
บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง “วิธีสอนภาษาองักฤษแบบเนน้การปฏิบติังาน เพื่อพฒันาทกัษะภาษาแบบบูรณา
การสําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในชุมชนชนบท” ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาองักฤษ 
2.   แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาแบบเนน้การปฏิบติังาน  (Task-Based Approach) 

 2.1   ความหมายของแนวการสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังาน 
 2.2  กิจกรรมในการสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังาน 
 2.3   ความหมายของงานในการสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังาน 
 2.4 องคป์ระกอบของงานในการสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังาน 
 2.5 รูปแบบของงานในการสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังาน 
 2.6   ขั้นตอนการสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังาน  
 2.7   ประโยชน์ของกิจกรรมท่ีเนน้การปฏิบติังาน  
 2.8  ผลจากการสอนภาษาแบบเนน้การปฏิบติังานทาํใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 
  2.8.1 กระบวนการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)  
  2.8.2 กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
  2.8.3 กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning)  
 3.  แนวคิดเก่ียวกบัส่ือการสอน 
 3.1   ความหมายของส่ือการสอน 
 3.2 ประเภทของส่ือการสอน 
 3.3 นวตักรรมการเรียนรู้ 
  3.4 ความหมายของนวตักรรมและนวตักรรมการศึกษา 
 3.5 ความหมายของแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ และแบบฝึกกิจกรรม 
 3.6   ประโยชน์ของแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ และแบบฝึกกิจกรรม 
 3.7 ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3.8 ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3.9 ประโยชน์จากการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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 4. ทกัษะภาษาแบบบูรณาการ 
  4.1 การพฒันาทกัษะภาษาแบบบูรณาการ 
  4.2 ทกัษะภาษาองักฤษ 
   4.2.1 ทกัษะการฟัง 

  4.2.1.1  ระดบัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ 
  4.2.1.2 การพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 

   4.2.2 ทกัษะการพดู 
  4.2.2.1  ระดบัความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 
  4.2.2.2 การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 

   4.2.3 ทกัษะการอ่าน 
    4.2.3.1   ระดบัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 
    4.2.3.2 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
   4.2.4 ทกัษะการเขียน 

  4.2.4.1  ระดบัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ 
  4.2.4.2 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

5. ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

 5.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 5.3 ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.   แนวคดิเกีย่วกบัการสอนภาษาองักฤษ 
การสอนภาษาองักฤษนั้นเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นและมีความสาํคญัเพราะภาษาเป็นเคร่ืองมือใน

การติดต่อส่ือสาร ถ่ายทอด แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้สึก ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจ และเป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัความรู้ความสามารถของตนเอง กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนของครูจึงเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาความรู้  สร้างทักษะและความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษ  

วิวฒันาการในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันั้นมีอยู่ดว้ยกนั
หลายวิธี เร่ิมจากวิธีการสอนแบบไวยากรณ์และแปล (Grammar-Translation Method) วิธีการสอนแบบ
น้ีเป็นวิธีการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การจดจาํกฎไวยากรณ์และคาํศพัท์ ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจ
ความหมายของไวยากรณ์และศัพท์ทันที  แต่ผู ้เ รียนไม่สามารถนําความรู้เหล่านั้ นมาใช้พูดใน
ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะการสอนวิธีน้ีไม่เนน้ทกัษะดา้นการฟังและพดูเลย ต่อมาจึง
มีความพยายามท่ีจะหาวิธีการสอนท่ีสามารถทาํใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการฟังมากข้ึน จึงทาํให้
เกิดวิธีการสอนแบบตรง (Direct Method) วิธีการสอนน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะดา้นการฟังและพดูโดย
ใชเ้จา้ของภาษาเป็นผูส้อน แต่วิธีการสอนแบบน้ีมุ่งเนน้เฉพาะการฟังและพดูเท่านั้นไม่ไดเ้นน้ทกัษะดา้น
อ่ืน จากนั้นจึงเกิดวิธีการสอนแบบฟัง–พูด (Audio–Lingual Method) ซ่ึงเป็นไปตามการสอนธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ภาษา คือ เร่ิมจากการฟังและพดู โดยการใหผู้เ้รียนฝึกพดูรูปแบบประโยคซํ้า ๆ แต่การฝึก
ซํ้าแลว้ซํ้ าอีกทาํ ใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย และไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได ้จากแนวคิดเก่ียวกบั
การเรียนการสอนภาษาองักฤษขา้งตน้จะเห็นไดว้่ายงัไม่สามารถทาํให้การเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร จึงทาํให้เกิดแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยเน้นการ
ปฏิบัติงาน (Task–Based Approach) ซ่ึงเป็นวิธีการสอนภาษาอังกฤษท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้
ภาษาองักฤษจากการปฏิบติัจริง โดยภาษาท่ีเรียนมีความใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริง มุ่งเนน้ความหมาย
ในดา้นการส่ือสารมากกว่ารูปแบบภาษา เม่ือผูเ้รียนเรียนแลว้สามารถนาํ ไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง รวมทั้ง
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาจากการท่ีผูเ้รียนทาํงานปฏิบติัตามท่ี
ครูผูส้อน 

 
2.   แนวคดิเกีย่วกบัการสอนภาษาแบบเน้นการปฏิบัติงาน  (Task-Based Approach)       
 2.1   ความหมายของแนวการสอนภาษาทีเ่น้นการปฏิบัตงิาน 

แนวการสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังานปรากฏในหลกัสูตรภาษาองักฤษพุทธศกัราช 2544 โดย
มีลกัษณะเป็นการมอบหมายงานให้นักเรียนปฏิบติั โดยแนวคิดน้ีถูกนําไปใช้กับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาเพราะเช่ือว่าการเรียนรู้ภาษาเกิดจากกระบวนการท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติังานจนสาํเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้(กรมวิชาการ, 2544) 
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  Richard (1984) ไดใ้ห้ความหมายว่า งานคือผลจากกระบวนการทางภาษา หรือการเขา้ใจภาษา 
เช่น วาดแผนท่ีจากคาํบรรยายในเทป การฟังคาํแนะนําแล้วปฏิบัติตามคาํสั่ง เป็นต้น ผลจากการ
ปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีตดัสินว่า ผูเ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนหรือไม่ การใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติังาน
หลากหลายชนิด จะช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนแบบบูรณาการทกัษะ 

คู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างประเทศ เสนอแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยอา้งถึงแนวคิด
เก่ียวกบัการสอนภาษาแบบเนน้การปฏิบติังาน (Task-Based Approach) แสดงจุดมุ่งหมาย 4 ประการ คือ 
เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารและปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้เป็น
ผลสาํเร็จ  เพื่อให้สามารถนาํความรู้และประสบการณ์ทางภาษาท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวิตจริงได ้เพ่ือพฒันา
ทกัษะการคิดโดยผา่นกระบวนการปฏิบติัภาระงาน และเพื่อให้สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม (กรมวิชาการ, 2545) 
  Willis (1996) จากมหาวิทยาลยั Aston Birmingham ไดก้ล่าวถึงแนวการสอนภาษาแบบเนน้การ
ปฏิบติังานว่า เป็นการสอนท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีบทบาทมากกว่าครู ครูเป็นผูใ้ห้
คาํปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมและจัดเตรียมภาระงาน (Task) สําหรับใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ดงันั้นการเรียนรู้แบบเนน้การปฏิบติังาน (Task Based Learning) จึงหมายถึง การจดัการเรียนรู้
โดยผา่นกิจกรรม เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยงาน ในการจดัการเรียนรู้ลกัษณะน้ีมีจุดประสงคท่ี์จะ
ทาํใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิด ทกัษะ ทาํความเขา้ใจร่วมกนัในกลุ่มและส่ือออกมาในลกัษณะภาษาของผูเ้รียน
เอง ผูจ้ดัการเรียนรู้หรือผูส้อนจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของผลของการจดักิจกรรม ว่าตรงตาม
จุดประสงคห์รือไม่ ถา้ยงัไม่ถูกตอ้งหรือยงัไม่ชดัเจนเพียงพอ ผูจ้ดัการเรียนรู้หรือผูส้อนตอ้งจดัใหผู้เ้รียน
มีการคน้ควา้ใหถู้กตอ้งหรือชดัเจนยิ่งข้ึน และเม่ือผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจร่วมกนั แสดงว่า ผูเ้รียนเกิดองค์
ความรู้ใหม่ข้ึน จึงถือวา่ประสบความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้  
 
 2.2 กจิกรรมในการสอนภาษาทีเ่น้นการปฏิบัตงิาน 
 Nunan (1989) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดักิจกรรมไว ้ 3 ประเภท โดยจาํแนกตาม
จุดมุ่งหมายของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารดงัน้ี  
 1. กิจกรรมฝึกภาษาท่ีจะนาํไปใชใ้นชีวิตจริง ควรจดักิจกรรมท่ีผูเ้รียนสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 
เช่น การพดูถาม-ตอบเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ การถามหรือบอกทาง เป็นตน้  
 2. กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการใชภ้าษา ควรจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได ้ฝึกฝนการ
ฟัง พดู เช่น ใหผู้เ้รียนแสดงบทบาทสมมติหรือพดูสนทนาจากบทสนทนาตวัอยา่ง  
 3.  กิจกรรมเพื่อฝึกฝนความถูกตอ้งและความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาควรจดักิจกรรมท่ีเนน้
การฝึกภาษาเพื่อใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของภาษา สามารถนาํภาษาไปใชอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

s>

Co

7?



17 
 

เช่น ใชแ้บบฝึกหดับทสนทนาถาม-ตอบ ใหผู้เ้รียนเปล่ียนช่ือบุคคล สถานท่ีหรือส่ิงของไดอ้ยา่งอิสระ 
เป็นตน้  

กิจกรรมสาํหรับการเรียนการสอนแบบเนน้การปฏิบติังานนั้น Willis (2000) ไดใ้ห้ความหมาย
ไวว้่า เป็นกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายชดัเจน เป็นการกระทาํภาระงานดา้นการติดต่อส่ือสารเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ 
ให้เป็นท่ีพึงพอใจทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น Willis กล่าวว่าการเรียนการสอนภาษาแบบเนน้การปฏิบติังาน 
เป็นการให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาส่ือสารเพื่อทาํช้ินงานให้สําเร็จ แต่ไม่ควรให้ผูเ้รียนทาํช้ินงานหน่ึงแลว้
กระโดดไปท่ีอีกช้ินงานหน่ึง (อา้งใน อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 2554) 

Pica, et al (1993) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมท่ีเนน้งานปฏิบติัวา่มี 5 ประเภท ไดแ้ก่  
  1.   กิจกรรมสมัพนัธ์เน้ือหา (Jigsaw Task) คือ กิจกรรมท่ีผูเ้รียนคนท่ี 1 และผูเ้รียนคนท่ี 2 ต่างมี
ส่วนร่วมของขอ้มูลท่ีสมบูรณ์อยูท่ ั้ง 2 คน และผูเ้รียนทั้ง 2 คน น้ีจะตอ้งทาํงานร่วมกนั แลกเปล่ียนขอ้มูล
กนั เพื่อนาํขอ้มูลทั้ง 2 นั้นมารวมกนั ให้เกิดเป็นเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์เพียง 1 เร่ือง ขณะทาํกิจกรรมนั้น 
ผูเ้รียนทั้ง 2 คน เป็นทั้งผูข้อขอ้มูลและผูใ้ห้ขอ้มูล ในขณะเดียวกนัดงันั้นจึงเรียกกิจกรรมการส่ือสารใน
ลกัษณะน้ีว่า กิจกรรมส่ือสาร 2 ทาง ตวัอยา่ง กิจกรรมประเภทน้ีมกัเป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนคน้หาขอ้มูล
จากกนั เพื่อแกปั้ญหา หรือจดัเรียงลาํดบัเหตุการณ์เร่ืองราวต่าง ๆ  

2. กิจกรรมการหาขอ้มูลท่ีขาดหายไป (Information Gap Task) คือ กิจกรรมท่ีผูเ้รียนคนท่ี 1 
และคนท่ี 2 ต่างมีส่วนของขอ้มูลท่ีขาดหายไป ดงันั้นผูเ้รียนต่างตอ้งทาํงานร่วมกนั ขณะทาํงานร่วมกนั
นั้นผูเ้รียนคนหน่ึงจะเป็นผูข้อขอ้มูล ในขณะท่ีผูเ้รียนอีกคนหน่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลและจะสลบับทบาทกนั
อีกคร้ังเพื่อ แต่ละคนจะไดมี้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์เพียง 1 อยา่ง การส่ือสารชนิดน้ี เรียกว่า การส่ือสารสองทาง 
ตวัอยา่ง กิจกรรมประเภทน้ี เช่น การใหผู้เ้รียนทาํตามคาํบอกคาํสัง่ หรืออาจฟังขอ้ความแลว้วาดภาพ  

3. กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-Solving Task) คือกิจกรรมท่ีผูเ้รียนร่วมกนัทาํงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาท่ีได้รับมอบหมาย ผลลพัธ์จากการแก้ปัญหาจะมีได้เพียงอย่างเดียว ตวัอย่างกิจกรรม
ประเภทน้ี เช่น ใหผู้เ้รียนหาความแตกต่างจากรูปภาพ โดยผูเ้รียนตอ้งทาํงานร่วมกนัเพื่อหาขอ้สรุปว่าขอ้
แตกต่างเหล่านั้นมีอะไรบา้ง 

4. กิจกรรมการตดัสินใจ (Decision-Making Task) คือกิจกรรมท่ีผูเ้รียนร่วมกนัตดัสินใจ เพื่อ
หาขอ้สรุปอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากหลายๆทางเลือกท่ีมีผูก้าํหนดไวใ้ห ้ตวัอยา่ง กิจกรรมประเภทน้ี เช่น ให้
ผูเ้รียนร่วมกนัพิจารณาเก่ียวกบัความเหมาะสม เช่น อาหารชนิดใด มีผลประโยชน์สําหรับสมองมาก
ท่ีสุด หรือ การตดัสินใจคดัเลือกคนเขา้ทาํงาน  

5. กิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Opinion Exchange Task) คือ กิจกรรมท่ีผูเ้รียนร่วมกนั
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มกัเป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนอภิปรายในหวัขอ้ท่ีมกั
ก่อให้เกิดการโตเ้ถียงกนัอย่างมาก ตวัอย่าง กิจกรรมประเภทน้ี เช่นแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบั 
ปัญหาสุขภาพ เป็นตน้  
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กิจกรรมการแกปั้ญหา กิจกรรมการตดัสินใจและกิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น อาจเป็น
ลกัษณะ การส่ือสาร 2 ทาง คือผูเ้รียนเป็นทั้งผูข้อขอ้มูลและให้ขอ้มูลเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล ตลอดจน
ความคิดเห็นระหว่างกนั หรืออาจมีลกัษณะเป็นการทาํงานตามลาํพงัโดยใชข้อ้มูลท่ีมีอยู่เพื่อแกปั้ญหา 
หรือการตดัสินใจในส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือแสดงความคิดเห็นต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  

Willis (1996) ไดเ้สนอรูปแบบกิจกรรมการเรียนแบบมุ่งปฏิบติังานท่ีมุ่งพฒันากระบวนการคิด
และเรียนรู้ภาษาควบคู่กบัการส่งเสริมความสามารถทางภาษา  

1.   แบบจดัรายการ (Listing) เป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระตุน้ให้เกิดการพูดสนทนาระหว่างผูเ้รียน 
โดยมีขั้นตอนคือ ผูเ้รียนจะระดมความคิด และประสบการณ์ท่ีตนมีแลว้แลกเปล่ียนขอ้มูลกัน และ
ผลสําเร็จของงานจะเป็นรายการท่ีจดัอย่างสมบูรณ์ เช่น รายการส่ิงของท่ีพบในห้องนํ้ า หรือ รายการ
ส่ิงของท่ีตอ้งทาํเม่ือวางแผนจะจดังานปาร์ต้ี เป็นตน้  

2 แบบจัดเรียงลําดับและแบบจัดประเภท (Ordering and Sorting) เช่น การเรียงลําดับ 
เหตุการณ์ การเรียงลาํดบัการกระทาํ และการจดัลาํดบัความสาํคญัของส่ิงต่าง ๆ ตามค่านิยมส่วนบุคคล  

3. แบบเปรียบเทียบ (Comparing) เช่น การเปรียบเทียบขอ้มูลในแง่ของความเหมือนหรือ 
แตกต่าง จากแหล่งขอ้มูลต่างกนั 

4. แบบแก้ปัญหา (Problem-solving) เป็นงานท่ีตอ้งการความสามารถทางสติปัญญา และ 
ความสามารถในเชิงเหตุผลของผูเ้รียน โดยกิจกรรมนั้นตอ้งมีความทา้ทายอาจเร่ิมตน้งานจากการ
แกปั้ญหาง่าย ๆ เช่น การอธิบายประสบการณ์ การเปรียบเทียบทางเลือกและประเมินเพ่ือหาขอ้ตกลง 
พร้อมใหเ้หตุผล เป็นตน้  

5. แบบแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Sharing Personal Experience) เป็นงานท่ีจะส่งเสริมให้ 
ผูเ้รียนไดพ้ดูสนทนาอยา่งอิสระเก่ียวกบัตนเอง แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งกนั 

Richard (1984) ไดแ้บ่งหลกัการจดักิจกรรมในการเรียนแบบมุ่งปฏิบติังานไว ้5 ประการคือ  
1. หลกัการถ่ายโอนขอ้มูล คือ การถ่ายทอดส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีผูเ้รียนไดจ้ากการอ่าน การฟัง แลว้

นาํไปบอกผูอ่ื้น ตวัอย่างการถ่ายโอนขอ้มูลจากทกัษะการอ่านไปสู่ทกัษะการเขียน เช่น การให้ผูเ้รียน
อ่านโฆษณาจดหมายสมคัรงานของบุคคลหน่ึงแลว้นาํขอ้มูลในจดหมายนั้นมากรอกในใบสมคัรงาน 
หรือนาํขอ้มูลจากใบสมคัรงานมาเขียนในรูปของจดหมายสมคัรงาน ตวัอย่างการถ่ายโอนขอ้มูลจาก
ทกัษะการฟังไปสู่ทกัษะการเขียน เช่น การฟังบทสนทนาระหว่างเลขานุการกบัผูส้มคัรงาน แลว้นาํมา
กรอกแบบฟอร์ม หรือ เขียนจดหมายสมคัรงาน การท่ีผูเ้รียนสามารถถ่ายโอนขอ้มูลไดน้ั้น ผูเ้รียนจะตอ้ง 
เขา้ใจเน้ือหาของขอ้มูล และส่ือขอ้มูลเหล่านั้นออกมาได ้

