึง วสัดุอุปกรณ์และวิธีการ
ประกอบการสอนเพื่อใช้เป็นส่ือกลางในการส่ือความหมายท่ีผูส้อนประสงคจ์ะส่ง หรือถ่ายทอดไปยงั
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 จึงกล่าวไดว้า่ ส่ือการสอน (Instructional Media) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือ หรือ
ช่องทางส าหรับท าให้การสอนของครูไปถึงผูเ้รียน และท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามจุดประสงค์ หรือ
จุดมุ่งหมายท่ีวางไวเ้ป็นอย่างดี ส่ือท่ีน ามาใช้ในการสอนอาจจะเป็นวตัถุส่ิงของท่ีมีตวัตน หรือไม่มี
ตวัตนก็ได ้เช่น วตัถุส่ิงของตามธรรมชาติ ปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ วตัถุส่ิงของท่ีคิดประดิษฐ์หรือ
สร้างข้ึนส าหรับการสอน ค าพดูท่าทาง วสัดุ เคร่ืองมือส่ือสาร กิจกรรมหรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ต่าง ๆ 
 
 3.2 ประเภทของส่ือการสอน 
  Robert E. de Kieffer (อา้งใน นริศรา โพธ์ิข า, 2550) แบ่งประเภทของส่ือการสอนออกเป็น  2  
ประเภท ตามลกัษณะการใช้ส่ือความหมายทางเสียงและภาพ เรียกว่า “ส่ือโสตทศัน์”  (Audiovisual 
Materials) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1.  วสัดุท่ีไม่ตอ้งฉาย ไดแ้ก่ รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ของจริง ของตวัอย่าง หุ่นจ าลอง แผนท่ี 
กระดาษสาธิต ลูกโลก กระดานชอล์ค กระดานนิเทศ กระดานแม่เหล็ก การแสดงบทบาท นิทรรศการ 
การสาธิต และการทดลองเป็นตน้ 

2. วสัดุฉายและเคร่ืองฉาย ไดแ้ก่ สไลด์ ฟิล์มสตริป ภาพโปร่งใส ภาพทึบ ภาพยนตร์ และ
เคร่ืองฉายต่าง ๆ เช่น เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองฉายสไลด์ และฟิล์มสตริป เคร่ืองฉายกระจกภาพ 
เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ เคร่ืองฉายภาพทึบแสง เคร่ืองฉายภาพจุลทศัน์ เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัมีส่ือโสตเพิ่มข้ึนมากจากท่ี Robert E. de Kieffer ไดก้ล่าวไวร้วมเป็นทั้ง 3 ประเภท 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1. ส่ือไม่ใชเ้คร่ืองฉาย (Nonprojected Materials) เป็นส่ือท่ีใช้การทางทศันะโดยไม่ตอ้ง ใช้
เคร่ืองฉายร่วมดว้ย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ส่ือภาพ (Illustrative materials) เป็นส่ือท่ีสามารถ
ถ่ายทอดเน้ือหา เช่น ภาพกราฟิก กราฟ แผนท่ี ของจริง ของจ าลอง กระดานสาธิต (Demonstration 
Boards) ใชใ้นการน าเสนอเน้ือหา เช่นกระดานชอล์ก กระดานนิเทศ กระดานแม่เหล็ก กระดานผา้ส าลี 
ฯลฯ และกิจกรรม (Activities) 
  2. ส่ือเคร่ืองฉาย (Projected and Equipment) เป็นวสัดุและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ส่ือสารดว้ยภาพหรือทั้งภาพทั้งเสียง อุปกรณ์มีทั้งแบบฉายตรงและฉายออ้มเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาจากวสัดุ
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แต่ละประเภทท่ีใช้เฉพาะอุปกรณ์นั้นเพื่อให้เป็นภาพปรากฏข้ึนบนจอเช่นเคร่ืองฉายขา้มศีรษะใช้กบั
แผน่โปร่งใส เคร่ืองฉายสไลด ์ใชก้บัแผน่ฟิลม์สไลด ์หรือให้ทั้งภาพและเสียง เช่น เคร่ืองฉายภาพยนตร์
ฟิลม์ เคร่ืองเล่นดีวดีีใชก้บัวซีีดีและดีวดีี เหล่าน้ีเป็นตน้ นอกจากน้ียงัอาจรวมเคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณ คือ 
เคร่ืองแอลซีดีท่ีใช้ถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองเล่นวีซีดี เขา้ไวใ้นเคร่ืองด้วยเพื่อน า
สัญญาณภาพจากอุปกรณ์เหล่านั้นข้ึนจอภาพ 
  3. ส่ือเสียง (Audio Materials and Equipment) เป็นวสัดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
ส่ือสารดว้ยเสียง อุปกรณ์เคร่ืองเสียงจะใชถ่้ายทอดเน้ือหาจากวสัดุแต่ละประเภทท่ีใชเ้ฉพาะกบัอุปกรณ์
นั้นเพื่อเป็นเสียงใหไ้ดย้นิ เช่น เคร่ืองเล่นซีดีใชก้บัแผน่ซีดี เคร่ืองเล่นบนัทึกเทปใชก้บัเทปเสียง หรืออาจ
เป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงดงัเช่นวิทยุท่ีรับสัญญาณเสียงจากแหล่งส่งโดยไม่ตอ้งใชว้สัดุ
ใด ๆ ในการน าเสนอเสียง 

Edgar Dale (1969) ไดจ้  าแนกส่ือออกเป็น 3 ประเภท คือ 
     1. ส่ือประเภทวสัดุ หมายถึง ส่ือท่ีเก็บความรู้อยูใ่นตวัเองจ าแนกยอ่ยได ้2 ลกัษณะ  
          1.1  วสัดุประเภทท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ไดด้ว้ยตนเองไม่จ  าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์อ่ืนช่วย 
เช่น แผนท่ี ลูกโลก รูปภาพ  
          1.2  วสัดุประเภทท่ีไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ไดด้้วยตนเองตอ้งอาศยัอุปกรณ์ช่วย เช่น 
แผน่ซีดี ฟิลม์ภาพยนตร์ สไลด ์ 
     2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวักลางหรือตวัผา่นท าให้ขอ้มูลถ่ายทอดออกมาให้
เห็นหรือไดย้นิ 
      3. ส่ือประเภทเทคนิคและวิธีการ หมายถึง ส่ือท่ีมีลักษณะเป็นแนวความคิดหรือรูปแบบ
ขั้นตอนในการเรียนการสอน 

 
 3.3   นวตักรรมการเรียนรู้ 
  การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นส าคญัในการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นสาระส าคญั
ท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ดงัน้ี 
  มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ได ้ และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
  จากสาระตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือการ
เรียนการสอน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ไดห้รือ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
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 3.4 ความหมายของนวตักรรมและนวตักรรมทางการศึกษา 
  “นวตักรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบติั หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียงัไม่เคยมีใชม้าก่อน หรือ
เป็นการพฒันาดดัแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยู่แลว้ ให้ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน เม่ือน านวตักรรมมา
ใชจ้ะช่วยให้การท างานนั้นไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวา่เดิม ท าให้ประหยดัเวลาและ
แรงงานไดอี้กดว้ย 
  ค าว่า “นวตักรรม” เป็นค าท่ีค่อนข้างใหม่ในวงการศึกษาไทย ค าน้ีเป็นศพัท์บญัญติัของ
คณะกรรมการพิจารณาศพัท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาจากค าในภาษาองักฤษคือค าว่า 
Innovation ค ากริยาคือ innovate แปลวา่ ท าใหม่ เปล่ียนแปลงให้เกิดส่ิงใหม่ ในภาษาไทยเดิมใช้ค  าว่า 
“นวกรรม” ต่อมาพบวา่ค าน้ีมีความหมายคลาดเคล่ือน จึงเปล่ียนมาใช้ค  าวา่ นวตักรรม หมายถึงการน า
ส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการท่ีท าอยูเ่ดิม เพื่อให้ใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน ดงันั้นไม่ว่าวงการ
หรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เม่ือมีการน าเอาความเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ เขา้มาใช้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีข้ึน
กว่าเดิมก็เรียกได้ว่าเป็นนวตักรรม ของวงการนั้ น ๆ เช่นในวงการศึกษาน าเอามาใช้ ก็เ รียกว่า 
“นวตักรรมการศึกษา” (Educational Innovation) ส าหรับผูท่ี้กระท า หรือน าความเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ มา
ใชน้ี้ เรียกวา่เป็น “นวตักร” (Innovator)  
  ทอมสั ฮิวช์ (Thomas Hughes) ไดใ้ห้ความหมายของ “นวตักรรม” วา่ เป็นการน าวิธีการใหม่ ๆ 
มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพฒันามาเป็นขั้น ๆ แล้ว เร่ิมตั้ งแต่การคิดค้น 
(Invention) การพฒันา (Development) ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบติัก่อน (Pilot 
Project) แลว้จึงน าไปปฏิบติัจริง ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา  
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521) ไดใ้ห้ความหมายค าวา่ “นวตักรรม” ไวว้า่หมายถึง วิธีการปฎิบติั
ใหม่ ๆ ท่ีแปลกไปจากเดิมโดยอาจจะไดม้าจากการคิดคน้พบวิธีการใหม่ ๆ หรือมีการปรับปรุงของเก่า
ให้เหมาะสมและส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีได้รับการทดลอง และพฒันาจนเป็นท่ีเช่ือถือได้แล้วว่าได้ผลดี
ในทางปฎิบติั ท าใหร้ะบบกา้วไปสู่จุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  จรูญ วงศ์สายณัห์ (2520) ได้กล่าวถึงความหมายของ “นวตักรรม” ว่าในภาษาองักฤษ 
ความหมายของค าว่านวตักรรมมีความแตกต่างกัน 2 ระดบั โดยทัว่ไป นวตักรรม หมายถึง ความ
พยายามใด ๆ จะเป็นผลส าเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใดก็ตามท่ีเป็นไปเพื่อจะน าส่ิงใหม่ ๆ เข้ามา
เปล่ียนแปลงวิธีการท่ีท าอยูเ่ดิมแลว้ กบัอีกระดบัหน่ึงซ่ึงวงการวิทยาศาสตร์แห่งพฤติกรรมไดพ้ยายาม
ศึกษาถึงท่ีมา ลกัษณะ กรรมวิธี และผลกระทบท่ีมีอยู่ต่อกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง ค าว่า นวตักรรม มกัจะ
หมายถึง ส่ิงท่ีไดน้ าความเปล่ียนแปลงใหม่เขา้มาใช้ไดผ้ลส าเร็จและแผ่กวา้งออกไป จนกลายเป็นการ
ปฏิบติัอยา่งธรรมดาสามญั  
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 นรเดช มานะจุติ (2551) น าเสนอถึงนวตักรรมวา่จะเกิดข้ึนเม่ือมีกระบวนการของนวตักรรม 
ส่วนการท างานใด ๆ ท่ีมีการกระท าเป็นปกติวสิัย หรือ เป็นท่ียอมรับและใชก้นัโดยทัว่ไปแลว้ ไม่ถือวา่
เป็นนวตักรรม นกัการศึกษานกัวชิาการทั้งในและต่างประเทศไดก้ล่าวถึงกระบวนการของนวตักรรม 
ซ่ึงสรุปไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 การประดิษฐคิ์ดคน้ (Invention) เป็นระยะท่ีมีการคิดสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ วธีิการ
ใหม่หรือส่ิงใหม่ หรือเป็นการพฒันา ปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม แนวคิดเดิม วธีิการเดิมหรือส่ิง
เดิม เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพงาน ทนัสมยั ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน
ใหสู้งข้ึน 