2. หลกัการหาขอ้มูลท่ีขาดหายไป คือ การท่ีผูเ้รียนได้ขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ และตอ้งอาศยั 
ขอ้มูลจากอีกฝ่ายหน่ึง หลกัการน้ีเหมาะสาํหรับสอนทกัษะการพูด เพราะทาํให้เกิดการส่ือสารท่ีสมจริง 
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คือ ผูเ้รียนต่างไม่รู้วา่คู่สนทนาของตนจะพดูอะไร ดงันั้น เม่ือคู่สนทนาเร่ิมบทสนทนา ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้ง 
หาคาํตอบ เพื่อใหก้ารสนทนานั้นดาํเนินต่อไป  

3. หลกัการสัมพนัธ์เน้ือหา เป็นงานท่ีมีลกัษณะเป็นลูกโซ่ เช่น ครูอาจให้นกัเรียนคนท่ี 1 เร่ิม
อ่านจดหมายสมคัรงาน แลว้กรอกขอ้มูลส่วนหน่ึงของใบสมคัรงาน หลงัจากนั้นครูจึงใหน้กัเรียนคนท่ี 2 
อ่านจดหมายสมคัรงานฉบบัเดียวกนั แลว้กรอกขอ้มูลอีกส่วนหน่ึงลงในใบสมคัรงานนั้น นกัเรียนทุกคน
ทาํกิจกรรมเช่นน้ีต่อ ๆ กนัไปเป็นลูกโซ่เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  

4. หลกัการจดักิจกรรมแบบพึ่งพาอาศยักนั เป็นการให้นกัเรียนแต่ละคนตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึง 
กนัและกนั เช่น ครูใหน้กัเรียนคนท่ี 1 กรอกใบสมคัรงาน แลว้ใหน้กัเรียนคนท่ี 2 นาํใบสมคัรงานนั้นมา
เขียนเป็นจดหมายสมคัรงาน นกัเรียนคนท่ี 2 จะเขียนจดหมายไดต้อ้งใหน้กัเรียนคนท่ี 1 กรอกใบสมคัร
ให้สมบูรณ์ก่อน ขณะทาํงานน้ี นักเรียนแต่ละคนจาํเป็นตอ้งทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดีท่ีสุด เพื่อ
นกัเรียนคนอ่ืน ๆ จะไดน้าํขอ้มูลท่ีถูกตอ้งนั้นไปทาํภาระงานของตนเองต่อไป  

5. หลกัการตรวจสอบเน้ือหา คือ การตรวจสอบเน้ือหาว่างานต่าง ๆ ท่ีครูให้นักเรียนทาํนั้น 
นกัเรียนสามารถเขา้ใจขอ้มูลนั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จากนั้นก็จะสามารถส่งต่อขอ้มูลได ้หากนกัเรียนไม่
สามารถส่ือสารกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ครูตอ้งพิจารณาตรวจสอบในเร่ืองของความถูกตอ้งทางดา้น
ไวยากรณ์ดว้ยเพราะบางคร้ังการท่ีนกัเรียนไม่สามารถส่ือสารกนัไดน้ั้น อาจเป็นความผดิพลาดดา้นการ
ใชไ้วยากรณ์ 

Nunan (2006, อ้างใน อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 2555) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบเน้นการ
ปฏิบติังาน (Task-Based Learning) ว่าเป็นการนาํความตอ้งการในการใชภ้าษามาช่วยเลือกช้ินงานท่ีตอ้ง
ทาํ การใช้ส่ือการสอนจริงในการเรียนการสอน การเปิดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้เรียนทั้ งภาษาและ
กระบวนการเรียนรู้ การนาํประสบการณ์ของผูเ้รียนมาเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนการสอน และการเช่ือม
การเรียนการสอนในชั้นเรียนกบัการใชภ้าษานอกชั้นเรียน 

ช้ินงานท่ีดีตอ้งมีวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการบรรลุชัดเจน และมีเวลาจดัสรรเพียงพอท่ีจะบรรลุ
วตัถุประสงคน์ั้น หลกัการสําคญัคือผูเ้รียนตอ้งทาํความเขา้ใจกบัช้ินงาน และใชภ้าษาส่ือความหมาย
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องช้ินงาน ทาํให้เกิดผลงาน (Outcome) ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจให้ผลิตช้ินงาน
อ่ืนต่อไป 
 
  2.3 ความหมายของงานในการสอนภาษาทีเ่น้นการปฏิบัติงาน 
  ในกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาท่ีเน้นการปฏิบติังาน ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของคาํว่า งาน 
หรือ ภาระงาน ไวด้งัน้ี Willis (1996) กล่าววา่ งาน เป็นกิจกรรมในหอ้งเรียนท่ีผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาเป้าหมาย
เพื่อการส่ือสารและเพ่ือใหบ้รรลุผลของการปฏิบติังานนั้น Long (1985 อา้งใน ศรีนวล บุญธรรม, 2545) 
กล่าวว่า ภาระงาน คือ ช้ินงานท่ีบุคคลสามารถทาํไดอ้ยา่งอิสระ เพ่ือผลงานบางอยา่ง Nunan (1989) ได้
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สรุปว่า งาน หมายถึงกิจกรรมหรือช้ินงานท่ีผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัดว้ยความเขา้ใจ มีการเช่ือมโยงขอ้มูล หรือ
มีปฏิสัมพนัธ์ในการใชภ้าษา ซ่ึงเน้นการส่ือความหมายมากกว่ารูปแบบภาษา และมีการสอนกิจกรรม
งานปฏิบติัท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์มากกว่าการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพียง
อยา่งเดียว นอกจากน้ีช้ินงานตอ้งมีเป้าหมายและขั้นตอนดาํเนินงานอยา่งชดัเจน เช่น การ วาดภาพขณะ
ฟังเทปหรือการฟังคาํสั่งและปฏิบติัตาม เป็นตน้ ผูส้อนจะพิจารณาประเมินความสมบูรณ์ของช้ินงานท่ี
ผูเ้รียนปฏิบติั นอกจากน้ี บญัชา อยูย่ง (2551) นาํเอาความหมายโดยทัว่ไปของงาน มาประยกุตใ์ชก้บัการ
เรียนรู้ทาง ภาษาโดยให้ความหมายว่า งานปฏิบติัหมายถึงแผนการทาํงานสําหรับกาํหนดกิจกรรมใน
รายวิชาท่ีสอนโดยเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาท่ีเน้นส่ือความหมายในการปฏิบติังานในสถานการณ์จริง 
งานปฏิบติัน้ีสามารถเช่ือมโยงทกัษะฟัง พูด อ่าน และเขียน เขา้ดว้ยกนั เช่น ฟัง หรืออ่าน เช่ือมโยงและ
แสดงความเขา้ใจโดยถ่ายทอดความคิดผา่นการพดู หรือการเขียน  
  Ellis (2003) ไดใ้หค้วามหมายของงานปฏิบติัจาํนวน 6 ประการ ดงัน้ี 
  1. งานปฏิบติั หมายถึง แผนการทาํงาน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือกาํหนดการสอนหรือแผนสําหรับ
กาํหนดกิจกรรมในรายวิชาท่ีสอน  
  2. งานปฏิบติัเก่ียวกบัการใชภ้าษาท่ีเนน้การส่ือความหมาย  ซ่ึงงานปฏิบติัตอ้งส่งเสริมผูเ้รียน
ในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร โดยวิธีการปฏิบติัจริงมุ่งเนน้การใชภ้าษาส่ือความหมายในการปฏิบติังาน 
  3. งานปฏิบติัเก่ียวขอ้งกบักระบวนการใชภ้าษาในสถานการณ์จริงโดยกระตุน้หรือส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนใชภ้าษาท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงในการส่ือสาร เช่น การขอขอ้มูล การถามตอบ และ
การซกัถาม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
  4. งานปฏิบติัเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ซ่ึงงานปฏิบติัสามารถเช่ือมโยงทกัษะ
ทั้ง 4 เขา้ดว้ยกนั เช่น ฟังหรืออ่านขอ้ความแลว้แสดงความเขา้ใจโดยการพดูหรือการเขียน 
  5. งานปฏิบติัตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิด ความรู้ ความเขา้ใจ เช่น การคดัเลือก 
การเรียงลาํดบั การใหเ้หตุผล และการประเมินผลขอ้มูลเพื่อท่ีจะทาํใหบ้รรลุเป้าหมาย  
  6. งานปฏิบติัตอ้งมีความชดัเจนตามเป้าหมายของงานปฏิบติัโดยในแผนการทาํงานนั้นตอ้ง
กาํหนดว่าภาษาท่ีไดห้ลงัจากการทาํงานปฏิบติัตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกิจกรรมและเม่ือ
ผูเ้รียนปฏิบติังานเรียบร้อยแลว้ จะไดเ้รียนรู้และฝึกภาษาท่ีถูกตอ้งในงานท่ีปฏิบติันั้น 
  Nunan (2001) ไดแ้บ่งงานออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. งานในชีวิตจริง (Real-world or Target Task) เป็นการส่ือสารกันโดยใช้ภาษาท่ีพบนอก
หอ้งเรียนหรือในชีวิตประจาํวนั 

2. งานในชั้นเรียน (Pedagogical Tasks) เป็นงานท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน ท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจ ได้
ใชภ้าษา และผลิตภาษา โดยเนน้การส่ือความหมายมากกวา่รูปแบบของภาษา ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท 
ไดแ้ก่  
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2.1 งานท่ีเกิดจากการฝึกซ้อม (Rehearsal Task) เป็นงานท่ีทาํในชั้นเรียนท่ีผูเ้รียนได้
ฝึกซอ้มการส่ือสารท่ีจะตอ้งไดน้าํไปใชน้อกหอ้งเรียน 

2.2   งานท่ีเกิดจากการกระตุ้น (Activation Task) เป็นงานท่ีทําในชั้ นเรียนโดยมีการ
ปฏิสมัพนัธ์กนัในหอ้งเรียน เพื่อใหเ้กิดกระบวนการรู้ภาษา ไม่ใช่เพื่อการนาํภาษาไปใชน้อกหอ้งเรียน 

อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ (2555) นาํเสนอว่าหลกัสูตรประมวลวิชาเน้นช้ินงาน (Task-Based 
Learning) เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ภาษาโดยการทาํช้ินงาน (Task) การเรียนการสอนแบบเน้น
ช้ินงานน้ีสามารถใชไ้ดก้บัการเรียนในระดบัเร่ิมตน้จนถึงระดบัสูง การทาํช้ินงานท่ีนาํมาใชมี้ 2 ลกัษณะ
ใหญ่ๆ ดว้ยกนัคือ 

1. Communicative Tasks ใชก้ารทาํช้ินงานในการเรียนภาษาเพ่ือส่ือความหมาย (Use) มาก 
กวา่การเรียนรู้รูปแบบของภาษา (Usage) (Ellis, 2006, อา้งใน อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 2555) 

2. Enabling Tasks ใช้การทําช้ินงานในการเรียนรูปแบบภาษา  (Grammar, Vocabulary, 
Pronunciation, Functions)  
  จึงสรุปไดว้า่ งาน หรือ ภาระงาน หมายถึง ช้ินงาน ท่ีเกิดจากการฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
การฟัง การพดู การอ่าน หรือการเขียน ผลิตข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายไปสู่การนาํภาษาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  
งาน จึงเป็นส่วนสาํคญัในการเรียนแบบเนน้การปฏิบติังาน โดยผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบติังานซ่ึงมีเป้าหมายและขั้นตอนท่ีชดัเจน ผูเ้รียนมีโอกาสไดใ้ชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความจริงในการปฏิบติังาน มีการเช่ือมโยงทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ดา้นขณะปฏิบติังานเพื่อให้ไดช้ิ้นงานท่ี
สมบูรณ์มากท่ีสุด 
 
  2.4 องค์ประกอบของงานในการสอนภาษาทีเ่น้นการปฏิบัติงาน    

ในการจดัการเรียนการสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังาน จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดองคป์ระกอบ
เพื่อใหส้ามารถพฒันาการเรียนรู้ทางภาษาใหแ้ก่ผูเ้รียน และองคป์ระกอบท่ีนาํมาใชพ้ฒันาตอ้งพจิารณา
ใหมี้ความเหมาะสมกบัความยากง่ายและการจดัลาํดบัสาํหรับผูเ้รียน  

Shavelson and Stern (1981, อา้งในนนัทิยา แสงสิน, 2543) ไดใ้หค้าํจาํกดัความเก่ียวกบังานวา่มี
องคป์ระกอบดงัน้ี  

1. เน้ือหา หมายถึง เน้ือหาตามรายวิชาท่ีผูส้อนใหแ้ก่ผูเ้รียน  
2. ส่ือการสอน หมายถึงวสัดุอุปกรณ์ท่ีผูเ้รียนสามารถสงัเกตเห็นและใชไ้ด ้ 
3. กิจกรรม หมายถึง ส่ิงท่ีผูเ้รียนและผูส้อนตอ้งปฏิบติัในกระบวนการเรียนการสอน  
4. เป้าหมาย หมายถึงวตัถุประสงคท์ัว่ไปของผูส้อนท่ีกาํหนดงานให ้ 
5. ผูเ้รียน หมายถึง ผูท่ี้ตอ้งลงมือปฏิบติังาน โดยใชต้วัป้อนทางภาษาและส่ือการสอน ท่ีผูส้อน

ไดจ้ดัเตรียมให ้
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Nunan (1989) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของงานไว ้ 6 ประการ คือเป้าหมาย ตวัป้อนทางภาษา
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัตวัป้อนทางภาษา บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน และการจดัสภาพชั้นเรียน ซ่ึง
องคป์ระกอบเหล่าน้ีจะตอ้งมีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนั ดงัแผนภูมิ 1 เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้มากท่ีสุดใน
การออกแบบหลกัสูตรการสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังานโดยยดึเป้าหมายการสอนภาษาเพื่อใหผู้เ้รียนมี
ความสามารถในการส่ือสาร 
 
 
             เป้าหมาย               บทบาทครู 
 

    ตวัป้อนทางภาษา         งาน       บทบาทนกัเรียน 
 
   กิจกรรม            การจดัสภาพชั้นเรียน 
 

ภาพที ่1 องค์ประกอบของงาน 
  

1. เป้าหมาย เป็นส่ิงท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อแสดงถึงความคาดหวงัวา่จะใหผู้เ้รียนไดรั้บอะไร หรือ
ทกัษะใด Clerk (1987, อา้งใน Nunan, 1989) ไดก้าํหนดเป้าหมายไว ้3 ประการคือ  

 1.1  เป้าหมายท่ีกาํหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล ซ่ึงได ้ จาก
การแลกเปล่ียนขอ้มูล เช่น แนวคิด ความคิดเห็น เป็นตน้  

 1.2  เป้าหมายท่ีกาํหนดใหผู้เ้รียนไดรั้บขอ้มูลและเขา้ใจขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
จากวิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และสามารถนาํความรู้นั้นมาประยกุตใ์ชไ้ด ้ 

 1.3 เป้าหมายท่ีกาํหนดใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาเป้าหมายทางวิทยาการ ไปในทางสร้างสรรค์
ดว้ยตนเองของผูเ้รียน และมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน  

2. ตวัป้อนทางภาษา การกาํหนดตวัป้อนท่ีเหมาะสมจะส่งผลใหก้ารปฏิบติัการเรียนรู้ เพื่อ
พฒันาความสามารถในการใชภ้าษาของผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้ และจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองชดัเจน Hover (1986, อา้งใน Nunan, 1989) ไดเ้สนอแนะ
แหล่งท่ีสามารถนาํมาเป็นตวัป้อนของงานเพื่อการส่ือสาร ไดแ้ก่ จดหมาย ส่วนต่าง ๆ ของหนงัสือพิมพ์
ภาพประกอบ รายการอาหาร เป็นตน้ ตวัป้อนทางภาษาเป็นส่ิงสาํคญัในการท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้และ
เกิดกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง ดงันั้น ตวัป้อนท่ีกาํหนดใหผู้เ้รียนปฏิบติัจึงควรคาํนึงถึงตวั
ป้อนตามสภาพจริง (Authentic Materials) ท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียนและปรากฏในชีวิตประจาํวนัของ
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ผูเ้รียนมากท่ีสุด เช่น รายการวิทย ุ รายการโทรทศัน์ วดีิโอ จดหมาย หนงัสือพิมพ ์ หรือการท่องเท่ียว
สถานท่ีต่าง ๆ เป็นตน้ 

3. กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัตวัป้อนทางภาษา หมายถึง ส่ิงท่ีระบุวา่ผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติั
อยา่งไร และผูเ้รียนไดฝึ้กฝนในสถานการณ์จาํลองเพ่ือใหเ้กิดทกัษะทางภาษาก่อน แลว้นาํทกัษะทาง 
ภาษานั้นไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตประจาํวนั กิจกรรมท่ีจะนาํมาใชต้อ้งมีลกัษณะหลากหลายใกลเ้คียง กบั
สถานการณ์ท่ีใชภ้าษาในชีวติจริง ส่งเสริมใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั และคาํนึงถึง
ความตอ้งการของผูเ้รียน ซ่ึง Pattison (1987) ไดเ้สนอรูปแบบของกิจกรรมไว ้7 รูปแบบ คือ 1) การใช้
คาํถามและคาํตอบ รวมถึงการตั้งคาํถามเพ่ือนาํไปสู่การอภิปรายและการตดัสินใจ 2) การสนทนาและ
บทบาทสมมติ 3) การใชกิ้จกรรมจบัคู่ 4) การใชกิ้จกรรมเพ่ือเป็นกลยทุธ์เพื่อการส่ือสาร 5) การเล่าเร่ือง
จากรูปภาพ 6) การใชกิ้จกรรมเป็นปริศนาและปัญหา 7) การใชกิ้จกรรมอภิปรายและการตดัสินใจ   

นอกจากน้ี Nunan (1989) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดักิจกรรมไว ้3 ประเภท โดยจาํแนก
ตามจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารดงัน้ี 1) กิจกรรมฝึกภาษาท่ีจะนาํไปใชใ้นชีวิตจริง 2) 
กิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการใชภ้าษา 3) กิจกรรมเพ่ือฝึกฝนความถูกตอ้งและความคล่องแคล่วในการใช้
ภาษา  
 4. บทบาทผูส้อน หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการทาํงานใหส้าํเร็จผูส้อนในฐานะผูอ้อกแบบ
หลกัสูตรจะตอ้งมีบทบาทสาํคญั 3 ดา้น คือดา้นการวางแผน ดา้นการนาํหลกัสูตรไปใช ้และดา้นการวดั
และประเมินผล ดงัน้ี  
  4.1 เป็นผูค้ดัเลือกตวัป้อนทางภาษา ตลอดจนเป็นผูเ้สาะแสวงหาแหล่งขอ้มูล และส่ือของ
จริงท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานในชั้นเรียน  
  4.2 เป็นผูค้ดัเลือกกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัตวัป้อนทางภาษา และขั้นตอนการปฏิบติังาน
ตามกระบวนการกาํหนดพฤติกรรมท่ีคาดหวงัจากผูเ้รียนและผลจากการปฏิบติังาน  
  4.3 จดัชั้นเรียนใหเ้หมาะสมกบังานแต่ละชนิด เช่น งานรายบุคคลจบัคู่กลุ่มยอ่ย หรือเรียน
ทั้งชั้น  
  4.4 เป็นผูค้อยใหค้วามช่วยเหลือ ช้ีแนะแนวทาง ตลอดจนกาํกบัและติดตามขณะการ
ปฏิบติังานของผูเ้รียน  
  4.5 เป็นผูป้ระเมินงานร่วมกบัผูเ้รียน รวมถึงการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเม่ือผูเ้รียนปฏิบติังาน
แลว้เสร็จ บทบาทของผูส้อนนั้นมีความสาํคญัมากเน่ืองจากเป็นเหมือนกรอบท่ีช่วยช้ีนาํการเรียนการ
สอนใหมี้ความชดัเจนและมีระบบมากข้ึน 
 5. บทบาทผูเ้รียน การเรียนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังานนั้น ผูเ้รียนมีความสาํคญัมากในการเรียน 
เพราะผูเ้รียนตอ้งใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมเพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยการ
ใหค้วามร่วมมือนั้นอาจปฏิบติัไดด้งัน้ี (ปิยธิดา วงศไ์ข่, 2547)  
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  5.1 ตอ้งทาํความเขา้ใจตวัป้อนทางภาษา  
  5.2 ตอ้งนาํลกัษณะเด่น หรือคุณสมบติัของตนเองออกมาเพ่ือปฏิบติังาน  
  5.3 ตอ้งมีความกระตือรือร้น มีความใส่ใจกบังานและกิจกรรมการเรียน  
  5.4 ตอ้งมีความตระหนกัในความแตกต่างกนัทางดา้นทกัษะ สติปัญญา และการใช ้
กระบวนของการเรียนแต่ละบุคคลดว้ย 
 6. การจดัสภาพการณ์ในชั้นเรียน หมายถึง การจดัชั้นเรียนใหเ้หมาะสมกบการปฏิบติังาน และ
ลกัษณะการปฏิสมัพนัธ์ในชั้นเรียน เช่น การปฏิบติังานท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูน้าํการเรียนดว้ยตนเอง เช่น 
งานรายบุคคล งานคู่ งานกลุ่ม หรือการปฏิบติัท่ีผูส้อนเป็นผูน้าํการเรียนโดยเรียนรวมกนัทั้งชั้น การจดั
สภาพชั้นเรียนเหล่าน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อจาํลองสถานการณ์การใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตจริง ให้
สอดคลอ้งกบักิจกรรมในชั้นเรียนตามลกัษณะของงาน เช่น การจดัรายการ การแกปั้ญหา การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ เป็นตน้ 
 
  2.5 รูปแบบของงานในการสอนภาษาทีเ่น้นการปฏิบัติงาน    
 Willis (1996) จาํแนกรูปแบบของงานไวด้งัน้ี  
 1. งานแบบจดัรายการ (Listing) ท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการพดูสนทนาระหวา่งผูเ้รียนเป็นอยา่ง
มาก โดยมีขั้นตอนคือ ผูเ้รียนจะระดมความคิดและประสบการณ์ท่ีตนเองมีแลว้แลกเปล่ียนขอ้มูลโดยท่ี
ผลสาํเร็จของงานจะเป็นรายการท่ีสมบูรณ์ เช่น รายการส่ิงของท่ีจะพบในครัว รายการส่ิงของท่ีตอ้งทาํ
เม่ือวางแผนจะจดังานเล้ียง เป็นตน้  
 2. งานแบบจดัเรียงลาํดบัและแบบจดัประเภท (Ordering and Sorting) ไดแ้ก่ การเรียงลาํดบั
เหตุการณ์ การกระทาํ และการจดัลาํดบัความสาํคญัของส่ิงต่าง ๆ ตามค่านิยมส่วนบุคคล  
 3. งานแบบเปรียบเทียบ (Comparing) ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบขอ้มูลในแง่ของความเหมือน
หรือความแตกต่างจากแหล่งขอ้มูลท่ีต่างกนั เช่น การจบัคู่แลว้ช้ีจุดจาํเพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบ่งช้ีความ
คลา้ยและความต่าง  
 4. งานแบบแกปั้ญหา (Problem-solving) เป็นงานท่ีตอ้งการความสามารถทางสติปัญญา และ
ความสามารถในเชิงเหตุผลของผูเ้รียน โดยกิจกรรมนั้นตอ้งมีความทา้ทาย อาจเร่ิมจากการแกปั้ญหาง่าย 
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือใกลชิ้ดกบัชีวิตจริง เช่น การแสดงสมมติฐาน การอธิบายประสบการณ์ การเปรียบเทียบ
ทางเลือก และการประเมินเพ่ือหาขอ้ตกลงพร้อมใหเ้หตุผล เป็นตน้ 
 5. งานแบบแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Sharing Personal Experience) เป็นงานท่ีจะส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดพ้ดูสนทนาอยา่งอิสระเก่ียวกบัตนเอง แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งกนั และมีการ
ปฏิสมัพนัธ์แบบสบาย (Casual Social Conversation)  
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 6. งานแบบความคิดสร้างสรรค ์(Creative Tasks) ซ่ึงบางคร้ังเรียกวา่ โครงงาน (Project) ท่ีเนน้
การทาํงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มในลกัษณะท่ีมีอิสระและมีขั้นตอนของงานมากกวา่แบบอ่ืน ๆ และอาจมี
งานแบบอ่ืน ๆ หลายงานรวมอยูด่ว้ย เช่น การจดัรายการ การเรียงลาํดบั และการแกปั้ญหา บางคร้ังอาจ
ตอ้งมีการหาขอ้มูลนอกชั้นเรียน การทาํงานจะมีลกัษณะเป็นทีมและอาศยัทกัษะการจดัการงานท่ีดีเพื่อ
ทาํงานใหส้าํเร็จ 
 

2.6   ขั้นตอนการสอนภาษาทีเ่น้นการปฏิบัติงาน  
Willis (1996) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมการเรียนท่ีเนน้การ

ปฏิบติังานไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขั้นก่อนปฏิบติังาน (Pre-Task) คือขั้นตอนท่ีผูส้อนบอกวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน 

ผูส้อนเสนอหวัขอ้สอนคาํศพัทแ์ละโครงสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีจะนาํมาใช้
ในการปฏิบติังาน โดยผูเ้รียนเลือกปฏิบติังานภายใตห้ัวขอ้ท่ีผูส้อนกาํหนดไวต้ามความสนใจผูส้อน 
ช้ีแจงเกณฑก์ารประเมินผล ถึงแมว้า่ทฤษฎีของWillis ในขั้นก่อนปฏิบติังานจะไม่มีการกล่าวถึงการสอน
คําศัพท์ห รือโครงสร้างภาษาแต่การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู ้เ รียน ท่ี เ รียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศนั้นจาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมทางภาษาในดา้นการออกเสียงคาํศพัทแ์ละโครงสร้าง
รูปแบบภาษาก่อนลงมือปฏิบติังาน เพ่ือช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และนาํไปใช้ไดใ้นการ
ปฏิบติังาน 

2.  ขั้นปฏิบัติงาน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้ รียนปฏิบัติงานและได้ใช้ภาษาในการ
ปฏิบติังานพร้อมทั้งวางแผน ทบทวนความรู้ เรียงลาํดบัเน้ือหา และวิธีในการนาํเสนอผลงานตามสภาพ
ท่ีคลา้ยสถานการณ์จริงในชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียนเพ่ือนาํเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ประกอบดว้ย
ขั้นตอนจาํนวน 3 ขั้นตอน  

 2.1 ปฏิบัติงาน (Task) ผูเ้รียนลงมือปฏิบัติงานในลักษณะการทาํกิจกรรมเด่ียวและ
กิจกรรมคู่จากสถานการณ์ท่ีผูส้อนกาํหนดใหอ้ยา่งกวา้ง ๆ  

 2.2 การเตรียมนาํเสนอ (Planning) ผูเ้รียนเตรียมการรายงานผลการปฏิบติังานต่อชั้นเรียน 
โดยมีครูคอยช่วยเหลือในดา้นการใชภ้าษาของผูเ้รียน  

 2.3 รายงานต่อชั้นเรียน (Report) ผูเ้รียนเสนอผลงานจากการปฏิบติังานต่อชั้นเรียน  
3.  ขั้นมุ่งเนน้ภาษา (Language Focus) เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนและผูเ้รียนร่วมอภิปรายถึงงานท่ี

ไดป้ฏิบติั ผูเ้รียนไดช้ี้แจงปัญหา อุปสรรค และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีปฏิบติังาน อีกทั้งผูเ้รียน
วิเคราะห์รูปแบบภาษาท่ีผดิพลาดแกไ้ขโครงสร้างทางภาษาท่ีใชใ้นการปฏิบติัให้ถูกตอ้งโดยผูส้อนเป็น
ผูใ้หค้าํแนะนาํจากนั้นผูเ้รียนฝึกรูปแบบภาษาอีกคร้ังหน่ึง 
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Ellis (2006, อา้งใน อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 2555) เห็นว่า การท่ีช้ินงานจะเสริมสร้างการ
เรียนรู้ ช้ินงานต้องประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ Pre-task, Task-cycle หรือ During Task และ 
Language Focus หรือ Post-task 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ขั้นตอนการสอนภาษาทีเ่น้นการปฏิบตัิงาน 
 
ในส่วน Pre-task ผูเ้รียนจะไดรั้บการนําเขา้สู่บทเรียน วิธีการนําเขา้สู่บทเรียนอาจให้ผูเ้รียน

ทบทวนคาํศพัท์หรือวลีหรือนําเสนอคาํใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถทาํช้ินงานนั้นได้ อาจมี
กิจกรรมสั้น ๆ ใหผู้เ้รียนทาํในขั้น Pre-task จากนั้นจะมีการช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจวิธีการทาํช้ินงาน ในขั้นน้ี
อาจมีการเปิดเทปการปรึกษากนัของผูเ้รียนกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีกาํลงัทาํกิจกรรมน้ี แต่ Willis (1996 อา้งใน อรุณี 
วิริยะจิตรา และคณะ, 2555) บอกว่าการทาํเช่นนั้นอาจไม่จาํเป็นเพราะจะเป็นการทาํให้ผูเ้รียนรู้คาํตอบ
ของช้ินงาน ทาํให้ขาดแรงจูงใจในการทาํช้ินงาน ช่วงการทาํ Pre- task ไม่ควรยาวนกั กิจกรรมท่ีอาจทาํ
ในช่วง  Pre-task มี เ ช่น  Classifying Words and Phrases, Odd One Out, Matching Phrases to Pictures, 
Memory Challenge, Brainstorming และ Mind Maps เป็นตน้ 

ส่วน Task-cycle หรือ During task มี 3 ขั้น คือ ขั้น Task  ขั้น Planning และ ขั้น Report  
ขั้น Task ผูเ้รียนจะฝึกความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาในการทาํช้ินงาน ในขั้นน้ีจะเป็นเร่ืองการ

ส่ือความหมายในเวลาท่ีเจาะจง ดงันั้นจึงไม่คาํนึงถึงความถูกตอ้งทางไวยากรณ์มากนกั 

Task-cycle / During Task 
Task     Planning   Report 
Students do the task  Students prepare to  Some groups in pairs 
or small groups  report to the class   present their report to 
while the teacher monitors (oral or written)  the class, or exchange 

written reports, and 
compare results 

Post-task 
Analysis       Focus 
Students examine       The teacher conduct 
and discuss       practice of new words 
specific features      phrases and patterns

Pre-task 
The teacher explores topic with the class and then the 
teacher helps students to understand instructions and 

prepare 
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ขั้น Planning เป็นขั้นท่ีให้เวลาและช่วยให้ผูเ้รียนใชภ้าษาอย่างถูกตอ้งในการนาํเสนอช้ินงาน
เป็นการทาํงานเป็นกลุ่มร่วมกบัผูส้อน ขั้นน้ีเป็นขั้นพฒันาภาษา ดงันั้นจึงเป็นขั้นท่ีสาํคญัท่ีสุดของ Task-
cycle 

ขั้น Report เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนตอ้งคิดถึงทั้งรูปแบบของภาษาและความหมาย ทั้งความแม่นของ
ภาษาและความคล่องในการใชภ้าษา ผูเ้รียนจะมีความภูมิใจท่ีไดใ้ชภ้าษานาํเสนอตนเอง เป็นช่วงเวลาท่ี
ผูเ้รียนจะไดฟั้งหรืออ่านส่ิงท่ีพวกเขาไดท้าํ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บขอ้มูลทางภาษาเพ่ิมข้ึนดว้ย 

บทบาทของผูส้อนในแต่ละขั้นจะไม่เหมือนกัน ในขั้น Task ผูส้อนจะสนับสนุนให้ผูเ้รียน
ทาํงานอยา่งมีอิสระ เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์องช้ินงานในขั้น Planning ผูส้อนจะช่วยในเร่ืองภาษา ช่วย
เตรียมผูเ้รียนให้รวบรวมขอ้มูลเพื่อเสนอต่อเพื่อนๆ ในชั้น และในช่วง Report ผูส้อนจะทาํหนา้ท่ีเป็น
ประธานในการรับฟังการนาํเสนอช้ินงาน 

ส่วน Language Focus หรือ Post-task  มี 2 ขั้น คือขั้น Analysis และ Practice ในขั้น Analysis 
จะใหผู้เ้รียนสะทอ้นความเห็นของตนเก่ียวกบัการทาํงานของตนใน Task-cycleส่วนในขั้น Practice เป็น
การอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจรูปแบบของภาษาในช้ินงาน เพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดจ้าํคาํ วลี และรูปภาษาและอาจ
ใหโ้อกาสผูเ้รียนเสนอช้ินงานท่ีทาํอีกคร้ัง 

ขั้น Task-cycle หรือ During task เป็นขั้นตอนท่ีสําคญัท่ีสุด ผูส้อนอาจไม่ใชข้ั้นตอน Pre-task 
หรือ Post-task  ในการสอนแบบ TBL ก็ได ้แต่การไม่ทาํทั้งสองขั้นตอนนั้นอาจจะทาํให้การทาํช้ินงาน
ไม่ประสบผลสาํเร็จเพราะผูเ้รียนไม่เรียนรู้ภาษาเท่าท่ีควร (Ellis, 2006 อา้งใน อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 
2555) 
  กล่าวโดยสรุป ขั้นตอนการเรียนการสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นก่อนการปฏิบติั เป็นการแนะนําหัวขอ้และงานท่ีจะปฏิบติั นําเสนอคาํศพัท์ โครงสร้างประโยค 
รูปแบบภาษาท่ีจําเป็นต้องใช้ ขั้นปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนร่วมมือกับเพ่ือนร่วมชั้ นเรียน
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้จึงนาํเสนอผลงานต่อชั้นเรียน ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นเตรียมงาน ขั้นเตรียมนาํเสนอ และขั้นนาํเสนอ โดยขั้นเตรียมงานผูเ้รียนจะร่วมกนัทาํงานเป็นคู่
หรือเป็นกลุ่ม ขั้นเตรียมนาํเสนอ ผูเ้รียนแต่ละคู่หรือกลุ่มจะเตรียมการนาํเสนอผลงานของตนเองและทาํ
การฝึกซอ้มก่อนการนาํเสนอ ขั้นนาํเสนอ ผูเ้รียนจะนาํเสนอผลงานต่อชั้นเรียน และขั้นมุ่งเนน้ภาษา ซ่ึง
ผูเ้รียนจะช่วยกนัวิเคราะห์ และอภิปรายลกัษณะสาํคญัของคาํศพัท ์โครงสร้างประโยค รูปแบบภาษา มี
การทบทวนและฝึกฝนขอ้ผดิพลาดใหเ้กิดความถูกตอ้ง คล่องแคล่วมากยิง่ข้ึน 
 
 2.7   ประโยชน์ของกจิกรรมทีเ่น้นการปฏิบัตงิาน  
 กระบวนการเรียนการสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังานจะช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง
และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ในชีวิตจริงทั้งทางตรงและทางออ้มได ้นัน่คือ ตวัป้อนทาง
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ภาษา กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัตวัป้อน และกระบวนการเรียน จะช่วยพฒันาความสามารถในการรับรู้
แบบต่าง ๆ (Cognitive and Metacognitive Perception) พฒันาความสามารถในการใชภ้าษา พฒันากลวิธี
ในการส่ือสารและการเรียนรู้ 
 Willis (1996) กล่าวว่า การท่ีผูเ้รียนปฏิบติังานเป็นคู่หรือกลุ่มตามการเรียนแบบมุ่งปฏิบติังานมี
ขอ้ดีดงัน้ี  

1. ทาํใหผู้เ้รียนมีความมัน่ใจท่ีจะใชภ้าษาท่ีตนเองรู้ในกลุ่มเพื่อนโดยไม่กลวัว่าจะถูกแกไ้ขส่ิง
ท่ีพดูผดิหนา้ชั้นเรียน  

2. ทาํให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ในการสร้างปฏิสัมพนัธ์แบบทนัทีทนัใดในชั้นเรียน โดย
ผูเ้รียนตอ้งสร้างประโยคข้ึนเองในขณะนั้นเพื่อส่ือสาร ในขณะเดียวกนักต็อ้งคอยฟังส่ิงท่ีผูอ่ื้นพดูดว้ย  

3. ทาํใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกการแลกเปล่ียนบทบาทในการพดูถาม-ตอบ และแสดงปฏิกิริยาต่อ
คาํพดูของเพ่ือน  

4. ทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสสังเกตการส่ือความหมายของผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นเหมือนการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลาดกนัเองในระหวา่งเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
 อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ (2555) นาํเสนอขอ้ดีของหลกัสูตร TBL ว่าทาํให้ผูเ้รียนสามารถใช้
รูปแบบภาษาแบบใด ๆ ก็ไดใ้นการส่ือความหมาย ไม่เหมือนการเรียนการสอนแบบ PPP  ผูเ้รียนไดพ้บ 
ไดท้าํช้ินงานตามแนวทางท่ีตนตอ้งการทาํ ไม่มีขอ้จาํกดัในความคิด ผูเ้รียนทาํหนา้ท่ีทั้งผูส่้งและรับสาร 
ผูเ้รียนมีโอกาสไดใ้ชส้ามตัถิยะกลยทุธ์ เม่ือการส่ือสารไม่ประสบผลสาํเร็จ การเรียนรู้รูปแบบภาษาเกิด
จากความตอ้งการของผูเ้รียน และการเรียนการสอนภาษาแบบเน้นการปฏิบติังานเป็นการเรียนท่ีสนุก
และทา้ทาย 
 Candlin (1989, อา้งในศรีนวล บุญธรรม, 2545) ไดส้รุปถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนการ
สอนจากแนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาแบบเนน้การปฏิบติังานไวด้งัน้ี 

1. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสาํรวจการเรียนรู้และความรู้ภาษาดว้ยตนเอง 
2. ทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนรู้จกัวิพากษว์ิจารณ์ 
3. ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการใชภ้าษาเพ่ือเจรจาความได ้
4. เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ตลอดจนแหล่งขอ้มูลและ