ระยะท่ี 2 การพฒันา (Development)  เป็นระยะท่ีน าส่ิงท่ีคิดข้ึนในระยะท่ี 1  มาท าการทดลอง
ใช ้

เพื่อท่ีจะดูวา่ส่ิงท่ีคิดข้ึนนั้น มีประสิทธิภาพจริงและน่าเช่ือถือแค่ไหน และอาจจะปรับปรุงพฒันาจนกวา่
จะมีประสิทธิภาพท่ีน่าเช่ือถือซ่ึงการทดลองบางลกัษณะอาจจะอยู่ในรูปโครงการทดลองปฏิบติัก่อน 
หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ โครงการน าร่อง (Pilot Project) 

ระยะท่ี 3 การน าไปใช ้ (Implementation) เป็นระยะท่ีสืบเน่ืองจากระยะท่ี 2 เม่ือมีการทดลอง 
และพฒันาจนมีประสิทธิภาพท่ีน่าเช่ือถือ ก็น าส่ิงใหม่น้ีไปใชใ้นสภาพการณ์จริง ในระบบงานจริงซ่ึงไม่
เคยปฏิบติัมาก่อนถา้ระบบกระบวนการของนวตักรรมด าเนินมาถึงระยะท่ี 3 แลว้จริงจะถือวา่เป็น
นวตักรรมขั้นสมบูรณ์ 

 จึงกล่าวไดว้า่นวตักรรมและนวตักรรมทางการศึกษาเป็นส่ิงใหม่ วิธีการใหม่ หรือกระบวนการ
ใหม่ท่ีจะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง และเกิดแรงจูงใจในการเรียน ในปัจจุบนัมีการใช้นวตักรรมในการจดั
การศึกษาหลายอยา่ง เช่น การเรียนการสอนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer Aids Instruction)  
การใช้แผ่นวิดีทศัน์เชิงโตต้อบ (Interactive Video) ส่ือหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต  
(Internet) เป็นตน้ 
 
 3.5   บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  ส่ือการเรียนการสอนประเภท “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” (Computer Assisted Instruction) หรือ ซี
เอไอ (CAI) เป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีสร้างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
คุณสมบติัในการน าเสนอแบบหลายส่ือ (Multimedia) ดว้ยคอมพิวเตอร์ และการเรียนท่ีใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือเป็นเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ผูเ้รียน  
  นยันา เอกบูรณวฒัน์ (2539) ใหค้วามหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือโปรแกรมช่วยสอน 
คือส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนอนัหน่ึง CAI คลา้ยกบัส่ือการสอนอ่ืน ๆ เช่น วดีิโอช่วยสอน บตัรค าช่วย
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สอน โปสเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะดีกวา่ตรงท่ีตวัส่ือการสอน ซ่ึงก็คือคอมพิวเตอร์นั้น สามารถ
โตต้อบกบันกัเรียนได ้ ไม่วา่จะเป็นการรับค าสั่งเพื่อมาปฏิบติั ตอบค าถามหรือไม่เช่นนั้นคอมพิวเตอร์ก็
จะเป็นฝ่ายป้อนค าถาม  
  ศิริชยั สงวนแกว้ (2534) ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted 
Instruction) ว่าหมายถึง การประยุกต์น าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน โดยมีการพฒันา
โปรแกรมข้ึนเพื่อน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การเสนอแบบติวเตอร์ (Tutorial)  แบบจ าลอง
สถานการณ์  (Simulations)  หรือแบบการแกไ้ขปัญหา (Problem Solving) เป็นตน้ การเสนอเน้ือหา
ดงักล่าวเป็นการเสนอโดยตรงไปยงัผูเ้รียนผา่นทางจอภาพหรือแป้นพิมพ ์โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้
ส่วนร่วม วสัดุทางการสอน คือ โปรแกรม หรือ Courseware ซ่ึงปกติจะถูกจดัเก็บไวใ้นแผ่นดิสก์หรือ
หน่วยความจ าของเคร่ืองพร้อมท่ีจะเรียกใช้ได้ตลอดเวลา การเรียนในลักษณะน้ี ในบางคร้ังผูเ้รียน
จะตอ้งโตต้อบ หรือตอบค าถามเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์ การตอบค าถามจะถูกประเมินโดย
คอมพิวเตอร์ และจะเสนอแนะขั้นตอนหรือระดบัในการเรียนขั้นต่อ ๆ ไป กระบวนการเหล่าน้ีเป็น
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์  
  Hannafin & Peck (1988) ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI คือ การน า
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมการเรียน การเรียนการสอนท่ีผา่นคอมพิวเตอร์
ประเภทใดก็ตาม กล่าวไดว้่าเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI มีค  าท่ีใช้ในความหมายเดียวกนักบั 
CAI ไดแ้ก่ Computer-Assisted Learning (CAL) Computer-aided Instruction (CaI) และ Computer-
aided Learning (CaL) เป็นตน้  
  วุฒิชัย ประสารสอน (2543) ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือบทเรียนซีเอไอ 
(Computer-Assisted Instruction; Computer-Aided Instruction : CAI) คือ การจดัโปรแกรมเพื่อการเรียน
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือช่วยถ่ายโยงเน้ือหาความรู้ไปสู่ผูเ้รียน และปัจจุบันได้มีการ
บญัญติัศพัทท่ี์ใชเ้รียกส่ือชนิดน้ีวา่“คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน”  
  ดงันั้นความหมายของ “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ CAI คือ การน าคอมพิวเตอร์มาเป็น
เคร่ืองมือสร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผูเ้รียนน าไปเรียนดว้ยตนเองและเกิดการเรียนรู้ ใน
โปรแกรมประกอบไปดว้ย เน้ือหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลกัษณะของการน าเสนอ อาจมีทั้งตวั
หนงัสือ ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมทั้ง
การแสดงผลการเรียนให้ทราบทนัทีดว้ยขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียน และยงัมีการจดัล าดบั
วธีิการสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละคน ทั้งน้ีจะตอ้งมีการวางแผนการใน
การผลิตอย่างเป็นระบบในการน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบท่ีแตกต่างกันค าภาษาองักฤษท่ีใช้เรียก 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดแ้ก่ Computer Assisted Instruction (CAI), Computer Aided Instruction (CAI), 
Computer Assisted Learning (CAL), Computer Aided Learning (CAL), Computer Based Instruction 
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(CBI), Computer Based Training (CBT), Computer Administered Education (CAE) , Computer Aided 
Teaching (CAT) แต่ค าท่ีนิยมใชท้ัว่ไปในปัจจุบนัไดแ้ก่ Computer Assisted Instruction หรือ CAI 
 
 3.6  ประเภทของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

วิเชียร สุนิธรรม (2555 อ้างใน อรุณี  วิริยะจิตรา และคณะ 2555) ได้สรุปประเภทของ
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษจ านวน 4 ประเภทหลกั ดงัต่อไปน้ี  

1. คอร์สแวร์ทั้งรายวิชา (Full Online Course) หรือ Web-based Course หรือ Internet-based 
Course คือคอร์สแวร์สอนภาษาองักฤษท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษภายใตก้ารบริหาร
จดัการเรียนการสอนเสมือนห้องเรียนจริง คอร์สแวร์ประเภทน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาจากหลกัสูตรหรือ
แบบเรียนภาษาองักฤษ โดยใชเ้ทคโนโลยีทางเวบ็ปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนในห้องเรียนจริงมาเป็น
บทเรียนบนเวบ็ เช่น แบบเรียนภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English for Science and 
Technology) จาก Learn Online ของสถาบนัพฒันาวิชาชีพ ส านกัพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (http://www.learn.in.th/e-learning/index.html หรือ http://www.learn.in.th/homepage/) และ
บทเรียนส าหรับพฒันาทกัษะการฟังและกลยุทธ์การฟัง (CHE Listening Modules) ของโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   คอร์สแวร์ร่วมรายวิชา (Course-
integrated courseware) 