กิจกรรมการเรียนรู้ 
5. กาํหนดวิธีการประเมินความรู้ การเรียนรู้ และกิจกรรมท่ีชดัเจน และเป็นระบบ 
6. มีตวัป้อนเพ่ือสร้างความเขา้ใจและกระบวนการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัตวัป้อน ช่วยพฒันา

ความคิด มีจุดมุ่งหมายในการคิด และปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
7. ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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8. การนาํกระบวนการแกปั้ญหาเป็นหลกัในการจดัสภาพการเรียนรู้ทาํให้ผูเ้รียนพฒันาการ
คิดอยา่งเป็นระบบ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั 
  
 2.8  ผลจากการสอนภาษาแบบเน้นการปฏิบตังิานทาํให้เกดิกระบวนการเรียนรู้ 

ภายใตก้ารจดัการเรียนการสอนจากแนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาแบบเน้นการปฏิบติังาน  
(Task-Based Approach) ทาํใหเ้กิดการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) จากการจดักิจกรรม
และการผลิตช้ินงาน  
 
 2.8.1 กระบวนการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)  

 แนวคิดเก่ียวกับการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) พฒันามาจากแนวคิดเร่ืองพื้นท่ี
รอยต่อพฒันาการ และการเสริมต่อการเรียนรู้ของ Vigotsky, L, S. (1962) ซ่ึงอธิบายไวว้่าพื้นท่ีรอยต่อ
พฒันาการ เป็นระยะห่างระหวา่งระดบัพฒันาการท่ีเป็นจริงกบัระดบัพฒันาการท่ีสามารถเป็นไปได ้เด็ก
สามารถแกปั้ญหาท่ียากเกินกวา่ระดบัพฒันาการท่ีแทจ้ริงของเขาได ้หากไดรั้บการแนะนาํช่วยเหลือหรือ
ไดรั้บความร่วมมือจากผูท่ี้เช่ียวชาญท่ีมีความสามารถมากกว่า การเสริมต่อการเรียนรู้เป็นบทบาทผูส้อน
ในการส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนและเตรียมการช้ีแนะหรือให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผูเ้รียนไปสู่
พฒันาการในระดบัท่ีสูงข้ึน  

สรุปไดว้่าการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) หมายถึง บทบาทเชิงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อน
กบัผูเ้รียน ท่ีให้การช่วยเหลือดว้ยวิธีการต่าง ๆ ตามสภาพปัญหาท่ีเผชิญอยู่ในขณะนั้น เพ่ือให้ผูเ้รียน
สามารถแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเองได ้โดยเป็นการจดัเตรียมส่ิงท่ีเอ้ืออาํนวย การให้การช่วยเหลือ แนะนาํ 
สนบัสนุน ขณะท่ีผูเ้รียนกาํลงัแกปั้ญหาหรือกาํลงัอยูใ่นระหว่างการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (ผูเ้รียนกาํลงั
อยูใ่นพื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ) ทาํใหผู้เ้รียนตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ขั้นตอน และปรับการสร้างความรู้ความเขา้ใจภายในตน (Internalization) ให้กลายเป็นความรู้ความ
เขา้ใจใหม่ภายในตนเอง ซ่ึงจะส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน ให้กา้วไปสู่ขั้นหรือระดบัพฒันาการท่ี
สูงข้ึนไป ทาํให้ผูเ้รียนสามารถกาํกบัตนเองในการเรียนรู้ และมีความเช่ือมัน่ในตนเองในการเรียนรู้ท่ี
เพิ่มมากข้ึน 

ผูส้อนตอ้งมีทกัษะท่ีจาํเป็นเพื่อกระตุน้ผูเ้รียน ช้ีแนะแนวทาง เตรียมแหล่งขอ้มูลเพื่อสนบัสนุน
ผูเ้รียน ซ่ึงวิธีการช่วยเหลือผูเ้รียนดังกล่าวเรียกว่าการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีทาํใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหาหรือบรรลุเป้าหมายโดยไดรั้บความช่วยเหลือ แนะนาํ และ
สนบัสนุน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ อนัจะส่งผลใหเ้กิดการเพ่ิมพนูความรู้ ความสามารถ หรือพฒันาการทาง
เชาวปั์ญญา จนสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองในท่ีสุด 
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Vygotsky, L, S (1962) ไดอ้ธิบายลกัษณะพิเศษของ Scaffolding ไวด้งัน้ี 
1.   มีเป้าหมายและทิศทางชดัเจน 
2.  มีการกาํหนดบทบาท หนา้ท่ีของการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน 
3.   มีการกาํหนดงานใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตามศกัยภาพของตนเอง 
4.   มีเกณฑท่ี์ชดัเจนในการประเมินผลงาน 
5.   ระบุแหล่งเรียนรู้ท่ีตรงตามเป้าหมายและสามารถใชศึ้กษาคน้ควา้ได ้
6.  มีวิธีการช่วยลดหรือเพิ่มความคาดหวงัแก่นกัเรียน โดยปรับใหเ้ขา้กบัศกัยภาพของตนเอง 
7.   มีวิธีการช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเอง 
8.   ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้เก่ียวกับปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และ

นกัเรียนกบันกัเรียน 
Wood, B & R. (1976) ไดเ้สนอวิธีการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ไว ้6 ประการ คือ 
1.  การสร้างความสนใจ (Recruitment) กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยความ

สมคัรใจ โดยผูเ้รียนจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของงานหรือการเรียนรู้นั้น 
2.  ลดระดับการเรียนรู้ท่ีไร้หลักการ  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์ (Reduction in Degree of 

Freedom) เพราะจะทาํให้ยากต่อการจดัการหรือการให้ความช่วยเหลือ ดงันั้น ผูส้อนจะตอ้งสะทอ้นผล
การเรียนรู้ (Feedback) เป็นระยะๆ สมํ่าเสมอ ต่อเน่ืองกนั เพ่ือให้ผูเ้รียนนาํผลไปใชเ้พื่อเพิ่มระดบัการ
เรียนรู้ในแต่ละขั้นไดอ้ยา่ง ถูกตอ้ง 

3.  รักษาทิศทางการเรียนรู้ (Direction Maintenance) ผูส้อนตอ้งดูแลกวดขนัผูเ้รียนเป็นพิเศษ
เพื่อใหเ้รียนรู้ท่ีจะมุ่งไปสู่จุด มุ่งหมายตั้งไว ้

4.  กําหนดลักษณะสําคัญท่ีควรพิจารณาของส่ิงท่ีจะเรียนรู้ให้เด่นชัด (Marking Critical 
Features) เช่น ผูส้อนเม่ืออธิบายเน้ือหาสาระบางอยา่งท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ก็ควรเนน้เสียง
เป็นพิเศษ หรือหากผูเ้รียนเกิดความขดัแยง้ในการทาํความเขา้ใจส่ิงท่ีเรียนรู้ ผูส้อนควรแปลความหมาย
ของเร่ืองท่ีกาํลงัเรียนรู้นั้นๆ เสียใหม่ ดว้ยภาษาท่ีใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้ายๆ และถูกตอ้งตรงกนั 

5.  ควบคุมความคบัขอ้งใจของผูเ้รียน (Frustration Control) รับรู้ต่ออารมณ์ของผูเ้รียนท่ีแสดง
ออกมา เช่น ผูส้อนตอ้งยอมรับความรู้สึกของผูเ้รียนกรณีท่ีเขาเกิดความไม่เขา้ใจส่ิงท่ี กาํลงัเรียนรู้ ไม่
ควรเพิกเฉยหรือปล่อยให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีคา้งคาใจ เพราะจะทาํให้ผูเ้รียนมีความคบัขอ้งใจเพ่ิมมาก
ข้ึน 

6.  ควรมีการสาธิต (Demonstration) หรือมีแบบอยา่งใหก้บัผูเ้รียนในการแกปั้ญหาการเรียนรู้
เทคนิค Scaffolding ใชอ้ย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านพร้อมกบั
ส่งเสริมทกัษะการคิดขั้นสูง 
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 2.8.2 กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั (Cooperative Learning) มีผูใ้หค้วามหมายดงัน้ี   

ราชบณัฑิตสถาน (2551, อา้งใน นรีรัตน์ สร้อยศรี, 2557) ไดใ้ห้ความหมาย ว่าการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ียึดหลกัให้ผูเ้รียนช่วยกนัเรียนรู้โดยพึ่งพากนั  มีปฏิสัมพนัธ์กนัอย่าง
ใกลชิ้ดใช้ทกัษะทางสังคมในการทาํงานร่วมกนั มีการวิเคราะห์กระบวนการทาํงานกลุ่มและมีการ
ตรวจสอบผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

ไพฑูรย ์และคณะ (2550, อา้งใน นรีรัตน์ สร้อยศรี, 2557) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือว่า เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการร่วมมือร่วมใจในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังาน  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายซ่ึงถือเป็นความสาํเร็จของกลุ่ม เนน้การทาํงานคละความสามารถของสมาชิ ดงันั้นการกระทาํ
ใดๆ ของสมาชิกยอ่มมีผลกระทบต่อกลุ่มและสมาชิกคนอ่ืน ๆ 

Robert E. Slavin (1995 อา้งในโยษิตา วินันท,์ 2556) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการ
เรียนรู้ท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการทาํงานร่วมกนั พร้อมกบัร่วมกนัรับผิดชอบทั้งของตนเองและ
ผูอ่ื้น การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนท่ีมีการจดักลุ่มการทาํงานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ิมพูน
แรงจูงใจทางการเรียน การเรียนแบบร่วมมือเป็นการรวมกลุ่มอยา่งมีโครงสร้างท่ีชดัเจน คือ สมาชิกแต่
ละคนในทีมจะมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในการเรียนรู้ และสมาชิกทุกคนจะไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจ
เพื่อท่ีจะช่วยเหลือและเพิ่มพนูการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม  

ดงันั้นการเรียนแบบร่วมมือจึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกนัในกลุ่ม
สมาชิกท่ีมีความแตกต่างกนั คนท่ีเก่งกวา่มีโอกาสไดช่้วยเหลือคนท่ีอ่อนกวา่  

กรมวิชาการ (2545) กล่าวถึงประโยชน์ในการเรียนแบบร่วมมือ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
1. สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก เพราะทุกคนมีการ่วมมือกนัทาํงานกลุ่ม ทุกคนมี

ส่วนร่วมเท่าเทียมกนั 
2. ทาํให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความ

คิดเห็น ลงมือกระทาํอยา่งเท่าเทียมกนั ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือกนั เช่น เด็กเก่งช่วยเด็กไม่เก่ง ทุกคน
ไดร่้วมกนัคิด 

3. ทาํให้เกิดการระดมความคิด นําขอ้มูลท่ีได้มาพิจารณาร่วมกันเพื่อประเมินคาํตอบท่ี
เหมาะสมท่ีสุด  

4. เป็นการส่งเสริมใหช่้วยกนัคิดหาขอ้มูลใหม้าก วิเคราะห์และตดัสินใจเลือก รวมทั้งส่งเสริม
ทกัษะทางสังคม เช่น การอยูร่่วมกนัดว้ยมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการทาํงาน
เป็นกลุ่ม ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน  

5. ส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

s>

Co

7?



32 
 

 2.8.3 กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning)   
 การเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) มีผูใ้หค้วามหมายดงัน้ี   

ราชบณัฑิตสถาน (2551) เรียกวา่ การร่วมกนัเรียนรู้ หรือการเรียนรู้ร่วมกนั หมายถึง การเรียนรู้
ท่ีเกิดข้ึนจากท่ีบุคคลรวมตวักนัทาํงานอยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรีเสมอกนั โดยเนน้การรวมพลงัและ
กระบวนการทาํงานท่ีดี 

Gokhlae (1995) เห็นวา่การเรียนรู้ร่วมกนั คือ วิธีการสอนท่ีเนน้กระบวนการทาํงานร่วมกนัเป็น
กลุ่มเลก็เพื่อจุดหมายร่วมกนั ผูเ้รียนจะมีความรับผดิชอบซ่ึงกนัและกนั เพื่อผลสาํเร็จร่วมกนั 

ไพฑูรยแ์ละ คณะ (2550, อา้งใน นรีรัตน์ สร้อยศรี, 2557) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนแบบ
ร่วมแรงรวมพลงั (Collaborative Learning) วา่การเรียนรู้น้ีเป็นวิธีการเรียนสอนแบบทาํงานรับผดิชอบ
ร่วมกนัเนน้การมีความสนใจร่วมกนัของสมาชิกมากกวา่ระดบัความสามารถ บทบาทของสมาชิกทุกคน
มีความชดัเจนและทาํงานไปพร้อมๆกนั ศึกษาคน้ควา้ ปฏิบติังานและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การเรียน
แบบน้ีเนน้การยอมรับ ในบทบาทหนา้ท่ีของกนัและกนั รวมทั้งสามารถแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกนัได ้ 
  ทิศนา แขมมณี (2548) การเรียนรู้ดว้ยการทาํงานร่วมกนั เป็นวิธีการเรียนรู้ดว้ยกนัสองคน หรือ
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในการทาํงานร่วมกนัก็เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้
ดว้ยวิธีการทาํงานร่วมกนัคือ เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตวัเองสูงสุด และเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั รวมทั้ง
ใหไ้ดป้ระโยชน์ของกนัและกนัมากท่ีสุด   
  Johnson & Johnson (1974, อา้งใน ทิศนา แขมมณี, 2548) ช้ีให้เห็นว่าผูเ้รียนควรร่วมมือกนัใน
การเรียนรู้มากกว่าการแข่งขนักนัเพราะการแข่งขนัก่อใหเ้กิดสภาพการณ์ของ การแพ-้ชนะ ต่างจากการ
ร่วมมือกนั ซ่ึงก่อใหเ้กิดสภาพการณ์ของการชนะ-ชนะ อนัเป็นสภาพการณ์ท่ีดีกว่าทั้งทางดา้นจิตใจและ
สติปัญญา   องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการเรียนรู้ดว้ยการทาํงานร่วมกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การเรียนรู้ตอ้งอาศยัหลกัการพึ่งพากนั ตอ้งมีทศันคติท่ีดีในการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
(Positive Interdependence)  ผูเ้รียนตอ้งมีความตระหนกัว่าทุกคนตอ้งมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั คน
ใดคนหน่ึงไม่สามารถทาํงานบรรลุวตัถุประสงคไ์ดค้นเดียว ความสําเร็จจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือ ความช่วยเหลือซ่ึงกนัละกนัภายในกลุ่ม 

2. มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน (Face to Face Interaction)  ผูเ้ รียนต้องทํางานร่วมกันให้
ประสบความสาํเร็จร่วมกนั ฉะนั้นผูเ้รียนควรมีการแบ่งปันขอ้มูล การสนบัสนุนช่วยเหลือกนั ส่งเสริม
ซ่ึงกนัและกนั และกระตุน้การทาํงานร่วมกนั ซ่ึงการทาํงานร่วมกนัน้ี จะเป็นการพูดคุยถกเถียงการ
แกปั้ญหาร่วมกนั รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจ   การเรียนรู้ทั้งท่ี
ผา่นมาจนถึงปัจจุบนั 
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3. การเรียนรู้ร่วมกนัตอ้งอาศยัทกัษะทางสงัคม (Social Skills) โดยเฉพาะทกัษะในการทาํงาน
ร่วมกนั 

4. การเรียนรู้ร่วมกนัควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) สมาชิกในกลุ่ม
ตอ้งมีการอภิปรายถกเถียงกนัถึงความสาํเร็จของงาน รวมทั้งความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในการทาํงานใหมี้
ประสิทธิภาพ 

5. การเรียนรู้ร่วมกนัจะตอ้งมีผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มท่ีสามารถ
ตรวจสอบและวดัประเมินได ้(Individual Accountability) หากผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้แบบร่วมมือกนั
นอกจากจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทางดา้นเน้ือหาสาระต่าง ๆ ไดก้วา้งข้ึนและลึกซ้ึงข้ึนแลว้ ยงั
สามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนทางดา้นสังคมและอารมณ์มากข้ึนดว้ย รวมทั้งมีโอกาสไดฝึ้กฝนพฒันาทกัษะ
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตอีกมาก 

รูปแบบน้ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระต่าง ๆ ดว้ยตนเองและดว้ยความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือจากเพ่ือน ๆ  รวมทั้งไดพ้ฒันาทกัษะทางสังคมต่าง ๆ เช่น ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะ การ
ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ รวมทั้งทกัษะการแสวงหาความรู้ ทกัษะการคิด การ
แกปั้ญหาและอ่ืน ๆ 

 
3. แนวคดิเกีย่วกบัส่ือการสอน 
  ส่ือการสอนเป็นส่ิงท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งผูเ้รียนและผูส้อน สาํหรับผูเ้รียนแลว้ส่ือเป็นส่ิง
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนท่ียุง่ยากซบัซอ้นได้
ง่ายข้ึนในระยะเวลาอนัสั้น ทาํใหเ้กิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ส่ือมีส่วน
ช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจใหก้บัผูเ้รียน ทาํใหเ้กิดความสนุกสนานและไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายการเรียน 
ทาํให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนั และเกิดประสบการณ์ร่วมกนัในวิชาท่ีเรียนนั้น ส่ือสร้างกิจกรรมการ
เรียนการสอน ทาํใหเ้กิดมนุษยสัมพนัธ์อนัดีในระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน นอกจากน้ี
ส่ือยงัสร้างเสริมลกัษณะท่ีดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคจ์ากการ
ใชส่ื้อเหล่านั้น และเป็นส่วนหน่ึงในการแกปั้ญหาเร่ืองของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจดัให้มี
การใชส่ื้อในการศึกษารายบุคคล 
 สาํหรับผูส้อน การใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศในการ
สอนใหน่้าสนใจยิง่ข้ึน ทาํใหผู้ส้อนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวา่วิธีการท่ีเคยใชก้ารบรรยายแต่
เพียงอยา่งเดียว และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเองใหเ้พิ่มข้ึนดว้ย ส่ือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยแบ่งเบา
ภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมเน้ือหา เพราะบางคร้ังอาจใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากส่ือไดเ้อง และยงั
เป็นการกระตุน้ให้ผูส้อนต่ืนตวัอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวสัดุใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็นส่ือการสอน 
ตลอดจนคิดคน้เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อใหก้ารเรียนรู้น่าสนใจยิง่ข้ึน 
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  การเลือกส่ือการสอนเพื่อนํามาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นส่ิงสาํคญั โดยในการเลือกส่ือ ผูส้อนจะตอ้งตั้งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในการเรียน
ให้แน่นอนเสียก่อน เพื่อใชว้ตัถุประสงคน์ั้นเป็นตวัช้ีนาํในการเลือกส่ือการสอนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี
ยงัมีหลกัการอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา คือ 

1. ส่ือมีความสมัพนัธ์กบัเน้ือหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายท่ีจะสอนเลือก 
2. ส่ือมีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นส่ือท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด  
3. ส่ือท่ีนาํมาใชมี้ความเหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียน  
4. ส่ือมีวิธีการใชท่ี้ไม่ยุง่ยากซบัซอ้นเกินไป  
5. ส่ือมีคุณภาพเทคนิคการผลิตท่ีดี มีความชดัเจนเป็นจริง มีราคาไม่แพงเกินไป หรือถา้ 

จะผลิตควรคุม้กบัเวลาและการลงทุน 
 
 3.1 ความหมายของส่ือการสอน 

Heinich และคณะ (1996 อา้งในสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร)  Heinich เป็นศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยรีะบบการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลยัอินเดียน่า (Indiana University) ใหค้าํจาํกดั
ความคาํว่า "Media" ไวว้่า "Media is a channel of communication." ซ่ึงหมายถึง "ส่ือ คือช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสาร" Heinich และคณะยงัไดข้ยายความเพ่ิมเติมอีกว่า "Media มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน มี
ความหมายว่า ระหว่าง (Between) หมายถึง อะไรก็ตามซ่ึงทําการบรรทุกหรือนําพาข้อมูลหรือ
สารสนเทศ ส่ือเป็นส่ิงท่ีอยูร่ะหวา่งแหล่งกาํเนิดสารกบัผูรั้บสาร 

A. J. Romiszowski (1992 อา้งในสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร) ศาสตราจารยท์างดา้นการ
ออกแบบ การพฒันา และการประเมินผลส่ือการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลยัซีราคิวส์ (Syracuse 
University) ใหค้าํจาํกดัความคาํวา่ "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 our case 
is the learner)" ซ่ึงแปลว่า "ตวันาํสารจากแหล่งกาํเนิดของการส่ือสาร (ซ่ึงอาจจะเป็นมนุษย ์หรือวตัถุท่ี
ไม่มีชีวิต ) ไปยงัผูรั้บสาร (ซ่ึงในกรณีของการเรียนการสอนกคื็อ ผูเ้รียน)"  
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2520) ใหค้วามหมายของ ส่ือการสอน ว่าหมายถึง วสัดุอุปกรณ์และวิธีการ
ประกอบการสอนเพ่ือใชเ้ป็นส่ือกลางในการส่ือความหมายท่ีผูส้อนประสงคจ์ะส่ง หรือถ่ายทอดไปยงั
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 จึงกล่าวไดว้่า ส่ือการสอน (Instructional Media) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือ หรือ
ช่องทางสําหรับทาํให้การสอนของครูไปถึงผูเ้รียน และทาํให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามจุดประสงค์ หรือ
จุดมุ่งหมายท่ีวางไวเ้ป็นอยา่งดี ส่ือท่ีนาํมาใชใ้นการสอนอาจจะเป็นวตัถุส่ิงของท่ีมีตวัตน หรือไม่มีตวัตน
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ก็ได ้เช่น วตัถุส่ิงของตามธรรมชาติ ปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ วตัถุส่ิงของท่ีคิดประดิษฐห์รือสร้างข้ึน
สาํหรับการสอน คาํพดูท่าทาง วสัดุ เคร่ืองมือส่ือสาร กิจกรรมหรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ 
 
 3.2 ประเภทของส่ือการสอน 
  Robert E. de Kieffer (อา้งใน นริศรา โพธ์ิขาํ, 2550) แบ่งประเภทของส่ือการสอนออกเป็น  2  
ประเภท ตามลกัษณะการใช้ส่ือความหมายทางเสียงและภาพ เรียกว่า “ส่ือโสตทศัน์”  (Audiovisual 
Materials) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1.  วสัดุท่ีไม่ตอ้งฉาย ไดแ้ก่ รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ของจริง ของตวัอย่าง หุ่นจาํลอง แผนท่ี 
กระดาษสาธิต ลูกโลก กระดานชอลค์ 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 

ในปัจจุบนัมีส่ือโสตเพ่ิมข้ึนมากจากท่ี Robert E. de Kieffer ไดก้ล่าวไวร้วมเป็นทั้ง 3 ประเภท 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1. ส่ือไม่ใช้เคร่ืองฉาย (Nonprojected Materials) เป็นส่ือท่ีใช้การทางทศันะโดยไม่ตอ้ง ใช้
เคร่ืองฉายร่วมด้วย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ส่ือภาพ (Illustrative materials) เป็นส่ือท่ีสามารถ
ถ่ายทอดเน้ือหา เช่น ภาพกราฟิก กราฟ แผนท่ี ของจริง ของจาํลอง กระดานสาธิต (Demonstration 
Boards) ใชใ้นการนาํเสนอเน้ือหา เช่นกระดานชอลก์ กระดานนิเทศ กระดานแม่เหลก็ กระดานผา้สาํลี 
ฯลฯ และกิจกรรม (Activites) 
  2. ส่ือเคร่ืองฉาย (Projected and Equipment) เป็นวสัดุและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ส่ือสารดว้ยภาพหรือทั้งภาพทั้งเสียง อุปกรณ์มีทั้งแบบฉายตรงและฉายออ้มเพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาจากวสัดุ
แต่ละประเภทท่ีใชเ้ฉพาะอุปกรณ์นั้นเพื่อให้เป็นภาพปรากฏข้ึนบนจอเช่นเคร่ืองฉายขา้มศีรษะใชก้บั
แผน่โปร่งใส เคร่ืองฉายสไลด ์ใชก้บัแผน่ฟิลม์สไลด ์หรือใหท้ั้งภาพและเสียง เช่น เคร่ืองฉายภาพยนตร์
ฟิลม์ เคร่ืองเล่นดีวีดีใชก้บัวีซีดีและดีวีดี เหล่าน้ีเป็นตน้ นอกจากน้ียงัอาจรวมเคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณ คือ 
เคร่ืองแอลซีดีท่ีใชถ่้ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองเล่นวีซีดี เขา้ไวใ้นเคร่ืองดว้ยเพื่อนาํ
สญัญาณภาพจากอุปกรณ์เหล่านั้นข้ึนจอภาพ 
  3. ส่ือเสียง (Audio Materials and Equipment) เป็นวสัดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
ส่ือสารดว้ยเสียง อุปกรณ์เคร่ืองเสียงจะใชถ่้ายทอดเน้ือหาจากวสัดุแต่ละประเภทท่ีใชเ้ฉพาะกบัอุปกรณ์
นั้นเพื่อเป็นเสียงใหไ้ดย้นิ เช่น เคร่ืองเล่นซีดีใชก้บัแผน่ซีดี เคร่ืองเล่นบนัทึกเทปใชก้บัเทปเสียง หรืออาจ
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เป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงดงัเช่นวิทยท่ีุรับสัญญาณเสียงจากแหล่งส่งโดยไม่ตอ้งใชว้สัดุ
ใด ๆ ในการนาํเสนอเสียง 

Edgar Dale (1969) ไดจ้าํแนกส่ือออกเป็น 3 ประเภท คือ 
     1. ส่ือประเภทวสัดุ หมายถึง ส่ือท่ีเกบ็ความรู้อยูใ่นตวัเองจาํแนกยอ่ยได ้2 ลกัษณะ  
          1.1  วสัดุประเภทท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ไดด้ว้ยตนเองไม่จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์อ่ืนช่วย 
เช่น แผนท่ี ลูกโลก รูปภาพ  
          1.2  วสัดุประเภทท่ีไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ไดด้ว้ยตนเองตอ้งอาศยัอุปกรณ์ช่วย เช่น 
แผน่ซีดี ฟิลม์ภาพยนตร์ สไลด ์ 
     2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวักลางหรือตวัผา่นทาํใหข้อ้มูลถ่ายทอดออกมาให้
เห็นหรือไดย้นิ 
      3. ส่ือประเภทเทคนิคและวิธีการ หมายถึง ส่ือท่ีมีลกัษณะเป็นแนวความคิดหรือรูปแบบ
ขั้นตอนในการเรียนการสอน 

 
 3.3   นวตักรรมการเรียนรู้ 
  การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นสาํคญัในการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นสาระสาํคญั
ท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ดงัน้ี 
  มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ได ้ และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
  จากสาระตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือการ
เรียนการสอน เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ไดห้รือ
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 
 3.4 ความหมายของนวตักรรมและนวตักรรมทางการศึกษา 
  “นวตักรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบติั หรือส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ ท่ียงัไม่เคยมีใชม้าก่อน หรือ
เป็นการพฒันาดดัแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ใหท้นัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน เม่ือนาํนวตักรรมมาใช้
จะช่วยให้การทาํงานนั้นไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทาํให้ประหยดัเวลาและ
แรงงานไดอี้กดว้ย 
  คาํว่า “นวัตกรรม” เป็นคาํท่ีค่อนข้างใหม่ในวงการศึกษาไทย คาํน้ีเป็นศัพท์บัญญัติของ
คณะกรรมการพิจารณาศพัท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาจากคาํในภาษาองักฤษคือคาํว่า 
Innovation คาํกริยาคือ innovate แปลว่า ทาํใหม่ เปล่ียนแปลงให้เกิดส่ิงใหม่ ในภาษาไทยเดิมใชค้าํว่า 
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“นวกรรม” ต่อมาพบว่าคาํน้ีมีความหมายคลาดเคล่ือน จึงเปล่ียนมาใชค้าํว่า นวตักรรม หมายถึงการนาํ
ส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการท่ีทาํอยู่เดิม เพ่ือให้ใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน ดงันั้นไม่ว่าวงการ
หรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เม่ือมีการนาํเอาความเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ เขา้มาใชเ้พื่อปรับปรุงงานให้ดีข้ึน
กวา่เดิมกเ็รียกไดว้า่เป็นนวตักรรม ของวงการนั้น ๆ เช่นในวงการศึกษานาํเอามาใช ้กเ็รียกวา่ “นวตักรรม
การศึกษา” (Educational Innovation) สําหรับผูท่ี้กระทาํ หรือนําความเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ มาใช้น้ี 
เรียกวา่เป็น “นวตักร” (Innovator)  
  ทอมสั ฮิวช ์(Thomas Hughes) ไดใ้ห้ความหมายของ “นวตักรรม” ว่า เป็นการนาํวิธีการใหม่ ๆ 
มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพฒันามาเป็นขั้น ๆ แล้ว เร่ิมตั้ งแต่การคิดค้น 
(Invention) การพฒันา (Development) ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบติัก่อน (Pilot 
Project) แลว้จึงนาํไปปฏิบติัจริง ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา  
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521) ไดใ้ห้ความหมายคาํว่า “นวตักรรม” ไวว้่าหมายถึง วิธีการปฎิบติั
ใหม่ ๆ ท่ีแปลกไปจากเดิมโดยอาจจะไดม้าจากการคิดคน้พบวิธีการใหม่ ๆ หรือมีการปรับปรุงของเก่า
ให้เหมาะสมและส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีไดรั้บการทดลอง และพฒันาจนเป็นท่ีเช่ือถือได้แลว้ว่าได้ผลดี
ในทางปฎิบติั ทาํใหร้ะบบกา้วไปสู่จุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  จรูญ  วงศ์สาย ัณห์  (2520) ได้กล่าวถึงความหมายของ  “นวัตกรรม” ว่าในภาษาอังกฤษ 
ความหมายของคาํวา่นวตักรรมมีความแตกต่างกนั 2 ระดบั โดยทัว่ไป นวตักรรม หมายถึง ความพยายาม
ใด ๆ จะเป็นผลสําเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใดก็ตามท่ีเป็นไปเพ่ือจะนาํส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาเปล่ียนแปลง
วิธีการท่ีทาํอยู่เดิมแลว้ กบัอีกระดบัหน่ึงซ่ึงวงการวิทยาศาสตร์แห่งพฤติกรรมไดพ้ยายามศึกษาถึงท่ีมา 
ลกัษณะ กรรมวิธี และผลกระทบท่ีมีอยูต่่อกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง คาํวา่ นวตักรรม มกัจะหมายถึง ส่ิงท่ีไดน้าํ
ความเปล่ียนแปลงใหม่เขา้มาใชไ้ดผ้ลสาํเร็จและแผก่วา้งออกไป จนกลายเป็นการปฏิบติัอย่างธรรมดา
สามญั  

 นรเดช มานะจุติ (2551) นาํเสนอถึงนวตักรรมวา่จะเกิดข้ึนเม่ือมีกระบวนการของนวตักรรม 
ส่วนการทาํงานใด ๆ ท่ีมีการกระทาํเป็นปกติวิสยั หรือ เป็นท่ียอมรับและใชก้นัโดยทัว่ไปแลว้ ไม่ถือวา่
เป็นนวตักรรม นกัการศึกษานกัวิชาการทั้งในและต่างประเทศไดก้ล่าวถึงกระบวนการของนวตักรรม ซ่ึง
สรุปไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 การประดิษฐคิ์ดคน้ (Invention) เป็นระยะท่ีมีการคิดสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ วิธีการ
ใหม่หรือส่ิงใหม่ หรือเป็นการพฒันา ปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม แนวคิดเดิม วิธีการเดิมหรือส่ิง
เดิม เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพงาน ทนัสมยั ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงาน
ใหสู้งข้ึน 

ระยะท่ี 2 การพฒันา (Development)  เป็นระยะท่ีนาํส่ิงท่ีคิดข้ึนในระยะท่ี 1  มาทาํการทดลองใช ้
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เพื่อท่ีจะดูว่าส่ิงท่ีคิดข้ึนนั้น มีประสิทธิภาพจริงและน่าเช่ือถือแค่ไหน และอาจจะปรับปรุงพฒันาจนกว่า
จะมีประสิทธิภาพท่ีน่าเช่ือถือซ่ึงการทดลองบางลกัษณะอาจจะอยู่ในรูปโครงการทดลองปฏิบติัก่อน 
หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ โครงการนาํร่อง (Pilot Project) 

ระยะท่ี 3 การนาํไปใช ้(Implementation) เป็นระยะท่ีสืบเน่ืองจากระยะท่ี 2 เม่ือมีการทดลอง และ
พฒันาจนมีประสิทธิภาพท่ีน่าเช่ือถือ กน็าํส่ิงใหม่น้ีไปใชใ้นสภาพการณ์จริง ในระบบงานจริงซ่ึงไม่เคย
ปฏิบติัมาก่อนถา้ระบบกระบวนการของนวตักรรมดาํเนินมาถึงระยะท่ี 3 แลว้จริงจะถือวา่เป็นนวตักรรม
ขั้นสมบูรณ์ 

 จึงกล่าวไดว้่านวตักรรมและนวตักรรมทางการศึกษาเป็นส่ิงใหม่ วิธีการใหม่ หรือกระบวนการ
ใหม่ท่ีจะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง และเกิดแรงจูงใจในการเรียน ในปัจจุบนัมีการใชน้วตักรรมในการจดั
การศึกษาหลายอย่าง เช่น การเรียนการสอนท่ีใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer Aids Instruction)  
การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ  (Interactive Video) ส่ือหลายมิติ  (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต  
(Internet) เป็นตน้ 
 
 3.5 ความหมายของแบบฝึกหัด แบบฝึกทกัษะ และแบบฝึกกจิกรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้าํหนดให ้แบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ และแบบฝึกกิจกรรม เป็นส่ือการ
เรียนรู้ (อา้งใน ฐณมน สมชนะ, 2556)  

ชยัยงค ์พรหมวงศ์ (2525) กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกทกัษะว่า  แบบฝึกหมายถึง   ส่ิงท่ี
นกัเรียนตอ้งใชค้วบคู่กบัการเรียน   มีลกัษณะเป็นแบบฝึกหัดท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีนกัเรียนพึงกระทาํ
จะแยกกนัเป็นหน่วยหรือจะรวมเล่มก็ได ้   แบบฝึกทางภาษาหมายถึง  ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเสริมสร้างความ
เขา้ใจทางภาษาตามแนวหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และเสริมเพิ่มเติมเน้ือหาบางส่วนท่ีช่วยให้
นกัเรียนนาํความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ศศิธร  ธญัลกัษณานนัท ์ (2542)  ให้ความหมายแบบฝึกเสริมทกัษะว่า  หมายถึง  แบบฝึกเสริม
ทกัษะท่ีใชฝึ้กความเขา้ใจ  ฝึกทกัษะต่าง ๆ และทดสอบความสามารถของนกัเรียนตามบทเรียนท่ีครูสอน
วา่  นกัเรียนเขา้ใจและสามารถนาํไปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 ฐณมน สมชนะ (2556) ใหค้วามเห็นวา่ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ทุกประเภท ทุกสาระการ
เรียนรู้ แบบฝึกประเภทต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น แบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ และแบบฝึกกิจกรรม จดัเป็น
นวตักรรมการศึกษาท่ีสาํคญัยิง่ของการจดัการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระนั้น หากผูเ้รียนขาดการฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆ แลว้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะตกตํ่าอยา่งเห็น
ไดช้ดั ทั้งน้ีเพราะการฝึก ไม่วา่จะเป็นการฝึกทาํแบบฝึกหดั ฝึกปฏิบติักิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบแลว้ กระบวนการเรียนรู้จะพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว 
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แบบฝึก แบบฝึกทกัษะ และแบบฝึกกิจกรรมจดัเป็นนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งหน่ึง มี
หมายถึงส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเสริมสร้างทกัษะใหแ้ก่นกัเรียน มีลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัใหน้กัเรียนไดก้ระทาํ
กิจกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความสามารถของนกัเรียนใหดี้ข้ึน แบบฝึกมีความจาํเป็นต่อการ
เรียนการสอนวิชาทกัษะ ช่วยใหค้รูและนกัเรียนพบขอ้บกพร่องทางการเรียนการสอน และแกไ้ข
ขอ้บกพร่องนั้น 

 
3.6 ประโยชน์ของแบบฝึกหัด แบบฝึกทกัษะ และแบบฝึกกจิกรรม 

  แบบฝึกทกัษะทาํให้นกัเรียนมีโอกาสฝึกฝนทกัษะท่ีแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเอง แบบฝึกเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้   ทาํให้นกัเรียนเกิดความสนใจ   และช่วยใหค้รูทราบผลการเรียนของ
นักเรียนอย่างใกลชิ้ด  แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการกระทาํจริง เป็น
ประสบการณ์ตรงท่ีผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน   ทาํให้นักเรียนเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรียน   สามารถ
เรียนรู้ และจดจาํส่ิงท่ีเรียนไดดี้และนาํไปใชใ้นสถานการณ์เช่นเดียวกนัได ้ Greene และ Petty (1971)  
กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไวด้งัน้ี 

1. ใชเ้สริมหนงัสือแบบเรียนในการเรียนทกัษะ 
2. เป็นส่ือการสอนท่ีช่วยแบ่งเบาภาระของครู 
3. เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยฝึกฝนและส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาใหดี้ข้ึน แต่จะตอ้งไดรั้บการ

ดูแลและเอาใจใส่จากครูดว้ย 
4. แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลจะเป็นการช่วยใหเ้ดก็ประสบ