2. คอร์สแวร์ร่วมรายวิชา เป็นการประยุกตใ์ชค้อร์สแวร์กบัการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนจริงใน
หอ้งเรียน ซ่ึงต่างกบัการใชค้อร์สแวร์แบบแรก เพราะในแบบแรกไม่มีการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน 
ทุกขั้นตอนของการเรียนการสอนเกิดข้ึนบนเครือข่ายหรือโครงข่ายอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต  
หลกัการของการท าคอร์สแวร์ร่วมรายวิชาครอบคลุมรายละเอียด เน้ือหา และวตัถุประสงค์หลกัของ
รายวิชาท่ีสอนในชั้นเรียนทัว่ไป คอร์สแวร์จะไดรั้บการออกแบบให้ตอบสนองกบัรายละเอียดเน้ือหา
และวตัถุประสงคห์ลกัเหล่านั้น คอร์สแวร์ร่วมรายวชิาอาจจะเป็นรูปแบบส่ือท่ีเสริมการฝึกปฏิบติัในส่ิงท่ี
ไดเ้รียน หรือเป็นส่ือท่ีให้เน้ือหาเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีผูเ้รียนไม่ไดเ้รียนในห้องเรียน  เน้ือหามีความสัมพนัธ์
และอยูใ่นกรอบวตัถุประสงคท่ี์รายวชิาท่ีเรียนก าหนดไว ้
  ขอ้แตกต่างท่ีส าคญัของคอร์สแวร์ร่วมรายวิขากบัคอร์สแวร์ทั้งวิชา คือลกัษณะการน าเสนอ
เน้ือหาในคอร์สแวร์ทั้งวชิานั้นอาจมีเน้ือหาท่ีตอ้งอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจก่อนเรียนจริง แต่คอร์สแวร์ร่วม
รายวชิาอาจไม่ตอ้งการค าอธิบายในลกัษณะน้ีมากนกั เน่ืองจากผูเ้รียนไดเ้รียนในห้องเรียนแลว้ แต่ไม่ได้
หมายความว่าคอร์สแวร์ร่วมรายวิชาจะไม่มีเน้ือหาท่ีผูเ้รียนได้เรียนไปแล้วให้เรียนรู้ คอร์สแวร์ร่วม
รายวิชาอาจน าเสนอเน้ือหาท่ีผูเ้รียนได้เรียนไปแลว้เพื่อเป็นการให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสทบทวนเน้ือหา
บทเรียน ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัท่ีเห็นไดช้ดัอีกประการหน่ึงคือ แมจ้ะมีลกัษณะท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
ตามเวลาท่ีผูเ้รียนว่างคลา้ย ๆ กบัคอร์สแวร์ทั้งวิชา แต่คอร์สแวร์ร่วมรายวิชาจะมีการวางแผนและการ

http://www.learn.in.th/e-learning/index.html%20หรือ
http://www.learn.in.th/homepage/
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ก าหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนเน้ือหาหรือท าแบบฝึกหดัตามช่วงเวลาท่ีก าหนดโดยผูส้อน เพื่อเป็นการบงัคบั
ใหผู้เ้รียนไดใ้ชป้ระโยชน์จากเน้ือหาท่ีสอนในหอ้งเรียนในการเรียนดว้ยตนเอง 
  การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษแบบคอร์สแวร์ร่วมรายวิชาท่ีนิยมกนัมามีอยูส่องประเภท 
คือ คอร์สแวร์ร่วมรายวชิาท่ีเป็นส่ือเสริม (Supplementary Courseware) และคอร์สแวร์ร่วมรายวิชาท่ีเป็น
ส่ือเติม (Complementary Courseware) รูปแบบส่ือเสริม คือ บทเรียนคอร์สแวร์ร่วมรายวิชาภาษาองักฤษ
ท่ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อทบทวนเน้ือหาท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนในห้องเรียน ดงันั้นจึงมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมเน้ือหา
หลกัท่ีเรียนในห้องเรียน แต่คอร์สแวร์ร่วมรายวิชาท่ีเป็นส่ือเติมมกัจะไม่ใช่เน้ือหาท่ีเรียนไปแล้วใน
ห้องเรียน แต่เป็นเน้ือหาภาษาท่ีผูส้อนเช่ือว่าผูเ้รียนจะได้เรียนเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีได้เรียนไปแล้วใน
ห้องเรียน ค าศพัทห์รือไวยากรณ์อาจไม่ใช่ชุดเดียวกนั หรือการอ่านอาจเป็นบทอ่านท่ีผูส้อนตอ้งการให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนเพิ่มเติมจากในหอ้งเรียน  

3. เวบ็ไซด์สอนภาษาองักฤษ (ELT Websites) สร้างข้ึนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
หรือเป็นแหล่งขอ้มูล าหรับการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยอาจเป็นเวบ็ไซด์ท่ีแสดงเน้ือหาบทเรียน หรือ
เป็นเวบ็ไซดท่ี์ลิงคไ์ปสู่เวบ็ไซดอ่ื์น ๆ 

4. เอกสารทางเวบ็ (Internet-based Materials) หมายถึงแหล่งขอ้มูลท่ีไม่ไดอ้อกแบบมาเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาส าเร็จรูป หรือเป็นเวบ็ท่ีมีการแสดงขอ้มูลหรือเน้ือหาการเรียนการสอน
ทางภาษา แต่เป็นเอกสารท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษและเป็นเอกสารท่ีแสดงขอ้มูลโดยใช้ภาษาองักฤษท่ี
ออกแบบมาให้อ่านไดท้างบราวเซอร์ของอินเทอร์เน็ต (E-text) เช่น บทความสาระนิพนธ์ทางวิชาการ 
วารสาร นิตยสาร เป็นตน้ 

 
 3.7 ประโยชน์จากการใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 สุกรี รอดโพธ์ิทอง (2532) กล่าวถึงการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัการเรียนการสอนวา่มี
ขอ้ไดเ้ปรียบการใชส่ิ้งพิมพ ์หรือหนงัสือ ดงัน้ี  

1. ดา้นสีสัน คอมพิวเตอร์สามารถแสดงสีบนจอภาพได้หลายสีและหลายลกัษณะ ขอ้ความ
หรือภาพกราฟฟิคท่ีมีสีสันสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และช่วยให้เกิดความคงทนในการจ า 
แมว้า่ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือหนงัสือจะสามารถจะพิมพใ์ห้มีสีสันไดก้็ตาม แต่ตน้ทุนการพิมพสู์งและมีเทคนิค
การน าเสนอยุง่ยากมากข้ึน  

2.  ดา้นเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถก าหนดให้มีเสียงเป็นส่ิงเร้าเพิ่มความสนใจของ
ผูเ้รียน และเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัได ้ 

3. ดา้นกราฟฟิค เสนอภาพและขอ้ความใหเ้กิดการเคล่ือนไหวได ้
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4. ด้านกิจกรรมรวม การอ่านจากจอคอมพิวเตอร์  เป็นการติดต่อระหว่างผู ้เ รียนกับ 
คอมพิวเตอร์ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเลือก ตดัสินใจ หรือแสดงความคิดเห็นได ้เม่ือโปรแกรมก าหนด
ไวใ้หพ้ิมพท่ี์แป้นพิมพ ์หรือผา่นอุปกรณ์ชนิดอ่ืน ๆ  

5. ดา้นการกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็น เน่ืองจากผูเ้รียนไม่สามารถเปิดดูเน้ือหา ในส่วนท่ี
ตอ้งการไดก่้อน ท าใหมี้ความตั้งใจในการเรียนรู้สูงข้ึนและรอคอยเน้ือหาท่ีจะปรากฏในกรอบต่อ ๆ ไป 
 
 3.8 แบบฝึกหัด แบบฝึกทกัษะ และแบบฝึกกจิกรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดให ้แบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ และแบบฝึกกิจกรรม เป็นส่ือการ
เรียนรู้ (อา้งใน ฐณมน สมชนะ, 2556)  

ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2525) กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกทกัษะว่า  แบบฝึกหมายถึง   ส่ิงท่ี
นกัเรียนตอ้งใชค้วบคู่กบัการเรียน   มีลกัษณะเป็นแบบฝึกหัดท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีนกัเรียนพึงกระท า
จะแยกกนัเป็นหน่วยหรือจะรวมเล่มก็ได้    แบบฝึกทางภาษาหมายถึง  ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเสริมสร้างความ
เขา้ใจทางภาษาตามแนวหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   และเสริมเพิ่มเติมเน้ือหาบางส่วนท่ีช่วยให้
นกัเรียนน าความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ศศิธร  ธญัลกัษณานนัท์  (2542)  ให้ความหมายแบบฝึกเสริมทกัษะวา่  หมายถึง  แบบฝึกเสริม
ทกัษะท่ีใชฝึ้กความเขา้ใจ  ฝึกทกัษะต่าง ๆ และทดสอบความสามารถของนกัเรียนตามบทเรียนท่ีครูสอน
วา่  นกัเรียนเขา้ใจและสามารถน าไปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 ฐณมน สมชนะ (2556) ให้ความเห็นวา่ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ทุกประเภท ทุกสาระการ
เรียนรู้ แบบฝึกประเภทต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น แบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ และแบบฝึกกิจกรรม จดัเป็น
นวตักรรมการศึกษาท่ีส าคญัยิง่ของการจดัการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระนั้น หากผูเ้รียนขาดการฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆ แลว้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะตกต ่าอยา่งเห็น
ไดช้ดั ทั้งน้ีเพราะการฝึก ไม่วา่จะเป็นการฝึกท าแบบฝึกหดั ฝึกปฏิบติักิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบแลว้ กระบวนการเรียนรู้จะพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว 