ความสาํเร็จ ตามระดบัความสามารถของเด็ก 
5. จะช่วยเสริมทกัษะใหค้งอยูไ่ดน้าน 
6. เป็นเคร่ืองมือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจบบทเรียนแต่ละคร้ัง 
7. แบบฝึกท่ีจดัทาํเป็นรูปเล่มจะอาํนวยความสะดวกแก่นกัเรียนในการเกบ็รักษาไวเ้พื่อ

ทบทวนดว้ยตนเองได ้
8. ช่วยใหค้รูมองเห็นปัญหาและขอ้บกพร่องในการสอน ตลอดจนทราบปัญหา ขอ้บกพร่อง

และจุดอ่อนของนกัเรียน ช่วยใหค้รูสามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที  
9. ช่วยใหเ้ดก็มีโอกาสฝึกทกัษะไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
10. แบบฝึกทกัษะท่ีจดัพิมพไ์วเ้รียบร้อยแลว้จะช่วยครูประหยดัเวลา และแรงงานในการสอน

การเตรียมการสอน การสร้างแบบฝึกทกัษะ และช่วยใหน้กัเรียนประหยดัเวลาในการลอกโจทย์
แบบฝึกหดั 
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จากความสาํคญัของแบบฝึกดงักล่าว สรุปไดว้า่  แบบฝึกนอกจากจะช่วยใหน้กัเรียนไดมี้โอกาส
ฝึกฝนทกัษะ และทบทวนไดด้ว้ยตนเอง และช่วยใหค้รูมองเห็นปัญหาและขอ้บกพร่องในการสอน  
ทราบปัญหา ขอ้บกพร่อง และจุดอ่อนของนกัเรียน เพื่อใหแ้กไ้ขไดท้นัท่วงที  

 
 3.7   ความหมายของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  ส่ือการเรียนการสอนประเภท “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” (Computer Assisted Instruction) หรือ ซี
เอไอ (CAI) เป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีสร้างผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
คุณสมบติัในการนาํเสนอแบบหลายส่ือ (Multimedia) ดว้ยคอมพวิเตอร์ และการเรียนท่ีใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือเป็นเพ่ิมความน่าสนใจใหแ้ก่ผูเ้รียน  
  นยันา เอกบูรณวฒัน ์ (2539) ใหค้วามหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือโปรแกรมช่วยสอน 
คือส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนอนัหน่ึง CAI คลา้ยกบัส่ือการสอนอ่ืน ๆ เช่น วิดีโอช่วยสอน บตัรคาํช่วย
สอน โปสเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะดีกวา่ตรงท่ีตวัส่ือการสอน ซ่ึงกคื็อคอมพิวเตอร์นั้น สามารถ
โตต้อบกบันกัเรียนได ้ ไม่วา่จะเป็นการรับคาํสัง่เพ่ือมาปฏิบติั ตอบคาํถามหรือไม่เช่นนั้นคอมพวิเตอร์ก็
จะเป็นฝ่ายป้อนคาํถาม  
  ศิริชยั สงวนแกว้ (2534) ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted 
Instruction) ว่าหมายถึง การประยุกต์นําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน โดยมีการพฒันา
โปรแกรมข้ึนเพื่อนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การเสนอแบบติวเตอร์ (Tutorial)  แบบจาํลอง
สถานการณ์  (Simulations)  หรือแบบการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เป็นตน้ การเสนอเน้ือหา
ดงักล่าวเป็นการเสนอโดยตรงไปยงัผูเ้รียนผา่นทางจอภาพหรือแป้นพิมพ ์โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้
ส่วนร่วม วสัดุทางการสอน คือ โปรแกรม หรือ Courseware ซ่ึงปกติจะถูกจดัเก็บไวใ้นแผ่นดิสก์หรือ
หน่วยความจาํของเคร่ืองพร้อมท่ีจะเรียกใช้ไดต้ลอดเวลา การเรียนในลกัษณะน้ี ในบางคร้ังผูเ้รียน
จะตอ้งโตต้อบ หรือตอบคาํถามเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยการพิมพ ์การตอบคาํถามจะถูกประเมินโดย
คอมพิวเตอร์ และจะเสนอแนะขั้นตอนหรือระดบัในการเรียนขั้นต่อ ๆ ไป กระบวนการเหล่าน้ีเป็น
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์  
  Hannafin & Peck (1988) ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ  CAI คือ  การนํา
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมการเรียน การเรียนการสอนท่ีผา่นคอมพิวเตอร์
ประเภทใดกต็าม กล่าวไดว้า่เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI มีคาํท่ีใชใ้นความหมายเดียวกนักบั CAI 
ได้แ ก่  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 การจดัโปรแกรมเพ่ือการเรียน
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การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือช่วยถ่ายโยงเน้ือหาความรู้ไปสู่ผูเ้รียน และปัจจุบันได้มีการ
บญัญติัศพัทท่ี์ใชเ้รียกส่ือชนิดน้ีวา่“คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน”  
  ดงันั้นความหมายของ “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ CAI คือ การนาํคอมพิวเตอร์มาเป็น
เคร่ืองมือสร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผูเ้รียนนาํไปเรียนดว้ยตนเองและเกิดการเรียนรู้ ใน
โปรแกรมประกอบไปดว้ย เน้ือหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลกัษณะของการนาํเสนอ อาจมีทั้งตวั
หนงัสือ ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมทั้ง
การแสดงผลการเรียนให้ทราบทนัทีดว้ยขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียน และยงัมีการจดัลาํดบั
วิธีการสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละคน ทั้งน้ีจะตอ้งมีการวางแผนการใน
การผลิตอย่างเป็นระบบในการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบท่ีแตกต่างกันคาํภาษาอังกฤษท่ีใช้เรียก 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดแ้ก่ Computer Assisted Instruction (CAI), Computer Aided Instruction (CAI), 
Computer Assisted Learning (CAL), Computer Aided Learning (CAL), Computer Based Instruction 
(CBI), Computer Based Training (CBT), Computer Administered Education (CAE) , Computer Aided 
Teaching (CAT) แต่คาํท่ีนิยมใชท้ัว่ไปในปัจจุบนัไดแ้ก่ Computer Assisted Instruction หรือ CAI 
 
 3.8  ประเภทของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

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

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

2. คอร์สแวร์ร่วมรายวิชา เป็นการประยกุตใ์ชค้อร์สแวร์กบัการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนจริงใน
หอ้งเรียน ซ่ึงต่างกบัการใชค้อร์สแวร์แบบแรก เพราะในแบบแรกไม่มีการเรียนการสอนจริงในหอ้งเรียน 
ทุกขั้นตอนของการเรียนการสอนเกิดข้ึนบนเครือข่ายหรือโครงข่ายอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต  
หลกัการของการทาํคอร์สแวร์ร่วมรายวิชาครอบคลุมรายละเอียด เน้ือหา และวตัถุประสงคห์ลกัของ
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รายวิชาท่ีสอนในชั้นเรียนทัว่ไป คอร์สแวร์จะไดรั้บการออกแบบให้ตอบสนองกบัรายละเอียดเน้ือหา
และวตัถุประสงคห์ลกัเหล่านั้น คอร์สแวร์ร่วมรายวิชาอาจจะเป็นรูปแบบส่ือท่ีเสริมการฝึกปฏิบติัในส่ิงท่ี
ไดเ้รียน หรือเป็นส่ือท่ีให้เน้ือหาเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีผูเ้รียนไม่ไดเ้รียนในห้องเรียน  เน้ือหามีความสัมพนัธ์
และอยูใ่นกรอบวตัถุประสงคท่ี์รายวิชาท่ีเรียนกาํหนดไว ้
  ขอ้แตกต่างท่ีสําคญัของคอร์สแวร์ร่วมรายวิขากบัคอร์สแวร์ทั้งวิชา คือลกัษณะการนาํเสนอ
เน้ือหาในคอร์สแวร์ทั้งวิชานั้นอาจมีเน้ือหาท่ีตอ้งอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจก่อนเรียนจริง แต่คอร์สแวร์ร่วม
รายวิชาอาจไม่ตอ้งการคาํอธิบายในลกัษณะน้ีมากนกั เน่ืองจากผูเ้รียนไดเ้รียนในหอ้งเรียนแลว้ แต่ไม่ได้
หมายความว่าคอร์สแวร์ร่วมรายวิชาจะไม่มีเน้ือหาท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนไปแลว้ให้เรียนรู้ คอร์สแวร์ร่วม
รายวิชาอาจนาํเสนอเน้ือหาท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนไปแลว้เพื่อเป็นการให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสทบทวนเน้ือหา
บทเรียน ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัท่ีเห็นไดช้ดัอีกประการหน่ึงคือ แมจ้ะมีลกัษณะท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
ตามเวลาท่ีผูเ้รียนว่างคลา้ย ๆ กบัคอร์สแวร์ทั้งวิชา แต่คอร์สแวร์ร่วมรายวิชาจะมีการวางแผนและการ
กาํหนดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนเน้ือหาหรือทาํแบบฝึกหัดตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดโดยผูส้อน เพ่ือเป็นการบงัคบั
ใหผู้เ้รียนไดใ้ชป้ระโยชน์จากเน้ือหาท่ีสอนในหอ้งเรียนในการเรียนดว้ยตนเอง 
  การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษแบบคอร์สแวร์ร่วมรายวิชาท่ีนิยมกนัมามีอยูส่องประเภท 
คือ คอร์สแวร์ร่วมรายวิชาท่ีเป็นส่ือเสริม (Supplementary Courseware) และคอร์สแวร์ร่วมรายวิชาท่ีเป็น
ส่ือเติม (Complementary Courseware) รูปแบบส่ือเสริม คือ บทเรียนคอร์สแวร์ร่วมรายวิชาภาษาองักฤษ
ท่ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อทบทวนเน้ือหาท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนในห้องเรียน ดงันั้นจึงมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมเน้ือหา
หลกัท่ีเรียนในห้องเรียน แต่คอร์สแวร์ร่วมรายวิชาท่ีเป็นส่ือเติมมกัจะไม่ใช่เน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้ใน
ห้องเรียน แต่เป็นเน้ือหาภาษาท่ีผูส้อนเช่ือว่าผูเ้รียนจะได้เรียนเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีได้เรียนไปแลว้ใน
หอ้งเรียน คาํศพัทห์รือไวยากรณ์อาจไม่ใช่ชุดเดียวกนั หรือการอ่านอาจเป็นบทอ่านท่ีผูส้อนตอ้งการให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนเพิ่มเติมจากในหอ้งเรียน  

3. เวบ็ไซดส์อนภาษาองักฤษ (ELT Websites) สร้างข้ึนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
หรือเป็นแหล่งขอ้มูลาํหรับการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยอาจเป็นเวบ็ไซดท่ี์แสดงเน้ือหาบทเรียน หรือ
เป็นเวบ็ไซดท่ี์ลิงคไ์ปสู่เวบ็ไซดอ่ื์น ๆ 

4. เอกสารทางเวบ็ (Internet-based Materials) หมายถึงแหล่งขอ้มูลท่ีไม่ไดอ้อกแบบมาเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาสาํเร็จรูป หรือเป็นเวบ็ท่ีมีการแสดงขอ้มูลหรือเน้ือหาการเรียนการสอน
ทางภาษา แต่เป็นเอกสารท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษและเป็นเอกสารท่ีแสดงขอ้มูลโดยใชภ้าษาองักฤษท่ี
ออกแบบมาให้อ่านไดท้างบราวเซอร์ของอินเทอร์เน็ต (E-text) เช่น บทความสาระนิพนธ์ทางวิชาการ 
วารสาร นิตยสาร เป็นตน้ 
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 3.9 ประโยชน์จากการใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 สุกรี รอดโพธ์ิทอง (2532) กล่าวถึงการนาํคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัการเรียนการสอนว่ามี
ขอ้ไดเ้ปรียบการใชส่ิ้งพิมพ ์หรือหนงัสือ ดงัน้ี  

1. ดา้นสีสัน คอมพิวเตอร์สามารถแสดงสีบนจอภาพไดห้ลายสีและหลายลกัษณะ ขอ้ความ
หรือภาพกราฟฟิคท่ีมีสีสันสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และช่วยให้เกิดความคงทนในการจาํ 
แมว้่าส่ือส่ิงพิมพ ์หรือหนงัสือจะสามารถจะพิมพใ์หมี้สีสันไดก้็ตาม แต่ตน้ทุนการพิมพสู์งและมีเทคนิค
การนาํเสนอยุง่ยากมากข้ึน  

2.  ดา้นเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถกาํหนดให้มีเสียงเป็นส่ิงเร้าเพิ่มความสนใจของ
ผูเ้รียน และเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัได ้ 

3. ดา้นกราฟฟิค เสนอภาพและขอ้ความใหเ้กิดการเคล่ือนไหวได ้
4. ด้านกิจกรรมรวม  การอ่านจากจอคอมพิวเตอร์  เป็นการติดต่อระหว่างผู ้เ รียนกับ 

คอมพิวเตอร์ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเลือก ตดัสินใจ หรือแสดงความคิดเห็นได ้เม่ือโปรแกรมกาํหนด
ไวใ้หพ้ิมพท่ี์แป้นพิมพ ์หรือผา่นอุปกรณ์ชนิดอ่ืน ๆ  

5. ดา้นการกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็น เน่ืองจากผูเ้รียนไม่สามารถเปิดดูเน้ือหา ในส่วนท่ี
ตอ้งการไดก่้อน ทาํใหมี้ความตั้งใจในการเรียนรู้สูงข้ึนและรอคอยเน้ือหาท่ีจะปรากฏในกรอบต่อ ๆ ไป 
 
4. ทกัษะภาษาแบบบูรณาการ 
  การบูรณาการ หมายถึง การทาํใหค้รบครับ สมบูรณ์ โดยทาํใหห้น่วยยอ่ย ๆ ท่ีสมัพนัธ์กนั เขา้
มาร่วมประสานกนัอยา่งกลมกลืนเป็นองคร์วมหน่ึงเดียว โดยมีลกัษณะการเรียนรู้แบบบูรณาการหลาย
ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. บูรณาการระหวา่งความรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
 2. บูรณาการระหวา่งพฒันาการทางความรู้และพฒันาการทางจิตใจ 
 3. บูรณาการระหวา่งความรู้และการกระทาํ 
 4. บูรณาการระหวา่งส่ิงท่ีเรียนในโรงเรียนกบัส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 5. บูรณาการระหวา่งวิชาต่าง ๆ  

ทิศนา  แขมมณี (2548) แบ่งประเภทการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็น 2 รูปแบบ คือ 
1. การบูรณาการภายในวิชา (Interdisciplinary) หมายถึง การนาํเน้ือหาสาระในวิชาเดียวกนั 

หรือกลุ่มประสบการณ์เดียวกนัมาสัมพนัธ์กนัผูส้อนสามารถนาํสาระทุกเร่ืองมาสัมพนัธ์กนัเป็นเร่ือง
เดียวได ้
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2. การบูรณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary หรือ Multidisciplinary) หมายถึง การนํา
เน้ือหาสาระของสองวิชา หรือหลายๆวิชามาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนัภายใตห้วัขอ้เร่ือง หรือ Theme  
ท่ีเลือกในส่วนบูรณาการระหวา่งวิชา  

ไพรวลัย ์พิทกัษส์าลี (2550) กล่าวถึงหลกัสูตรบูรณาการวา่เดิมทีมี 2 รูปแบบ คือ การบูรณาการ
ภายในวิชา (Intradisciplinary) และบูรณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary) ซ่ึงมีความหมายเฉพาะ
การบูรณาการเน้ือหาวิชาเท่านั้น แต่แทจ้ริงแลว้การบูรณาการหลกัสูตรทาํไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 

1. การบูรณาการวิชา (Integrated by subjects) เป็นการบูรณาการระดบัท่ีใหญ่ท่ีสุด เพราะมี
ผลกระทบต่อการจดัโครงสร้างหลกัสูตรและการบริหารจดัการวิชาท่ีมีการบูรณาการกนับ่อยมากคือ 
วิชาสังคมศึกษากบัวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นวิชาท่ีเก่ียวกบัชีวิตและนักศึกษาสัมผสัพบเห็นไดใ้น
ชีวิตประจําวัน ส่วนการบูรณาการวิชาอ่ืน ๆ ท่ีพบได้อีก เช่น วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์กบัภาษาไทย เป็นตน้ การบูรณาการเฉพาะบางช่วง  หรือตลอดทุกช่วงชั้น
ก็ได ้แต่ช่วงชั้นท่ีทาํหลกัสูตรบูรณาการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระดบัอนุบาลและระดบัประถมศึกษา ส่วน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย มกับูรณาการในระดบัการเรียนการสอนรายวิชามากกวา่ เพราะ
ตอ้งการให้นกัเรียนมีความรู้ลึกในวิชานั้น ๆ แต่ก็จะมีการเพิ่มเติมโดยให้นกัเรียนทาํโครงงานท่ีบูรณา
การหลายวิชาไวด้ว้ยกนั 

2. จาํนวนวิชาในหลกัสูตรบูรณาการ มกัเนน้เฉพาะวิชาหลกัท่ีมีความสาํคญัและสัมพนัธ์กบั
ชีวิตจริงวิชาหลกัท่ีนาํมาจดัเสมอ คือ วิชาการใชภ้าษา (ซ่ึงบางคร้ังแยกเป็นวิชาการอ่าน และวิชาการ
เขียน) วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาคณิตศาสตร์ เม่ือหลกัสูตรตอ้งการจดัหลกัสูตรแบบ
บูรณาการรายวิชา ผูส้อนจะตอ้งวางแผนร่วมกนักาํหนดหวัขอ้เร่ือง (Themes) หรือประเด็นคาํถามสาํคญั 
(Essential questions) สร้างกิจกรรมหรือเร่ืองราวท่ีนาํชีวิตจริง สภาพการณ์ท่ีเป็นจริงมาเป็นตวัตั้งในการ
ทาํหน่วยการเรียน 

3. การบูรณาการการเรียนการสอน (Integrated by Learning management)  
3.1 บูรณาการทกัษะ (Integrated by skills) บูรณาการในลกัษณะน้ีเป็นไดท้ั้งภายในวิชา

เดียวกนัหรือบูรณาการหลายวิชา ท่ีบูรณาการทกัษะในวิชาเดียวกนั เช่น บูรณาการทกัษะการฟัง การพดู 
การอ่าน การเขียน การสรุป การนาํเสนอ ในวิชาภาษาท่ีบูรณาการทกัษะในหลายวิชา เช่น ทกัษะการคิด 
ทกัษะการจดัการ และทกัษะการวิจยั (ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิต) เป็นตน้ วิชาท่ีมกับูรณา
การดว้ยทกัษะจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนร่วมกนั เพราะเก่ียวขอ้งกบัผูส้อนหลายวิชา ผูส้อนจะตอ้งมาตก
ลงกนัเก่ียวกบัเน้ือหา ลาํดบัความยากง่าย จะแยกสอนเป็นวิชาหรือสอนเป็นทีม ครูตอ้งร่วมกนักาํหนด
คาํถามสําคญัท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และทกัษะท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนให้ครบถว้นและ
เหมาะสม อีกทั้งใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีจะเรียนดว้ย การบูรณาการลกัษณะน้ีใชก้ารจดัการเรียนการ
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สอนท่ีเน้นโครงงาน (Projects) ประเด็นปัญหา (Issues) สภาพชุมชน (Community) อาชีพ (Careers) 
หรือแมแ้ต่ศาสนา การจดัทาํหลกัสูตรในลกัษณะโมดูล (Modules) กอ็ยูใ่นประเภทน้ี 