แบบฝึก แบบฝึกทกัษะ และแบบฝึกกิจกรรมจดัเป็นนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งหน่ึง มี
หมายถึงส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อเสริมสร้างทกัษะใหแ้ก่นกัเรียน มีลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัให้นกัเรียนไดก้ระท า
กิจกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความสามารถของนกัเรียนให้ดีข้ึน แบบฝึกมีความจ าเป็นต่อการ
เรียนการสอนวชิาทกัษะ ช่วยใหค้รูและนกัเรียนพบขอ้บกพร่องทางการเรียนการสอน และแกไ้ข
ขอ้บกพร่องนั้น 

  



26 
 

 
3.9 ประโยชน์ของแบบฝึกหัด แบบฝึกทกัษะ และแบบฝึกกจิกรรม 

  แบบฝึกทกัษะท าให้นกัเรียนมีโอกาสฝึกฝนทกัษะท่ีแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเอง แบบฝึกเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้   ท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจ   และช่วยให้ครูทราบผลการเรียนของ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด  แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการกระท าจริง เป็น
ประสบการณ์ตรงท่ีผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน   ท าให้นกัเรียนเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรียน   สามารถ
เรียนรู้ และจดจ าส่ิงท่ีเรียนไดดี้และน าไปใชใ้นสถานการณ์เช่นเดียวกนัได ้ Greene และ Petty (1971)  
กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไวด้งัน้ี 

1. ใชเ้สริมหนงัสือแบบเรียนในการเรียนทกัษะ 
2. เป็นส่ือการสอนท่ีช่วยแบ่งเบาภาระของครู 
3. เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยฝึกฝนและส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาใหดี้ข้ึน แต่จะตอ้งไดรั้บการ

ดูแลและเอาใจใส่จากครูดว้ย 
4. แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลจะเป็นการช่วยใหเ้ด็กประสบ

ความส าเร็จ ตามระดบัความสามารถของเด็ก 
5. จะช่วยเสริมทกัษะใหค้งอยูไ่ดน้าน 
6. เป็นเคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจบบทเรียนแต่ละคร้ัง 
7. แบบฝึกท่ีจดัท าเป็นรูปเล่มจะอ านวยความสะดวกแก่นกัเรียนในการเก็บรักษาไวเ้พื่อ

ทบทวนดว้ยตนเองได ้
8. ช่วยใหค้รูมองเห็นปัญหาและขอ้บกพร่องในการสอน ตลอดจนทราบปัญหา ขอ้บกพร่อง

และจุดอ่อนของนกัเรียน ช่วยใหค้รูสามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที  
9. ช่วยใหเ้ด็กมีโอกาสฝึกทกัษะไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
10. แบบฝึกทกัษะท่ีจดัพิมพไ์วเ้รียบร้อยแลว้จะช่วยครูประหยดัเวลาและแรงงานในการสอน

การเตรียมการสอน การสร้างแบบฝึกทักษะ และช่วยให้นักเรียนประหยดัเวลาในการลอกโจทย์
แบบฝึกหดั 

จากความส าคญัของแบบฝึกดงักล่าว สรุปไดว้า่  แบบฝึกนอกจากจะช่วยใหน้กัเรียนไดมี้โอกาส
ฝึกฝนทกัษะ และทบทวนไดด้ว้ยตนเอง และช่วยใหค้รูมองเห็นปัญหาและขอ้บกพร่องในการสอน  
ทราบปัญหา ขอ้บกพร่อง และจุดอ่อนของนกัเรียน เพื่อให้แกไ้ขไดท้นัท่วงที  
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4. ทกัษะภาษาองักฤษ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าพระราชทานถึงความสนพระทยัใน
วชิาภาษาองักฤษสมยัทรงพระเยาว ์(อา้งในกองราชเลขานุการในพระองคส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี, 2550) วา่ “...ตอนเดก็ๆ ข้าพเจ้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่อนข้างจะอ่อนและหนีเรียน
อยู่ เสมอ หลังจากฟังพระบรมราโชวาทของทูลกระหม่อมพ่อ เร่ือง ท าไมคนเราต้องเรียนภาษาอังกฤษ 
แล้วสมเด็จแม่ก็ค่อย ๆ เร่ิมสอนศัพท์อังกฤษให้ท่องให้อ่านหนังสือตามล าดับยากง่าย...”และทรง
พระราชทานพระราชด าริไวใ้นหนงัสือมณีพลอยร้อยแสง วา่ “...ถ้าเรารู้ภาษา รู้จักการใช้ภาษาท่ีดี กจ็ะ
สามารถเอาความรู้ของคน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนรู้ หรือโฆษณาชวนเช่ือ ให้ผู้ อ่ืน
คล้อยตามความคิดของตนได้...”  
 บุษยมาศ แสงเงิน (2553) น าเสนอความหมายของทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษวา่เป็นทกัษะใน
การน าภาษาองักฤษมาใชใ้นงาน แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ระดบั 
 ระดบัท่ี 1 สามารถพดู เขียน อ่านและฟังภาษาองักฤษในระดบัเบ้ืองตน้และส่ือสารใหเ้ขา้ใจได ้
 ระดบัท่ี 2 มีทกัษะระดบัท่ี 1 และสามารถพดู เขียน อ่านและฟังภาษาองักฤษ และท าความเขา้ใจ
สาระส าคญัของเน้ือหาต่าง ๆ ได ้
 ระดบัท่ี 3 มีทกัษะระดบัท่ี 2 และสามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อการติดต่อสัมพนัธ์ในการ
ปฏิบติังานไดโ้ดยถูกหลกัไวยากรณ์ 
 ระดบัท่ี 4 มีทกัษะระดบัท่ี 3 และเขา้ใจส านวนภาษาองักฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งในหลกัไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเน้ือหา 
 ระดบัท่ี 5 มีทกัษะระดบัท่ี 4 และมีความเช่ียวชาญในการใชภ้าษาองักฤษอยา่งลึกซ้ึง ใกลเ้คียง
กบัเจา้ของภาษา สามารถประยกุตโ์วหารทุกรูปแบบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ถูกตอ้งและสละสลวย อีกทั้งมี
ความเช่ียวชาญศพัทเ์ฉพาะดา้นในสาขาวชิาของตนอยา่งลึกซ้ึง 

วิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาทกัษะท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งใช้ความมานะพยายาม และความอดทนใน
การเรียนรู้ และฝึกฝนเพื่อให้เกิดทกัษะภาษาองักฤษ เพราะทกัษะ (Skills) หมายถึง ความชดัเจน และ
ความช านิช านาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงบุคคลสามารถสร้างข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้ ทกัษะภาษาองักฤษ 
จึงหมายรวมถึง ทกัษะทางภาษาในดา้นการฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และ
การเขียน (Writing) ภาษาองักฤษ 
  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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4.1  ทกัษะการฟัง 

 Widdowson (1983, อา้งใน รัตติกาล ช านาญยา, 2552) กล่าวถึงความหมายของการฟังว่า 
หมายถึง ความสามารถท่ีจะเขา้ใจวา่ประโยคดงักล่าวมีหนา้ท่ีอยา่งไรในการส่ือสาร โดยผูฟั้งเลือกจดจ า
เฉพาะส่ิงท่ีสัมพนัธ์หรือตรงกบัจุดประสงคใ์นการฟังและไม่สนใจต่อส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ หรืออีกนัยหน่ึงก็
คือการฟังหมายถึงความสามารถท่ีผูเ้รียนเขา้ใจวา่ประโยคนั้นเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีพูดไปแลว้อยา่งไรและมี
หนา้ท่ีในการส่ือสารอยา่งไร ในขั้นน้ีผูฟั้งเลือกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องผูฟั้งเองและตดัส่วนท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งออกไป 

Krashen (1983, อา้งใน รัตติกาล ช านาญยา, 2552) ให้ความหมายของการฟังวา่การฟังหมายถึง
การรับตวัป้อนท่ีมีความหมายเพื่อรับรู้ตวัภาษา หรือพฒันาภาษาได้อยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการในการ
เรียนการสอน ไม่ควรบงัคบัให้ผูเ้รียนพูดภาษาท่ีสองหรือภาษาเป้าหมายจนกว่านกัเรียนหรือผูฟั้งจะมี 
โอกาสในการรับรู้ภาษาพอสมควร หรือเขา้ใจในส่ิงท่ีผูพ้ดูพดูออกมา 

วิไลพร ธนสุวรรณ (2530) กล่าวว่าทกัษะการฟังเป็นทกัษะเบ้ืองตน้ของทกัษะทั้ง 4 ตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา (The Nature of Language Learning) ดงันั้นความส าเร็จของการเรียน
ภาษาต่างประเทศจึงข้ึนอยูท่ี่วา่ผูเ้รียนสามารถฟังไดดี้เพียงใด นอกจากน้ี John W. Keltner พบวา่ ผูท่ี้
ส่ือสารนั้น มีอตัราส่วนของการใช้ทกัษะทางภาษา คือ ใช้เวลาในการฟัง 42% การพูด 32% การอ่าน 
15% และการเขียน 11% ซ่ึงท าให้เห็นว่า การฟังมีความส าคญัในการก าหนดความล้มเหลวหรือ
ความส าเร็จของการส่ือสารอยา่งมาก 

 

 
ภาพที ่1 อตัราส่วนของการใช้ทกัษะทางภาษา 

 
4.1.1    ระดับความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ 
Mackey, W.F. (1965) แบ่งระดบัความสามารถในการฟังออกเป็น 2 ระดบั คือ  

1.   ระดบัการเรียนรู้ (Recognition Level) เป็นการแยกแยะเสียงเก่ียวกบัการเนน้เสียงหนกั
ของพยางค ์และท่วงท านองการข้ึนลงของเสียง  

42% 

32% 

15% 

11% 
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2.   ระดบัความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถฟังส่ิงต่าง ๆ รวมทั้งขอ้ความ
ไดโ้ดยเขา้ใจ 

Valette and Disick (1972) แบ่งระดบัขั้นการฟังออกเป็น 5 ขั้นดงัน้ี  
1.   ขั้นกลไก (Mechanical Skills) เป็นระดับท่ีผูเ้รียนได้ยินความแตกต่างระหว่าง

ภาษาต่างประเทศจากเสียงท่ีไดย้นิ แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีไดย้นิ  
2.   ขั้นความรู้ (Knowledge) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนเขา้ใจความหมายของค า หรือประโยคท่ี

ฟัง สามารถท าตามค าสั่ง สามารถจบัคู่ประโยคท่ีไดย้นิเขา้กบัรูปภาพ  
3.   ขั้นถ่ายโอน (Transfer) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง และ

ค าศพัท ์สามารถตอบค าถามได้ว่าถูกหรือผิด สามารถเลือกขอ้ความหรือค าตอบท่ีเหมาะสมกบัค าถาม 
และสามารถเขา้ใจขอ้ความท่ีมีหลายประโยค 

4.   ขั้นการส่ือสาร (Communication) เป็นระดับท่ีผูเ้รียนเขา้ใจค าสั่งและอธิบายเป็น
ภาษาต่างประเทศได ้สามารถเขา้ใจความหมายโดยทัว่ ๆ ไป ของขอ้ความท่ีมีศพัทซ่ึ์งไม่คุน้เคย หรือเป็น
ศพัทใ์หม่ สามารถท่ีจะเติมขอ้ความท่ีไม่เคยไดย้นิให้สมบูรณ์ได ้สามารถเขา้ใจส่ิงท่ีเจา้ของภาษาพูดใน
บทละคร ภาพยนตร์ รายการวทิย ุหรือรายการโทรทศัน์ 

5.   ขั้นวิพากษว์ิจารณ์ (Criticism) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ชนิดของข่าวสาร
สามารถจ าแนกมาตรฐานของภาษาพูดของชนชนในสังคม หรือภาษาพูดนั้นใช้ในทอ้งถ่ินใด สามารถ
เขา้ใจความหมายโดยตรงและความหมายแฝงของข่าวสารท่ีฟัง ทราบความแตกต่างของความหมายจาก
ระดบัเสียงในค าและในประโยค สามารถอธิบายอารมณ์ และน ้าเสียงของผูพ้ดูได ้

 
4.1.2   การพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ   
C. B. Paulston & Others (1976, อา้งใน สุมิตรา องัวฒันกุล, 2540) ไดเ้สนอแนะขั้นตอนในการ

พฒันาทกัษะการฟัง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1.  กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน และให้ผูเ้รียนไดรู้้จุดมุ่งหมายของการฝึกทกัษะการฟัง 

ผูเ้รียนตอ้งแจง้ให้ผูเ้รียนไดรู้้จุดมุ่งหมายเฉพาะ หรืองานท่ีจะท าหลงัจากฟังแลว้ เช่น ผูเ้รียนจะตอ้งรู้ว่า
เม่ือฟังจบแลว้จะตอ้งตอบค าถาม หรือท าแผนภูมิเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง เป็นตน้ 

2.   ให้ผูเ้รียนฟังขอ้ความหรือเร่ืองราวท่ีเตรียมไว ้ขอ้ความท่ีฟังควรเป็นขอ้ความท่ีใช้
อตัราความเร็วปกติ และควรเปิดโอกาสให้ผูฟั้งไดฟั้งซ ้ า ซ่ึงจะฟังซ ้ าก่ีคร้ังนั้นข้ึนอยู่กบัความยาวและ
ความยากง่ายของเร่ืองท่ีฟัง ลกัษณะงานท่ีใหท้  า และความสามารถของผูเ้รียน 

3.   ใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดั หรืองานท่ีมอบหมายให ้หลงัจากการฟังให้ 
4.  ผูส้อนใหค้  าติ ชม ในงานของผูเ้รียน เช่น เฉลยค าตอบ หรือให้ผูเ้รียนไดแ้กไ้ขค าตอบ

ท่ีผดิดว้ยตนเอง 
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ทิพพดี อ่องแสงคุณ (2535, อา้งใน พิชญา นุเสน, 2554) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาทกัษะการฟังวา่ 
ควรจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามล าดบัจากง่ายไปยากดงัน้ี  

1.   ฝึกทกัษะใหจ้ดจ าและเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีไดย้ิน เช่น การฟังเสียง พยญัชนะ ค า
เด่ียว วลีและประโยคโดยพยายามเช่ือมโยงค าต่าง ๆ ท่ีไดย้นิเป็นกลุ่มค าท่ีมีความหมาย  

2.   ฝึกทกัษะให้ผูเ้รียนคาดเดาเหตุการณ์ในส่ิงท่ีไดย้ิน   และจดจ าเน้ือเร่ือง  เช่น การฟัง
เร่ืองสั้น ๆ การฟังบทสนทนาหรือขอ้ความต่าง ๆ 

 
4.2 ทกัษะการพูด 
ทกัษะการพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะท่ี เก่ียวข้องกับการออกเสียงหรือส าเนียงให้ถูกต้อง 

องคป์ระกอบส าคญั นอกเหนือจากเสียงหรือส าเนียง คือ ศพัท ์ ไวยากรณ์ ระเบียบวิธีของความสัมพนัธ์
ระหวา่งประโยค ตลอดจนการใชก้ริยา ท่าทางประกอบในการส่ือสาร วิไลพร ธนสุวรรณ (2530) กล่าว
วา่ตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา (The Nature of Language Learning) การพูดเป็นการแสดงออกซ่ึง
ความคิด ความตอ้งการทางหน่ึง ซ่ึงเป็นการแสดงออกทางวาจาโดยใช้ภาษาส่ือ สุมิตรา องัควฒันกุล 
(2540) ไดใ้หค้วามหมายของการพดูวา่เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเขา้ใจและความรู้สึกให้ผูฟั้งไดรั้บ
รู้และเขา้ใจจุดมุ่งหมายของผูพู้ด ดงันั้นทกัษะการพูดจึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัส าหรับบุคคลในการส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวนั ในการประกอบอาชีพธุรกิจต่าง ๆ ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทกัษะการ
พดูจึงนบัไดว้า่เป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นมาก เพราะผูท่ี้พูดได ้ยอ่มสามารถฟังผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ และจะ
ช่วยใหก้ารอ่านและการเขียนง่ายข้ึนดว้ย อยา่งไรก็ตาม ทกัษะการพูดเป็นทกัษะทางภาษาท่ีซบัซ้อนและ
เกิดจากการฝึกฝนเป็นเวลานาน ไม่ใช่เกิดจากการเขา้ใจและจดจ า 

สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532) ไดอ้ธิบายความสามารถทางการพดูวา่เป็นความสามารถในการ
ผลิตภาษา (Productive Skill) ท่ีผูพู้ดจะตอ้งถ่ายทอดความคิดความรู้สึกออกมาเป็นรหสัของภาษา หรือ
เป็นค าพูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ นอกจากจะเน้นหนกัเบาในค าและระดบัเสียงสูงต ่าในประโยคแลว้ ผูพู้ดยงัได้
แสดงออกซ่ึงวฒันธรรมและสภาพของผูพ้ดูคือแสดงจุดมุ่งหมายในการพดูวา่ตอ้งการส่ืออะไร กบัใคร ท่ี
ไหน และพูดอยา่งไร เป็นตน้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์นั้น ๆ และผูพู้ดยงัตอ้งมีความ
คล่อง (Fluency) และความถูกตอ้ง (Accuracy) ไม่รีรอท่ีจะโต้ตอบ มิฉะนั้นจะท าให้การสนทนา
หยดุชะงกัลม้เหลว เพราะผูฟั้งจะไม่สนใจอีกต่อไป  
 

 4.2.1    ระดับความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ 
Carroll (1980) ไดแ้บ่งระดบัความสามารถในการพดูออกเป็น 9 ระดบัดงัน้ี  

1. ระดบัผูไ้ม่สามารถใชภ้าษาไดเ้ลย (Non-user)  
2. ระดบัผูใ้ชภ้าษาไดเ้พียงเล็กนอ้ย (Intermittent)  
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3. ระดบัผูใ้ช้ภาษาได้จ  ากัดมาก (Extremely Limited) คือ พูดได้ตะกุกตะกัก 
เขา้ใจในบท สนทนาแบบเร็วไดเ้พียงเล็กนอ้ย ไม่สามารถพูดคุยเป็นเร่ืองเป็นราวไดต่้อเน่ือง แต่สามารถ
จบัใจความส าคญัได ้ 

4. ระดับผูใ้ช้ภาษาได้จ  ากัด (Marginal) คือ สามารถโต้ตอบสนทนาได้ แต่ไม่
สามารถพูด เสนอแนะ หรืออภิปรายได ้มีขอ้จ ากดัในการสนทนา ขาดความคล่องแคล่ว ถูกตอ้ง แต่ยงั
สามารถส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนัได ้ 

5. ระดบัผูใ้ชภ้าษาไดป้านกลาง (Modest) คือ สามารถส่ือสารใจความส าคญัใน
บทสนทนา ได ้แต่ยงัใช้ไวยากรณ์ผิดพลาด ติดตามหรือทบทวนขอ้ความเพื่อให้ไดข้อ้ความท่ีชดัเจน 
ขาดความ คล่องแคล่ว สามารถเป็นผูน้ าในการสนทนาได ้แต่ยงัไม่น่าสนใจเพราะขาดลีลาทางภาษา  

6. ระดับผูใ้ช้ภาษาได้ค่อนข้างดี (Competent) คือ ผูพู้ดสามารถพูดในหัวข้อท่ี
ตอ้งการได ้เปล่ียนเร่ืองได ้หยดุการสนทนาเป็นคร้ังคราว สามารถเร่ิมเร่ืองสนทนาได ้

7. ระดบัผูใ้ชภ้าษาไดดี้ (Good) คือ ผูพู้ดสามารถเล่าเร่ืองไดช้ดัเจน และมีเหตุผล 
สนทนาได ้อยา่งต่อเน่ือง แต่ไม่คล่องแคล่วมากนกั สามารถติดตามการสนทนา มีการพูดซ ้ าขอ้ความเดิม
บา้ง แต่ สามารถโตต้อบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

8. ระดบัผูใ้ช้ภาษาไดดี้มาก (Very Good) คือ ผูพู้ดสามารถอภิปรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าการสนทนา ด าเนินเร่ืองต่อไป และขยายความได้ตามความจ าเป็น แสดง
อารมณ์ขนั และ โตต้อบดว้ยน ้าเสียง และท่าทางท่ีเหมาะสม  

9. ระดับผูเ้ช่ียวชาญในการใช้ภาษา (Expert) คือ ผูพู้ดสามารถพูดได้เหมือน
เจา้ของภาษา สนทนาในหวัขอ้ต่าง ๆ และสามารถจบัใจความส าคญัได ้

 
 4.2.2    การพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษ   
 สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532) ไดเ้สนอแนะส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเก่ียวกบัการสอนทกัษะการ

พดู มีดงัน้ี  
1. นักเรียนจะต้องมีความรู้ในด้านการออกเสียงการเลือกความหมายและ

กฎไวยากรณ์ ของภาษา โดยสามารถน าส่ิงท่ีเรียนมาไปใชใ้นสถานการณ์จริงไดก้ล่าวคือจะตอ้งมีทกัษะ
ทางภาษาและทกัษะทางการส่ือสาร  

2. ครูควรเลือกเน้ือหาท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั้นของนกัเรียน อีกทั้ง
ควรเน้น บทสนทนาท่ีไม่เป็นทางการและควรเป็นตวัอย่างของการใชภ้าษาจริงในชีวิตประจ าวนั โดย
สามารถช้ีใหเ้ห็นกฎการพดูไดคื้อรู้วาบทสนทนานั้นใครพูดกบัใคร พูดเร่ืองอะไร พูดท่ีไหน พูดอยา่งไร 
และผูพ้ดูมีจุดประสงคอ์ยา่งไร  
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3. บรรยากาศในการสอนทกัษะการฟัง พูดควรเป็นบรรยากาศท่ีไม่เครียดโดยให้
นกัเรียน มีความสบายใจและไม่อายท่ีจะพดู 

4. ครูผูส้อนควรส่งเสริมให้นกัเรียนสนใจกลวิธีท่ีจะพูดให้ผูอ่ื้นสนใจเช่น รู้จกั
การเร่ิมตน้การสนทนา การใชเ้วลาคิดระหวา่งสนทนา การจบการสนทนา และการรู้จงัหวะท่ีจะหยุดพูด 
เพื่อฟังผูอ่ื้น เป็นตน้ โดยผูส้อนอาจฝึกให้รู้จกัใช้ค  าท่ีจะด าเนินการสนทนาให้เหมาะสมกบัสังคม และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

จึงสรุปไดว้า่ทกัษะการพดู เป็นพฤติกรรมทางดา้นการแสดงออก เก่ียวขอ้งกบัการออกเสียงหรือ
ออกส าเนียงให้ถูกต้อง ผูเ้รียนท่ีมีความพากเพียรพยายามหมั่นฝึกฝนบ่อย ๆ ก็จะสามารถท าได้ดี 
องคป์ระกอบส าคญั นอกจากเสียงหรือส าเนียงแลว้ ไดแ้ก่ ศพัท ์ไวยากรณ์ ระเบียบวิธีของความสัมพนัธ์
ระหวา่งประโยค ตลอดจนการใชก้ริยาท่าทางประกอบในการส่ือสาร  
 
 4.3  การวดัและประเมินผลทกัษะภาษาองักฤษ 
 การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ระบุวา่ สถานศึกษา
ในฐานะผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษาจะตอ้งจดัท าหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัในการวดัและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกันและเป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกนั สถานศึกษาตอ้งมีผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการวดัและประเมินทั้งในระดบัชั้นเรียน ระดบั
สถานศึกษา ระดบัเขตการศึกษา และระดบัชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก เพื่อใช้เป็นขอ้มูลสร้าง
ความมัน่ใจเก่ียวกบัคุณภาพของผูเ้รียนให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและนอกสถานศึกษา (กรมวิชาการ, 
2544) 
 
   4.3.1  ลกัษณะของการวดัและประเมินผล 
  การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
  1.   ต้องระบุส่ิงท่ีมุ่งประเมินให้ชัดเจน ผูป้ระเมินต้องทราบว่าผลการเรียนรู้ท่ี
ตอ้งการประเมิน ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ (Traits) ท่ีส าคญัอะไรบา้ง เพื่อท่ีจะเลือกใช้เคร่ืองมือและ
วธีิการท่ีเหมาะสม 
  2.  เลือกเทคนิคการวดัให้เหมาะสม ผูป้ระเมินตอ้งเลือกเคร่ืองมือ รูปแบบค าถาม
ท่ีใช้ให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ หรือสมรรถภาพของผูเ้รียน โดยเคร่ืองมือนั้นตอ้งให้ผลท่ีถูกตอ้ง มี
ความเป็นปรนยัและสะดวกต่อการน าไปใช ้
 3.  ควรใชว้ิธีการวดัหลายอย่างประกอบกนั เน่ืองจากเคร่ืองมือแต่ละชนิดมีขอ้ดี/
ข้อเสียท่ีแตกต่างกัน ผูป้ระเมินจึงควรเลือกใช้วิธีการวดัหลายอย่างให้ครอบคลุมผลสัมฤทธ์ิและ
พฒันาการดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน และตอ้งท าการวดัหลาย ๆ คร้ัง 
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 4. ควบคุมความคลาดเคล่ือนจากการวดัให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุด การวดัคุณลกัษณะ
ใดก็ตามจะมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนไดเ้สมอ ผูป้ระเมินควรศึกษาถึงแหล่งของความคลาดเคล่ือนและ
พยายามขจดัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด  
 5. ใช้สารสนเทศจากการประเมินส าหรับการตัดสินใจ การประเมินเป็น
กระบวนการของการปรับปรุงและพฒันาสู่ส่ิงท่ีดีข้ึน การประเมินมิไดส้ิ้นสุดเม่ือทราบผลการประเมิน 
แต่การประเมินมีความส าคญัอยู่ท่ีการน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจท่ีดีในการจัด
การศึกษา และพฒันาประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 

 
4.3.2  ประเภทของการวดัและประเมินการเรียนรู้ 
การวดัและประเมินเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการวดัและการ

ประเมิน ท าใหผู้ส้อนไดส้ารสนเทศท่ีเป็นปรนยัและเป็นพื้นฐานส าหรับการตดัสินใจเก่ียวกบัการเรียนรู้
ของผู ้ เ รี ยน  ตลอดจนประโยช น์ ต่อก ารป รับป รุ งประ สิท ธิภ าพของก าร เ รี ยนก ารสอน 
การวดัและการประเมินในกระบวนการเรียนการสอนสามารถแบ่งเป็นประเภทตามขั้นตอนหรือ
ช่วงเวลาของการด าเนินการเรียนการสอนไดด้งัน้ี 

1. การวดัและประเมินก่อนเร่ิมตน้การเรียนการสอน 
2. การวดัและประเมินระหวา่งการเรียนการสอน 
3. การวดัและประเมินหลงัส้ินสุดการเรียนการสอน 

 
การวดัและประเมินระหว่างการเรียนการสอน  

        การวดัและประเมินระหวา่งการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมท่ีกระท าเพื่อตรวจสอบความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนขณะท่ีการเรียนการสอนยงัคงด าเนินอยู่ การวดัและประเมินผลประเภทน้ี
สามารถจ าแนกออกเป็นการวดัและประเมินความกา้วหน้ากบัการวดัและประเมินปัญหาอุปสรรคของ
การเรียนรู้ 

1. การวดัและประเมินความกา้วหน้าในการเรียนรู้ (Formative Evaluation) เป็นการวดั
และประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถหรือทกัษะตาม
จุดประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นแต่ละหน่วยการสอนหรือไม่ เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัอาจเป็นแบบสอบประจ าหน่วย 
แบบสอบยอ่ย การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นตน้ สารสนเทศท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินความกา้วหน้า
ในการเรียนรู้น้ีจะช่วยบ่งช้ีพฒันาการ ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้น้ีจะช่วยบ่งช้ีพฒันาการ ความกา้วหนา้
ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อท าการปรับปรุงการเรียน และเป็นข้อมูลยอ้นกลับเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการสอน เพื่อท าการปรับปรุงการสอน ตลอดจนใชใ้นการตดัสินใจวา่ผูเ้รียนคนใดสามารถ
ผา่นหรือไม่ผา่นจุดประสงค์ประจ าหน่วย ถา้ทุกคนผา่นจะไดท้  าการสอนหน่วยต่อไป แต่ถา้บางคนไม่
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ผา่นจะไดท้  าการสอนซ่อมเสริมเพื่อแกไ้ขจุดบกพร่องให้มีการเรียนรู้ท่ีเติมเต็มท่ีขาดหายไปทนัทีหลงั
การสอน 

2.  การวดัและประเมินปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู้ (Diagnostic Evaluation) หลงัจาก
จดักิจกรรมเพื่อแกไ้ขจุดบกพร่องของการเรียนรู้ระหวา่งท่ีการเรียนการสอนยงัคงด าเนินอยูแ่ลว้ถา้หาก
จุดบกพร่องหรือความล้มเหลวของการเรียนรู้ยงัคงมีอยู่ ซ่ึงการสอนซ่อมเสริมไม่สามารถแก้ไขหรือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน ก็ควรมีการศึกษาถึงอุปสรรคปัญหานั้นอยา่งลึกซ้ึง โดยใชแ้บบสอบ
วินิจฉัย (Diagnostic Test) แบบสอบชนิดน้ีจะสร้างตามล าดบัขั้นของตรรกศาสตร์ ส าหรับการคิดท่ี
ถูกตอ้งในการแกปั้ญหานั้นแลว้ใหผู้เ้รียนท าเพื่อสืบคน้ถึงสาเหตุของปัญหา เพราะในเร่ืองนั้นปัญหาอาจ
มีแหล่งท่ีเกิดแตกต่างกนั เช่น ปัญหาเก่ียวกบัผูเ้รียนส่ิงแวดลอ้ม เน้ือหาวชิา ผูส้อน เป็นตน้ โดยอาจมีการ
ใช้เทคนิคการสังเกตและสัมภาษณ์ประกอบการสืบคน้ปัญหา สารสนเทศท่ีไดจ้ากการวดัและประเมิน
ปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู้จะท าใหท้ราบถึงสาเหตุแห่งปัญหาอุปสรรคของการเรียนรู้นั้น ๆ ซ่ึงจะช่วย
ให้ผูส้อนสามารถท าการปรับปรุงแกไ้ขไดต้รงจุด เช่น การปรับปรุงยุทธวิธีการสอน การหามาตรการ
ส อน เ ส ริ ม  ก า ร จัด เ รี ย บ ล า ดั บ ขั้ น ข อ ง เ น้ื อ ห า แ ล ะ วิ ธี ก า ร ส อน ที เ ห ม า ะ ส ม  เ ป็ น ต้ น 
การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียนว่าบรรลุตามผลการ
เรียนรู้ผูค้าดหวงัในการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีครูไดว้างแผนไวห้รือไม่ ทั้งน้ีสารสนเทศท่ีได้
จากการประเมินไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของผู ้เรียน และส่งเสริมผู ้เรียนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถใหเ้กิดพฒันาการสูงสุดตามศกัยภาพ การประเมินผลระหวา่งเรียนมีแนวทางในการปฏิบติั
ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน ผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้
และแนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ซ่ึงในแผนการเรียนรู้ควรระบุ
ภาระงานท่ีจะท าใหผู้เ้รียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

2. เลือกวธีิการประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัภาระงานหรือกิจกรรมหลกัท่ีก าหนดให้ผูเ้รียน
ปฏิบติั ทั้งน้ีวธีิการประเมินท่ีเหมาะสมอยา่งยิ่งส าหรับการประเมินระหวา่งเรียน ไดแ้ก่ การประเมินจาก
ส่ิงท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีความรู้ ทกัษะและความสามารถ ตลอดจนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์นั
เป็นผลจากการเรียนรู้ ตามท่ีผูส้อนไดจ้ดักระบวนการเรียนรู้ให้ วิธีการประเมินท่ีผูส้อนสามารถเลือกใช้
ในการประเมินระหวา่งเรียน มีดงัน้ี 

 2.1  การประเมินดว้ยการส่ือสารส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
 2.1.1 การถามตอบระหวา่งท ากิจกรรมการเรียน 
 2.1.2 การสนทนาพบปะพดูคุยกบัผูเ้รียน 
 2.1.3 การสนทนาพบปะพดูคุยกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 
 2.1.4 การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติ 
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 2.1.5 การอ่านบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้รียน 
 2.1.6 การตรวจแบบฝึกหดัและการบา้น พร้อมใหข้อ้มูลป้อนกลบั 

  2.2 การประเมินจากการปฏิบติั เป็นวิธีการประเมินท่ีผูส้อนมอบหมายงานหรือ
กิจกรรมให้ผูเ้รียนปฏิบติัเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด การ
ประเมินการปฏิบติัผูส้อนตอ้งเตรียมการในส่ิงส าคญั 2 ประการ คือ 1) ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีจะให้
ผูเ้รียนปฏิบติั (Tasks) 2) เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) วิธีการประเมินการปฏิบติัจะเป็นไปตาม
ลกัษณะงาน ดงัน้ี 
   2.2.1 ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผูส้อนก าหนดให้ผูเ้รียนท าเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
จะประเมินวธีิการท างานตามขั้นตอนและผลงานของผูเ้รียน 
   2.2.2 ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผูเ้รียนปฏิบติัเป็นปกติในชีวิตประจ าวนั จะ
ประเมินดว้ยวธีิการสังเกต จดบนัทึกเหตุการณ์เก่ียวกบัผูเ้รียน 
   2.2.3 การสาธิต ไดแ้ก่ การให้ผูเ้รียนแสดงหรือปฏิบติักิจกรรมตามท่ีก าหนด 
เช่น การใชเ้คร่ืองมือปฏิบติังาน การท ากายบริหาร การเล่นดนตรี จะประเมินวิธีการและขั้นตอนในการ
สาธิตของผูเ้รียนดว้ยวธีิการสังเกต 
   2.2.4 การท าโครงงาน การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก าหนดใหผู้ส้อนตอ้งมอบหมายใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัโครงงานอยา่งนอ้ย 1 โครงงาน ในทุกช่วงชั้น ดงันั้น 
ผูส้อนจึงตอ้งก าหนดภาระงานในลกัษณะของโครงงานให้ผูเ้รียนปฏิบติัในรูปแบบใด รูปแบบหน่ึงใน 4 
รูปแบบ ต่อไปน้ี โครงงานส ารวจ โครงงานส่ิงประดิษฐ์ โครงงานแก้ปัญหาหรือการทดลองศึกษา
คน้ควา้ และโครงงานอาชีพ โดยวธีิการประเมินผลโครงงาน ควรประเมิน 3 ระยะ คือ 
   2.2.4.1 ระยะก่อนท าโครงงาน โดยประเมินความพร้อมการเตรียมการและ
ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติังาน 
   2.2.4.2 ระยะท าโครงงาน โดยประเมินการปฏิบติัจริงตามแผนวิธีการและ
ขั้นตอนก าหนดไว ้และการปรับปรุงงานระหวา่งปฏิบติั 
   2.2.4.3 ระยะส้ินสุดการท าโครงงาน โดยประเมินผลงานและวิธีการน าเสนอ
ผลการด าเนินโครงงาน 
   2.2.4.4 การก าหนดใหผู้เ้รียนท าโครงงาน สามารถท าได ้3 แบบ คือ 
   1) โครงงานรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้เลือกปฏิบัติงานตาม
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจ 
   2) โครงงานกลุ่ม เป็นการท าโครงงานขนาดใหญ่และซบัซ้อน ตอ้งให้ผูเ้รียนท่ี
มีความสามารถต่างกนัหลายดา้นช่วยกนัท า การประเมินโครงงานควรเนน้การประเมินกระบวนการกลุ่ม 
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   3) โครงงานผสมระหวา่งรายบุคคลกบักลุ่ม เป็นโครงงานท่ีผูเ้รียนท าร่วมกนั
แต่เม่ือเสร็จงานแลว้ใหแ้ต่ละคนรายงานผลดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม 

การประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวมาข้างต้น ผู ้สอนจ าเป็นต้องสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้
ประกอบการปฏิบติั   เช่น 1)  แบบวดัภาคปฏิบติั  2) แบบสังเกตพฤติกรรม  3) แบบตรวจสอบรายการ  
4)  เกณฑก์ารใหค้ะแนน เป็นตน้ 

2.3 การประเมินสภาพจริง 
การประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินจากการปฏิบติังานหรือกิจกรรมอยา่งใดอย่างหน่ึง 

โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ผูเ้รียนปฏิบติั จะเป็นงานหรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริงหรือใกลเ้คียง
กบัชีวติจริง จึงเป็นงานท่ีมีสถานการณ์ซบัซอ้น และเป็นองคร์วมมากกวา่งานปฏิบติัในกิจกรรมการเรียน
ทัว่ไป วิธีการประเมินสภาพจริงไม่มีความแตกต่าง จากการประเมินจากการปฏิบติัเพียงแต่อาจมีความ
ยุง่ยากในการประเมินมากกว่า เน่ืองจากเป็นสถานการณ์จริง หรือตอ้งจดัสถานการณ์ให้ใกลจ้ริง แต่จะ
เกิดประโยชน์กบัผูเ้รียนมาก เพราะจะท าให้ทราบความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน ว่ามีจุดเด่นและ
ขอ้บกพร่องในเร่ืองใด อนัจะน าไปสู่การแกไ้ขท่ีตรงประเด็นท่ีสุด 

2.4 การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมงาน 
การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน เป็นวิธีการประเมินท่ีช่วยส่งเสริมให้การประเมินตาม

สภาพจริง มีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพท่ีแท้จริงของผูเ้รียนมากข้ึน โดยการให้ ผูเ้รียนได้เก็บ
รวบรวมผลงานจากการปฏิบติัจริง ทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ตามสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ มาจดัแสดงอย่างเป็นระบบโดยมีจุดประสงค์เพื่อสะทอ้นให้เห็น ความพยายาม เจตคติ 
แรงจูงใจ พฒันาการ และสัมฤทธ์ิผลของการเรียนรู้ของผูเ้รียน การวางแผนด าเนินการประเมินดว้ยแฟ้ม
ผลงานท่ีสมบูรณ์ จะช่วยผูส้อนให้สามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงานแทนการประเมินจากการปฏิบติั
จริงได ้
 
5.  แนวคิดเกีย่วกบัการท างานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและทีพ่ักในอาเซียน 
  ปี 2558 ประเทศไทยเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 
AEC) พร้อมกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ โดยมีขอ้ตกลงท่ีกลุ่มสมาชิกอาเซียนยอมรับ
ร่วมกนัในเร่ืองคุณสมบติัหรือมาตรฐานในแต่ละวชิาชีพ (Mutual  Recognition  Arrangement : MRA) 
ทั้งน้ีเพื่ออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยนกัวชิาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญ หรือผูมี้ความสามารถ
พิเศษของอาเซียนไดอ้ยา่งเสรี 
  จุดประสงคข์อง MRA ของอาเซียนก็เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยนกัวชิาชีพ โดย
อาเซียนตกลงกนัวา่จะยอมรับคุณสมบติัเพื่ออ านวยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาต แต่ MRA 
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ของอาเซียนจะยงัไม่ไปถึงขั้นท่ีจะยอมรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพซ่ึงกนัและกนั และจะเนน้หลกัวา่
นกัวชิาชีพต่างดา้วจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบภายในของประเทศท่ีตนตอ้งการเขา้ไปท างาน 
  ในการประชุมรัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียน (M-ATM) คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2552 
รัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียนลงนามในขอ้ตกลงอาเซียนดา้นบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียว (ASEAN MRA on 
Tourism Professionals) ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเคล่ือนยา้ยแรงงานดา้นบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียว
ในอาเซียน 9 ประเทศ โดยปัจจุบนั ประเทศไทยยงัไม่ไดล้งนามในขอ้ตกลงน้ี เน่ืองจากติดเง่ือนไขตอ้ง
ผา่นการพิจารณาของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญของประเทศ และในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 ประเทศไทย 
โดยนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไดล้ง
นามในขอ้ตกลงดงักล่าว ท าใหปั้จจุบนัการเคล่ือนยา้ยบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวครอบคลุมทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียน  

ตามแผนด าเนินงานท่ีวางไว ้ อาเซียนจะจดัท า “มาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากร
วชิาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน” (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals : 
ACCSTP) และสามารถน าไปใชไ้ดใ้นประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดย ACCSTP จะระบุถึง
สมรรถนะพื้นฐานขั้นต ่าของบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวในสายงานสาขาต่าง ๆ โดยบุคลากรท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบตัรสมรรถนะวิชาชีพบริการท่องเท่ียวในสาขาท่ีระบุใน ACCSTP จากหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบของประเทศใดประเทศหน่ึง จะสามารถท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ได ้โดยสิทธิ
การท างานจะยงัอยูภ่ายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศท่ีบุคคลผูน้ั้นถูกจา้งงาน ดงันั้น
ประกาศนียบตัรดงักล่าวจึงถือเป็นเคร่ืองรับรองส าคญัส าหรับผูท่ี้ตอ้งการสมคัรงานดา้นการท่องเท่ียวใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการจดัท ามาตรฐานสมรรถนะน้ี มุ่งเนน้ส าหรับกลุ่มธุรกิจส าคญั 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel Services) และกลุ่มธุรกิจบริการดา้นการท่องเท่ียว (Travel Services) 
โดยจะครอบคลุมทั้งหมด 32 ต าแหน่งงาน ใน 6 สาขา 
สิทธิในการประกอบวชิาชีพในประเทศผูรั้บจะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศ
ผูรั้บ โดยก าหนดหลกัสูตรการท่องเท่ียวแห่งอาเซียนส าหรับ 2 สาขา 6 แผนก 32 ต าแหน่งงาน ดงัน้ี 
 

1.  สาขาทีพ่กั (Hotel Services) 
1.1 แผนกตอ้นรับ (Front Office) มี 5 ต าแหน่งงาน  

1.1.1 ผูจ้ดัการฝ่ายตอ้นรับ (Front Office Manager)  
1.1.2 ผูค้วบคุมดูแลฝ่ายตอ้นรับ (Front Office Supervisor)  
1.1.3 พนกังานตอ้นรับ (Receptionist)  
1.1.4 พนกังานรับโทรศพัท ์(Telephone Operator)  
1.1.5 พนกังานยกกระเป๋า (Bell Boy) 
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1.2 แผนกแม่บา้น(House Keeping) มี 6 ต าแหน่งงาน  

1.2.1 ผูจ้ดัการแผนกแม่บา้น (Executive Housekeeper)  
1.2.2 ผูจ้ดัการฝ่ายซกัรีด (Laundry Manager)  
1.2.3 ผูค้วบคุมดูแลห้องพกั (Floor Supervisor)  
1.2.4 พนกังานซกัรีด (Laundry Attendant)  
1.2.5 พนกังานดูแลหอ้งพกั (Room Attendant)  
1.2.6 พนกังานท าความสะอาด (Public Area Cleaner) 

1.3 แผนกประกอบอาหาร (Food Production) มี 7 ต าแหน่งงาน  
1.3.1 หวัหนา้พ่อครัว (Executive Chef)  
1.3.2 พอ่ครัวแต่ละงาน (Demi Chef)  
1.3.3 ผูช่้วยพอ่ครัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef)  
1.3.4 พอ่ครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie)  
1.3.5 ผูช่้วยพอ่ครัวขนมหวาน (Commis Pastry)  
1.3.6 งานขนมปัง (Baker)  
1.3.7 งานเน้ือ (Butcher) 

1.4 แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Service) มี 5 ต าแหน่งงาน  
1.4.1 ผูอ้  านวยการแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (F&B Director)  
1.4.2 ผูจ้ดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม (F&B Outlet Manager)  
1.4.3 หวัหนา้พนกังานบริกร (Head Waiter)  
1.4.4 พนกังานผสมเคร่ืองด่ืม (Bartender)  
1.4.5 พนกังานบริกร (Waiter) 
 

2.  สาขาการเดินทาง (Travel Services) 
2.1 แผนกธุรกิจน าเท่ียว (Travel Agencies) มี 4 ต าแหน่งงาน  

2.1.1 ผูจ้ดัการทัว่ไป (General Manger)  
2.1.2 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป (Assistant General Manager)  
2.1.3 หวัหนา้ผูแ้นะน าการเดินทาง (Senior General Manager)  
2.1.4 ผูแ้นะน าการเดินทาง (Travel Consultant) 

2.2 แผนกบริหารธุรกิจน าเท่ียว (Tour Operation) มี 5 ต าแหน่งงาน  
2.2.1 ผูจ้ดัการธุรกิจ (Product Manager)  
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2.2.2 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager)  
2.2.3 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (Credit Manager)  
2.2.4 ผูจ้ดัการฝ่ายตัว๋ (Ticketing Manager)  
2.2.5 ผูจ้ดัการฝ่ายท่องเท่ียว (Tour Manager) 

 
6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  ส าอาง เรืองไทย (2549) ศึกษาวิจยัเร่ืองการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษและความคิดเห็นของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยกิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพื่อ
การส่ือสารของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ระดับ
ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียน โดยกิจกรรม
บทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารผ่านเกณฑ์อยู่ในระดบัมาก และนกัเรียนมีระดบั
ความคิดเห็นหลงัจากเรียนภาษาองักฤษโดยกิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสารโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 จิตติวรรณ อินทรผล (2549) การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 
(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) โดยใชว้ธีิสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) โรงเรียนซบัใหญ่พิทยาคม สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 3 โดยใช้วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร มี
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษสูงกวา่เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดไวคิ้ดเป็นร้อยละ 
73.18 โดยมีจ านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑด์งักล่าวคิดเป็นร้อยละ 73.33 
 รัตนี คงน้อย (2551) ศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชว้ธีิสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต 2 โดยใชว้ธีิสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาองักฤษสูงกวา่เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดไวคิ้ดเป็นร้อยละ 73.06 โดยมีจ านวนนกัเรียนท่ี
ผา่นเกณฑด์งักล่าวคิดเป็นร้อยละ 88.00  

ธชัมาศ พิภกัด์ิ (2555) ศึกษาวจิยัเร่ืองการจดักิจกรรมตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการฟังและการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนธารทองพิทยาคม อ าเภอล าปลายมาศ 
จงัหวดับุรีรัมย ์สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมตามแนวการ
สอนภาษาเพื่อการส่ือสารหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  ระดับ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D3%CD%D2%A7%20%E0%C3%D7%CD%A7%E4%B7%C2%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B8%D1%AA%C1%D2%C8%20%BE%D4%C0%D1%A1%B4%D4%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนภายหลงัจากเรียนโดยการจดักิจกรรมตาม
แนวการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารอยู่ในระดบัมาก และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนโดย
การจดักิจกรรมตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 วารินทร์ หอมเฮา้ (2557) ศึกษาวิจยัเร่ืองการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาศกัยภาพครูผูส้อน
ภาษาองักฤษในการจดัการเรียนรู้ ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโรงเรียนบา้นดงยาง สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบปัญหาทั้งในส่วนของครูและนกัเรียน ใน
ส่วนของครู ไดแ้ก่ ครูมีความรู้ความเขา้ในดา้นการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อ
การส่ือสารในระดบันอ้ย ครูขาดทกัษะและวธีิการในการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีดี ครูขาดโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และครูไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ ทางดา้นนกัเรียนพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบั
ต ่า อย่างไรก็ตามครูมีความต้องการท่ีจะพฒันาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารในระดับมาก ภายหลังการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศการสอนภายใน พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารในระดบัดี ผลการประเมินการ
จดัแผนการเรียนรู้วงรอบท่ี 1 อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนในวงรอบท่ี 2 มีผลการประเมินท่ีดีข้ึนอยู่ใน
ระดบัมาก 
 วชัรี หงส์อนุรักษ์ และนวลศรี ช านาญกิจ (2556) ศึกษาวิจัยเร่ืองการพฒันาชุดการสอน
ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ชุดการสอนภาษาองักฤษเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อวิชา
ภาษาองักฤษ มีประสิทธิภาพ 82.71/80.29 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่น 
เกณฑ์ร่อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 88.57 4. เจตคติต่อวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีไดรั้บการสอน โดยใชชุ้ดการสอนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 