3.2 การบูรณาการส่ือเทคโนโลย ี(Integrated by Technology) การจดัหลกัสูตรโดยนาํส่ือ
เทคโนโลยีมาบูรณาการนั้นน่าจะทาํไดง่้ายและจาํเป็นในสภาวการณ์ปัจจุบนั เพราะทุกวิชาสามารถใช้
เทคโนโลยีบูรณาการในการเรียนการสอนได้ แม้แต่วิชาเทคโนโลยีเองก็ใช้เน้ือหาวิชาอ่ืน เช่น 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ฯลฯ เป็นส่ือการเรียนรู้ได ้บูรณาการในลกัษณะน้ี เรียกวา่ เป็นบูรณา
การแบบคู่ขนาน การบูรณาการโดยแหล่งเรียนรู้กจ็ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

4 การบูรณาการบริหารจัดการ (Integrated by Management) ตัวอย่างของการบูรณาการ
ประเภทน้ี เช่น การนาํนักเรียนมาเรียนรวมกนั (Cross-age Integrated Curriculum) การให้ผูส้อนสอน
ร่วมกนั (Team Teaching) เป็นตน้ การจดัหลกัสูตรอาจแยกเป็นรายวิชาหรือจดัแบบบูรณาการวิชาก็ได ้
แต่วิธีท่ีเหมาะน่าจะเป็นการจดัหลกัสูตรแบบโมดูล 
 

4.1 การพฒันาทกัษะภาษาแบบบูรณาการ 
กรมวิชาการ (2545) กล่าวถึงหลกัของการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการพฒันาทกัษะภาษาแบบบูรณาการวา่ 
1. ทกัษะทางภาษาทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน มีความสําคญัเท่า ๆ กนั 

และทกัษะเหล่าน้ีจะบูรณาการกนัในการเรียนการสอน ไม่แยกฝึกทีละอยา่ง จะตอ้งฝึกทกัษะไปพร้อม ๆ 
กนั และทกัษะทางภาษาทกัษะหน่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาทกัษะอ่ืน ๆ ดว้ย 

2. ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการพฒันาความสามารถทางภาษาพร้อมกบัการพฒันาความคิด เพราะ
ภาษาเป็นส่ือของความคิด ผูท่ี้มีความสามารถในการใชภ้าษาจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิด
ดว้ย ขณะเดียวกนัการเรียนภาษาจะเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น มีการติดต่อส่ือการ จึงเป็นการฝึกทกัษะทางสังคม
ดว้ย เม่ือผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาในสถานการณ์จริง จะช่วยทาํใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาและทกัษะทางสังคมใน
สถานการณ์จริง 

3. ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างถูกตอ้งดว้ยการฝึกใชภ้าษา ไม่ใช่เรียนรู้
กฎเกณฑท์างภาษาแต่เพียงอยา่งเดียว 

4. ผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางภาษาเท่ากนั แต่การพฒันาทกัษะทางภาษา
จะไม่เท่ากนัและวิธีการเรียนรู้ต่างกนั 

ไพรวลัย ์พิทกัษส์าลี (2550) นาํเสนอขอบเขตและการจดัลาํดบัการเรียนรู้ในหลกัสูตรบูรณาการ
ทุกแบบว่าเป็นส่ิงปกติท่ีผูส้อนตอ้งคาํนึงถึง และส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงเหล่านั้น ไดแ้ก่ ความยากง่ายตาม
ระดบัชั้นและวยั ความซบัซอ้นจากนอ้ยไปหามาก หรือจากส่ิงใกลต้วัไปสู่ไกลตวั อยา่งไรก็ตามในการ
จดัทาํหลกัสูตรบูรณาการ มกัจะกระทาํส่ิงต่อไปน้ีดว้ย คือ 
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1. จดัการเรียนการสอนโดยใชเ้น้ือหาท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิตเป็นตวัตั้ง จดัเน้ือหาในลกัษณะหวัขอ้
เร่ืองหรือโครงงาน หรือบูรณาการโดยเนน้ส่ิงท่ีตอ้งการใชผู้เ้รียนเรียนรู้ เช่น ศาสนา เทคโนโลย ีเป็นตน้ 

2. มีการวางแผนร่วมกนั ไม่ใช่ผูส้อนต่างคนต่างทาํ มิฉะนั้นจะเกิดความซับซ้อน แมจ้ะใช้
การบูรณาการแบบคู่ขนานคือ ผูส้อนต่างคนต่างสอนโดยนาํเน้ือหาของอีกวิชาหน่ึงมาบูรณาการ แต่ก็
ตอ้งตกลงกนัในส่วนของเน้ือหาท่ีจะนาํไปบูรณาการเพื่อหลีกเล่ียงความซํ้าซอ้น 

3. ไม่วา่จะบูรณาการดว้ยวิธีใดกม็กัใชว้ิธีการสอนแบบกาํหนดหวัขอ้เร่ือง (Themes) เป็นส่วน
ใหญ่ เพราะผูเ้รียนเขา้ใจง่ายและเห็นความเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริง  และสามารถบูรณาการไดม้ากกว่า 2 
รายวิชา 

4. มีการประเมินผล โดยอาจใชว้ิธีการดงัน้ี 
4.1 ประเมินผลดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น สังเกตพฤติกรรมแลว้บนัทึกผล

สังเกต ใชแ้บบทดสอบ ให้ตอบคาํถามย่อย ๆ ทา้ยบทให้ทาํโครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐ์ ให้นาํเสนอ
ผลงาน หรืออภิปรายผลงานของตนหรือของเพ่ือน เป็นตน้ 

4.2 ประเมินโดยบูรณาการพฤติกรรมทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ พร้อม ๆ กนั 
จากการใชผู้เ้รียนลงมือปฏิบติังาน สร้างช้ินงาน แลว้วดัความรู้และทกัษะจากกการใหส้าธิตและแสดงผล
งาน วดัเจตคติจากการทาํกิจกรรมท่ีสร้างสรรคแ์ละสนุกสนาน 

4.3 ประเมินจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น ประเมินจากผลงานหลาย ๆ ช้ิน ประเมินจาก
การทาํงานกลุ่มหลาย ๆ คร้ัง ประเมินทกัษะการทาํงานจากความคล่องแคล่วและความชาํนาญ 
 

 
ภาพที ่3 การบูรณาการหลกัสูตร (อา้งใน ไพรวลัย ์พิทกัษส์าลี, 2550) 

 
5. ประเมินโดยการบูรณาการทกัษะท่ีตอ้งการวดั เช่น บูรณาการความรู้กบัทกัษะอย่างใด

อยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งท่ีสอดคลอ้งกนั บูรณาการทกัษะกบัค่านิยม เป็นตน้ 
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6. ประเมินจากกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  เช่น ครู นักเรียน (ประเมินตนเอง) เพื่อน ผูป้กครอง 
เป็นตน้  
 ฆนัท ธาตุทอง (2550) นาํเสนอการนาํทกัษะภาษามาบูรณาการว่าผูเ้รียนมีความจาํเป็นตอ้ง
ส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้โดยมีทั้งภาษาพดูและภาษาเขียน โดยมีทกัษะการอ่านและการฟังเป็นช่องทางการ
รับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ ดงันั้น การบูรณาการโดยยึดภาษาและการส่ือสารเป็นหลกัสามารถบูรณาการไดใ้น 3 
ลกัษณะ คือ 

ลกัษณะท่ี 1 บูรณาการภาษาพดู กบั การฟังและการอ่าน 
ลกัษณะท่ี 2 บูรณาการภาษาเขียน กบั การฟังและการอ่าน 

 ลกัษณะท่ี 3 บูรณาการภาษาพดู และภาษาเขียน กบั การส่ือสารดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
 จะเห็นไดว้่าการบูรณาการทางภาษา เกิดข้ึนเม่ือมีการบูรณาการระหว่างการฟัง การพดู การอ่าน 
และการเขียน จุดเนน้อยู่ท่ีกระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนในขณะท่ีทาํกิจกรรมต่าง ๆ จนทาํให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ 

จึงสรุปไดว้า่ทกัษะภาษาแบบบูรณาการ เป็นการบูรณาการทกัษะภายในวิชาเดียวกนั (Integrated 
by skills) คือ บูรณาการทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน  
 
  4.2 ทกัษะภาษาองักฤษ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเล่าพระราชทานถึงความสนพระทยัใน
วิชาภาษาองักฤษสมยัทรงพระเยาว ์(อา้งในกองราชเลขานุการในพระองคส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุารี, 2550) วา่ “...ตอนเดก็ๆ ข้าพเจ้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่อนข้างจะอ่อนและหนีเรียน
อยู่ เสมอ หลังจากฟังพระบรมราโชวาทของทูลกระหม่อมพ่อ เร่ือง ทาํไมคนเราต้องเรียนภาษาอังกฤษ 
แล้วสมเด็จแม่ก็ค่อย ๆ เร่ิมสอนศัพท์อังกฤษให้ท่องให้อ่านหนังสือตามลาํดับยากง่าย...”และทรง
พระราชทานพระราชดาํริไวใ้นหนงัสือมณีพลอยร้อยแสง ว่า “...ถ้าเรารู้ภาษา รู้จักการใช้ภาษาท่ีดี กจ็ะ
สามารถเอาความรู้ของคน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนรู้ หรือโฆษณาชวนเช่ือ ให้ผู้ อ่ืนคล้อย
ตามความคิดของตนได้...”  
 บุษยมาศ แสงเงิน (2553) นาํเสนอความหมายของทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษว่าเป็นทกัษะใน
การนาํภาษาองักฤษมาใชใ้นงาน แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ระดบั 
 ระดบัท่ี 1 สามารถพดู เขียน อ่านและฟังภาษาองักฤษในระดบัเบ้ืองตน้และส่ือสารใหเ้ขา้ใจได ้
 ระดบัท่ี 2 มีทกัษะระดบัท่ี 1 และสามารถพดู เขียน อ่านและฟังภาษาองักฤษ และทาํความเขา้ใจ
สาระสาํคญัของเน้ือหาต่าง ๆ ได ้
 ระดบัท่ี 3 มีทกัษะระดบัท่ี 2 และสามารถใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการติดต่อสมัพนัธ์ในการ
ปฏิบติังานไดโ้ดยถูกหลกัไวยากรณ์ 
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 ระดบัท่ี 4 มีทกัษะระดบัท่ี 3 และเขา้ใจสาํนวนภาษาองักฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งในหลกัไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเน้ือหา 
 ระดบัท่ี 5 มีทกัษะระดบัท่ี 4 และมีความเช่ียวชาญในการใชภ้าษาองักฤษอยา่งลึกซ้ึง ใกลเ้คียง
กบัเจา้ของภาษา สามารถประยกุตโ์วหารทุกรูปแบบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ถูกตอ้งและสละสลวย อีกทั้งมี
ความเช่ียวชาญศพัทเ์ฉพาะดา้นในสาขาวชิาของตนอยา่งลึกซ้ึง 

วิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาทกัษะท่ีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งใชค้วามมานะพยายาม และความอดทนใน
การเรียนรู้ และฝึกฝนเพื่อให้เกิดทกัษะภาษาองักฤษ เพราะทกัษะ (Skills) หมายถึง ความชดัเจน และ
ความชาํนิชาํนาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงบุคคลสามารถสร้างข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้ ทกัษะภาษาองักฤษ 
จึงหมายรวมถึง ทกัษะทางภาษาในดา้นการฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และ
การเขียน (Writing) ภาษาองักฤษ 

 
 4.2.1  ทกัษะการฟัง 

 Widdowson (1983, อ้างใน รัตติกาล ชํานาญยา, 2552) กล่าวถึงความหมายของการฟังว่า 
หมายถึง ความสามารถท่ีจะเขา้ใจว่าประโยคดงักล่าวมีหนา้ท่ีอยา่งไรในการส่ือสาร โดยผูฟั้งเลือกจดจาํ
เฉพาะส่ิงท่ีสัมพนัธ์หรือตรงกบัจุดประสงคใ์นการฟังและไม่สนใจต่อส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ หรืออีกนยัหน่ึงก็
คือการฟังหมายถึงความสามารถท่ีผูเ้รียนเขา้ใจว่าประโยคนั้นเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีพดูไปแลว้อยา่งไรและมี
หนา้ท่ีในการส่ือสารอยา่งไร ในขั้นน้ีผูฟั้งเลือกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องผูฟั้งเองและตดัส่วนท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งออกไป 

Krashen (1983, อา้งใน รัตติกาล ชาํนาญยา, 2552) ให้ความหมายของการฟังว่าการฟังหมายถึง
การรับตวัป้อนท่ีมีความหมายเพ่ือรับรู้ตวัภาษา หรือพฒันาภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการในการ
เรียนการสอน ไม่ควรบงัคบัให้ผูเ้รียนพูดภาษาท่ีสองหรือภาษาเป้าหมายจนกว่านกัเรียนหรือผูฟั้งจะมี 
โอกาสในการรับรู้ภาษาพอสมควร หรือเขา้ใจในส่ิงท่ีผูพ้ดูพดูออกมา 

วิไลพร ธนสุวรรณ (2530) กล่าวว่าทักษะการฟังเป็นทักษะเบ้ืองต้นของทักษะทั้ ง 4 ตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา (The Nature of Language Learning) ดังนั้นความสําเร็จของการเรียน
ภาษาต่างประเทศจึงข้ึนอยู่ท่ีว่าผูเ้รียนสามารถฟังไดดี้เพียงใด นอกจากน้ี John W. Keltner พบว่า ผูท่ี้
ส่ือสารนั้น มีอตัราส่วนของการใชท้กัษะทางภาษา คือ ใชเ้วลาในการฟัง 42% การพดู 32% การอ่าน 15% 
และการเขียน 11% ซ่ึงทาํให้เห็นว่า การฟังมีความสําคญัในการกาํหนดความลม้เหลวหรือความสาํเร็จ
ของการส่ือสารอยา่งมาก 
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ภาพที ่4 อตัราส่วนของการใช้ทกัษะทางภาษา 

 
4.2.1.1 ระดับความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ 

Mackey, W.F. (1965) แบ่งระดบัความสามารถในการฟังออกเป็น 2 ระดบั คือ  
1. ระดบัการเรียนรู้ (Recognition Level) เป็นการแยกแยะเสียงเก่ียวกบัการเนน้เสียงหนกัของ

พยางค ์และท่วงทาํนองการข้ึนลงของเสียง  
2. ระดบัความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถฟังส่ิงต่าง ๆ รวมทั้งขอ้ความไดโ้ดย

เขา้ใจ 
Valette and Disick (1972) แบ่งระดบัขั้นการฟังออกเป็น 5 ขั้นดงัน้ี  
1. ขั้ นกลไก  ( Mechanical Skills) เ ป็นระดับ ท่ีผู ้เ รี ยนได้ยินความแตกต่างระหว่ า ง

ภาษาต่างประเทศจากเสียงท่ีไดย้นิ แต่ไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีไดย้นิ  
2. ขั้นความรู้ (Knowledge) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนเขา้ใจความหมายของคาํ หรือประโยคท่ีฟัง 

สามารถทาํตามคาํสัง่ สามารถจบัคู่ประโยคท่ีไดย้นิเขา้กบัรูปภาพ  
3. ขั้นถ่ายโอน (Transfer) เป็นระดับท่ีผูเ้รียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง และ

คาํศพัท ์สามารถตอบคาํถามไดว้่าถูกหรือผิด สามารถเลือกขอ้ความหรือคาํตอบท่ีเหมาะสมกบัคาํถาม 
และสามารถเขา้ใจขอ้ความท่ีมีหลายประโยค 

4. ขั้ นการส่ือสาร  (Communication) เ ป็นระดับท่ีผู ้เ รียนเข้าใจคําสั่ งและอธิบายเป็น
ภาษาต่างประเทศได ้สามารถเขา้ใจความหมายโดยทัว่ ๆ ไป ของขอ้ความท่ีมีศพัทซ่ึ์งไม่คุน้เคย หรือเป็น
ศพัทใ์หม่ สามารถท่ีจะเติมขอ้ความท่ีไม่เคยไดย้นิใหส้มบูรณ์ได ้สามารถเขา้ใจส่ิงท่ีเจา้ของภาษาพดูใน
บทละคร ภาพยนตร์ รายการวิทย ุหรือรายการโทรทศัน์ 

5. ขั้นวิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) เป็นระดับท่ีผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ชนิดของข่าวสาร
สามารถจาํแนกมาตรฐานของภาษาพูดของชนชนในสังคม หรือภาษาพูดนั้นใชใ้นทอ้งถ่ินใด สามารถ
เขา้ใจความหมายโดยตรงและความหมายแฝงของข่าวสารท่ีฟัง ทราบความแตกต่างของความหมายจาก
ระดบัเสียงในคาํและในประโยค สามารถอธิบายอารมณ์ และนํ้าเสียงของผูพ้ดูได ้
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  4.2.1.2 การพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ   
C. B. Paulston & Others (1976, อา้งใน สุมิตรา องัวฒันกลุ, 2540) ไดเ้สนอแนะขั้นตอนในการ

พฒันาทกัษะการฟัง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน และให้ผูเ้รียนได้รู้จุดมุ่งหมายของการฝึกทกัษะการฟัง 

ผูเ้รียนตอ้งแจง้ให้ผูเ้รียนไดรู้้จุดมุ่งหมายเฉพาะ หรืองานท่ีจะทาํหลงัจากฟังแลว้ เช่น ผูเ้รียนจะตอ้งรู้ว่า
เม่ือฟังจบแลว้จะตอ้งตอบคาํถาม หรือทาํแผนภูมิเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง เป็นตน้ 

2. ให้ผูเ้รียนฟังขอ้ความหรือเร่ืองราวท่ีเตรียมไว ้ขอ้ความท่ีฟังควรเป็นขอ้ความท่ีใชอ้ตัรา
ความเร็วปกติ และควรเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งไดฟั้งซํ้ า ซ่ึงจะฟังซํ้าก่ีคร้ังนั้นข้ึนอยูก่บัความยาวและความยาก
ง่ายของเร่ืองท่ีฟัง ลกัษณะงานท่ีใหท้าํ และความสามารถของผูเ้รียน 

3. ใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกหดั หรืองานท่ีมอบหมายให ้หลงัจากการฟังให ้
4. ผูส้อนใหค้าํติ ชม ในงานของผูเ้รียน เช่น เฉลยคาํตอบ หรือใหผู้เ้รียนไดแ้กไ้ขคาํตอบท่ีผิด

ดว้ยตนเอง 
ทิพพดี อ่องแสงคุณ (2535, อา้งใน พิชญา นุเสน, 2554) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาทกัษะการฟังว่า 

ควรจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามลาํดบัจากง่ายไปยากดงัน้ี  
1. ฝึกทกัษะใหจ้ดจาํและเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีไดย้นิ เช่น การฟังเสียง พยญัชนะ คาํเด่ียว 

วลีและประโยคโดยพยายามเช่ือมโยงคาํต่าง ๆ ท่ีไดย้นิเป็นกลุ่มคาํท่ีมีความหมาย  
2. ฝึกทกัษะให้ผูเ้รียนคาดเดาเหตุการณ์ในส่ิงท่ีไดย้ิน   และจดจาํเน้ือเร่ือง  เช่น การฟังเร่ือง

สั้น ๆ การฟังบทสนทนาหรือขอ้ความต่าง ๆ 
 
 4.2.2 ทกัษะการพูด 
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกเสียงหรือสําเนียงให้ถูกต้อง 

องคป์ระกอบสาํคญั นอกเหนือจากเสียงหรือสาํเนียง คือ ศพัท ์ไวยากรณ์ ระเบียบวิธีของความสัมพนัธ์
ระหว่างประโยค ตลอดจนการใชก้ริยา ท่าทางประกอบในการส่ือสาร วิไลพร ธนสุวรรณ (2530) กล่าว
ว่าตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา (The Nature of Language Learning) การพูดเป็นการแสดงออกซ่ึง
ความคิด ความตอ้งการทางหน่ึง ซ่ึงเป็นการแสดงออกทางวาจาโดยใชภ้าษาส่ือ สุมิตรา องัควฒันกุล 
(2540) ไดใ้หค้วามหมายของการพดูวา่เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเขา้ใจและความรู้สึกใหผู้ฟั้งไดรั้บ
รู้และเขา้ใจจุดมุ่งหมายของผูพู้ด ดงันั้นทกัษะการพูดจึงเป็นทกัษะท่ีสาํคญัสาํหรับบุคคลในการส่ือสาร
ในชีวิตประจาํวนั ในการประกอบอาชีพธุรกิจต่าง ๆ ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทกัษะการ
พดูจึงนบัไดว้่าเป็นทกัษะท่ีสาํคญัและจาํเป็นมาก เพราะผูท่ี้พดูได ้ยอ่มสามารถฟังผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ และจะ
ช่วยใหก้ารอ่านและการเขียนง่ายข้ึนดว้ย อยา่งไรกต็าม ทกัษะการพดูเป็นทกัษะทางภาษาท่ีซบัซอ้นและ
เกิดจากการฝึกฝนเป็นเวลานาน ไม่ใช่เกิดจากการเขา้ใจและจดจาํ 
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สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532) ไดอ้ธิบายความสามารถทางการพดูวา่เป็นความสามารถในการ
ผลิตภาษา (Productive Skill) ท่ีผูพู้ดจะตอ้งถ่ายทอดความคิดความรู้สึกออกมาเป็นรหัสของภาษา หรือ
เป็นคาํพูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ นอกจากจะเนน้หนกัเบาในคาํและระดบัเสียงสูงตํ่าในประโยคแลว้ ผูพู้ดยงัได้
แสดงออกซ่ึงวฒันธรรมและสภาพของผูพ้ดูคือแสดงจุดมุ่งหมายในการพดูวา่ตอ้งการส่ืออะไร กบัใคร ท่ี
ไหน และพูดอยา่งไร เป็นตน้ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์นั้น ๆ และผูพ้ดูยงัตอ้งมีความ
คล่อง (Fluency) และความถูกต้อง (Accuracy) ไม่รีรอท่ีจะโต้ตอบ มิฉะนั้ นจะทาํให้การสนทนา
หยดุชะงกัลม้เหลว เพราะผูฟั้งจะไม่สนใจอีกต่อไป  
 

  4.2.2.1 ระดับความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ 
Carroll (1980) ไดแ้บ่งระดบัความสามารถในการพดูออกเป็น 9 ระดบัดงัน้ี  
1. ระดบัผูไ้ม่สามารถใชภ้าษาไดเ้ลย(Non-user)  
2. ระดบัผูใ้ชภ้าษาไดเ้พียงเลก็นอ้ย (Intermittent)  
3. ระดับผูใ้ช้ภาษาได้จาํกัดมาก (Extremely Limited) คือ พูดได้ตะกุกตะกัก เขา้ใจในบท 

สนทนาแบบเร็วไดเ้พียงเลก็นอ้ย ไม่สามารถพูดคุยเป็นเร่ืองเป็นราวไดต่้อเน่ือง แต่สามารถจบัใจความ
สาํคญัได ้ 

4. ระดับผูใ้ช้ภาษาได้จาํกัด (Marginal) คือ สามารถโตต้อบสนทนาได้ แต่ไม่สามารถพูด 
เสนอแนะ หรืออภิปรายได ้มีขอ้จาํกดัในการสนทนา ขาดความคล่องแคล่ว ถูกตอ้ง แต่ยงัสามารถส่ือ
ความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนัได ้ 

5. ระดบัผูใ้ชภ้าษาไดป้านกลาง (Modest) คือ สามารถส่ือสารใจความสําคญัในบทสนทนา 
ได ้แต่ยงัใช้ไวยากรณ์ผิดพลาด ติดตามหรือทบทวนขอ้ความเพ่ือให้ไดข้อ้ความท่ีชัดเจน ขาดความ 
คล่องแคล่ว สามารถเป็นผูน้าํในการสนทนาได ้แต่ยงัไม่น่าสนใจเพราะขาดลีลาทางภาษา  

6. ระดับผูใ้ช้ภาษาได้ค่อนขา้งดี (Competent) คือ ผูพู้ดสามารถพูดในหัวขอ้ท่ีตอ้งการได้ 
เปล่ียนเร่ืองได ้หยดุการสนทนาเป็นคร้ังคราว สามารถเร่ิมเร่ืองสนทนาได ้

7. ระดบัผูใ้ชภ้าษาไดดี้ (Good) คือ ผูพู้ดสามารถเล่าเร่ืองไดช้ดัเจน และมีเหตุผล สนทนาได ้
อย่างต่อเน่ือง แต่ไม่คล่องแคล่วมากนัก สามารถติดตามการสนทนา มีการพูดซํ้ าขอ้ความเดิมบา้ง แต่ 
สามารถโตต้อบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

8. ระดบัผูใ้ชภ้าษาไดดี้มาก (Very Good) คือ ผูพู้ดสามารถอภิปรายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถนาํการสนทนา ดาํเนินเร่ืองต่อไป และขยายความไดต้ามความจาํเป็น แสดงอารมณ์ขนั และ 
โตต้อบดว้ยนํ้าเสียง และท่าทางท่ีเหมาะสม  

9. ระดับผูเ้ช่ียวชาญในการใช้ภาษา (Expert) คือ ผูพู้ดสามารถพูดได้เหมือนเจา้ของภาษา 
สนทนาในหวัขอ้ต่าง ๆ และสามารถจบัใจความสาํคญัได ้
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  4.2.2.2 การพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษ   
 สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532) ไดเ้สนอแนะส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงเก่ียวกบัการสอนทกัษะการ

พดู มีดงัน้ี  
1. นกัเรียนจะตอ้งมีความรู้ในดา้นการออกเสียงการเลือกความหมายและกฎไวยากรณ์ ของ

ภาษา โดยสามารถนาํส่ิงท่ีเรียนมาไปใชใ้นสถานการณ์จริงไดก้ล่าวคือจะตอ้งมีทกัษะทางภาษาและ
ทกัษะทางการส่ือสาร  

2. ครูควรเลือกเน้ือหาท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั้นของนกัเรียน อีกทั้งควรเนน้ บท
สนทนาท่ีไม่เป็นทางการและควรเป็นตวัอย่างของการใช้ภาษาจริงในชีวิตประจาํวนั โดยสามารถ
ช้ีให้เห็นกฎการพูดไดคื้อรู้วาบทสนทนานั้นใครพูดกบัใคร พูดเร่ืองอะไร พูดท่ีไหน พูดอย่างไร และผู ้
พดูมีจุดประสงคอ์ยา่งไร  

3. บรรยากาศในการสอนทกัษะการฟัง พูดควรเป็นบรรยากาศท่ีไม่เครียดโดยให้นกัเรียน มี
ความสบายใจและไม่อายท่ีจะพดู 

4. ครูผูส้อนควรส่งเสริมใหน้กัเรียนสนใจกลวิธีท่ีจะพดูใหผู้อ่ื้นสนใจเช่น รู้จกัการเร่ิมตน้การ
สนทนา การใชเ้วลาคิดระหว่างสนทนา การจบการสนทนา และการรู้จงัหวะท่ีจะหยุดพูด เพื่อฟังผูอ่ื้น 
เป็นตน้ โดยผูส้อนอาจฝึกใหรู้้จกัใชค้าํท่ีจะดาํเนินการสนทนาใหเ้หมาะสมกบัสังคม และวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 

จึงสรุปไดว้า่ทกัษะการพดู เป็นพฤติกรรมทางดา้นการแสดงออก เก่ียวขอ้งกบัการออกเสียงหรือ
ออกสําเนียงให้ถูกต้อง ผูเ้รียนท่ีมีความพากเพียรพยายามหมั่นฝึกฝนบ่อย ๆ ก็จะสามารถทาํได้ดี 
องคป์ระกอบสาํคญั นอกจากเสียงหรือสาํเนียงแลว้ ไดแ้ก่ ศพัท ์ไวยากรณ์ ระเบียบวิธีของความสัมพนัธ์
ระหวา่งประโยค ตลอดจนการใชก้ริยาท่าทางประกอบในการส่ือสาร  

 
  4.2.3  ทกัษะการอ่าน 

  การอ่านเป็นหน่ึงในส่ีทกัษะทางภาษาท่ีจาํเป็นตอ้งฝึกฝนอยูเ่สมอ และไม่มีวนัส้ินสุด (ทรูปลูก
ปัญญา, 2555) สามารถฝึกไดเ้ร่ือย ๆ ตามวยัและประสบการณ์ของผูอ่้าน เพราะการอ่านนั้นจะเก่ียวขอ้ง
กบัชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์เป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะช่วยให้มนุษยไ์ดรั้บความรู้ ความคิด และความ
บนัเทิงใจ ช่วยปรับปรุงชีวิตให้สดใสสมบูรณ์ ดงัคาํกล่าวของ Sir Francis Bacon นักปรัชญาเมธีชาว
องักฤษท่ีวา่ “การอ่านทาํคนใหเ้ป็นคนโดยสมบูรณ์ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดการอ่านเป็นท่ียิง่ จนมีพระสมญัญาว่า 
“หนอนหนงัสือ” พระองคเ์คยรับสั่งว่าขอ้ดีของหนงัสือกคื็อ ส่วนใหญ่มีราคาไม่แพง อ่านไดทุ้กถ่ินท่ีทุก
เวลาตามท่ีเราปรารถนา หนังสือภาพท่ีสวยงามให้เราได้ช่ืนชมกับสุนทรียะ ปัจจุบันแม้จะมีส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ แต่หนังสือก็ยงัมีความสําคญัอยู่ นอกจากนั้นยงัไดพ้ระราชทานพระราชดาํรัส 
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เก่ียวกบัการอ่านและหนังสือ ซ่ึง ดร.สมเกียรติ ชอบผล (อา้งในธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน), 
2553) ไดป้ระมวลสรุปสาระไวด้งัน้ี) 
  1. การอ่านไดเ้น้ือหาสาระ รายละเอียด มากกวา่วิธีอ่ืน 
 2. การอ่านทาํใหมี้สมาธิดีกวา่ เพราะอ่านไปตอ้งพิจารณาไป 
 3. การอ่านช่วยใหเ้กิดความคิดและจินตนาการ 

4. หนงัสือสามารถเกบ็รักษาไดง่้ายกวา่ส่ืออ่ืน ๆ 
  5. หนงัสือสามารถนาํติดตวัไปไหน ๆ กไ็ดทุ้กท่ี 
  6. หนงัสือมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ทาํใหส้มองเปิด กวา้ง ไม่ยดึติดกบัความคิดใคร 

7. ความสาํคญัของการอ่านไม่ไดอ้ยูท่ี่เน้ือหาของหนงัสือ แต่อยูท่ี่การรู้จกันาํไปปฏิบติั 
การอ่านหนังสือมีบทบาทสําคญัในยุคปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการศึกษา การประกอบ

อาชีพ รวมถึงการพฒันาสังคมและประเทศชาติ แมจ้ะมีส่ือมวลชนอ่ืน เช่น วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ 
ท่ีเสนอข่าวสารต่าง ๆ ไดร้วดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ แต่ทกัษะการอ่านยงัคงมีบทบาทสาํคญัในดา้น
ต่าง ๆ สุวิมล โฮมวงศ ์( 2535, อา้งในทรูปลูกปัญญา, 2555 ) ไดใ้หค้วามเห็นถึงของบทบาทของการอ่าน
ดงัน้ี 

1. บทบาทดา้นการศึกษา  ในการเรียนทุกระดบั ผูเ้รียนตอ้งศึกษาจากหนังสือ และตาํราซ่ึง
ตอ้งใชท้กัษะการอ่าน ผูท่ี้อ่านมากย่อมไดเ้ปรียบกว่าผูท่ี้อ่านน้อย และผูท่ี้อ่านเก่งย่อมอ่านหนังสือได้
รวดเร็วสามารถเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่าน จบัใจความไดถู้กตอ้งแม่นยาํ รู้จกัวิธีอ่านหนงัสือวา่เล่มไหนควรใช้
วิธีอ่านอยา่งไร สามารถประเมินผลจากส่ิงท่ีตนอ่านรวมทั้งมีวิจารณญาณในการอ่านสามารถวิจารณ์ ได ้
ดงันั้น ผูท่ี้อ่านเป็นเท่านั้นจึงจะสามารถไดรั้บความรู้และประสบผลสาํเร็จในการศึกษา เล่าเรียน 

2. บทบาทดา้นอาชีพ การอ่านผกูพนัอยูก่บับุคคลทุกอาชีพท่ีมุ่งหวงัความเจริญกา้วหนา้เพราะ
ผูป้ระกอบอาชีพท่ีดีนั้นจาํเป็นตอ้งขวนขวายหาความรู้เพื่อเพิ่มพูน ปรับปรุงสมรรถภาพในการทาํงาน
ของตนอยูเ่สมอ  

3. บทบาทดา้นการปรับปรุงบุคลิกภาพ สภาพสังคมในสมยัน้ี มีความยุง่ยากสลบัซบัซอ้นและ
มีปัญหาของสงัคมมากมาย การอ่านหนงัสือ เช่น หนงัสือประเภทสงัคมศาสตร์ จริยศาสตร์ จิตวิทยา การ
ตอบและแก้ไขปัญหาชีวิต ก็จะทาํให้สุขภาพจิตดีข้ึน และยงัจะช่วยให้รู้จักวิธีการวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของสงัคมนั้น ๆ อยา่งมีความสุข  

4. บทบาทด้านนันทนาการ การอ่านหนังสือเป็นการพกัผ่อนท่ีดีรูปแบบหน่ึง อาจจะเป็น
หนงัสือโบราณคดีกวีนิพนธ์ สารคดี นวนิยาย หนงัสือพิมพร์ายวนั นอกจากจะทาํให้ผูอ่้านไดรั้บความรู้
ความบนัเทิงแลว้ ยงัจะเป็นทกัษะฝึกการอ่านอีกดว้ย 

5. บทบาทดา้นพฒันาสังคมและพฒันาประเทศ หากประชากรในประเทศมีการศึกษา เป็นผูรู้้
หนงัสือในระดบัท่ีพอจะเป็นพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง ย่อมจะมีส่วนสาํคญัในการ
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ส่งเสริมให้ชีวิตของคนเราประสบความสาํเร็จ ส่งผลต่อความสาํเร็จในการพฒันาสังคมและการพฒันา
ประเทศ 

 
  4.2.3.1  ระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ  
Smith (1972, อา้งใน ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2540) ไดแ้บ่งระดบัของ ความเขา้ใจในการ

อ่านออกเป็น 4 ระดบั คือ 
1. ระดบัความเขา้ใจความหมายตวัอกัษร (Literal Comprehension) เป็นการจบัความหมาย

ตรงตามตวัอกัษรและขอ้ความท่ีปรากฏโดยไม่ตอ้งอาศยัการตีความหรืออ่านระหวา่งบรรทดั  
2. ระดบัความเขา้ใจแบบตีความ (Interpretation) เป็นการเขา้ใจความหมายท่ีไม่มีปรากฏตรง

ตามตวัอกัษรแต่ผูอ่้านตอ้งพยายามอ่านใหไ้ดม้าซ่ึงความหมายท่ีแฝงอยู ่เป็นการอ่านระหวา่งบรรทดัและ
อ่านเกินไปกวา่ขอ้ความในบรรทดั ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยต่าง ๆ เช่น การตีความจากภาพประกอบ การ
เปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือน การเรียงลาํดบัเหตุการณ์ การหาเหตุและผล การจบัใจความ
สาํคญั การพยากรณ์ การสรุปความ การเขา้ใจลกัษณะของตวัละคร และการเขา้ใจจุดประสงคข์องผูเ้ขียน  

3. ระดบัการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reading) ความเขา้ใจระดบัน้ีจะเก่ียวกบัการ 
แยกแยะขอ้เท็จจริง วิเคราะห์และประเมินค่าในส่ิงท่ีอ่าน ซ่ึงในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณน้ี ผูอ่้าน
จะตอ้งสามารถเขา้ใจความหมายตรงตามตวัอกัษรและเขา้ใจความหมายท่ีเกิดจากการตีความ จากนั้น
จะตอ้งเปรียบเทียบความหมายท่ีไดน้ี้กบัประสบการณ์เดิม มีการใช้เกณฑ์เพื่อประเมินขอ้ความและ 
นาํไปสู่การยอมรับหรือไม่ยอมรับ ตลอดจนการปรับเปล่ียนโครงสร้างความรู้หรือเจตคติของตนต่อ 
หวัขอ้เร่ืองท่ีอ่านไดใ้นท่ีสุด 

4. ระดบัการอ่านอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Reading) การอ่านเพื่อความเขา้ใจนั้นไม่ไดห้ยุด
อยู่ท่ีเพียงการปรับโครงสร้างขอ้มูล หรือเจตคติ แต่รวมไปถึงการนาํความรู้มาใช้ในโอกาสอ่ืนอย่าง
เหมาะสม ในการเรียนการสอน นกัเรียนอาจไม่ไดน้าํแนวคิดท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชใ้นทนัทีทนัใด เช่น
ความซาบซ้ึงในอรรถรสของวรรณคดีอาจไม่เกิดข้ึนทนัทีจนทาํให้ผูเ้รียนไม่ขวนขวายหาอ่านต่อ แต่
ความซาบซ้ึงอาจเกิดข้ึนเม่ือเวลาผา่นไปหลายปีแลว้ 

 
  4.2.3.2 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ   
 Mary Finocchiaro (อา้งใน สุมิตรา องัวฒันกลุ, 2540) นาํเสนอแนวทางในการพฒันาทกัษะ

การอ่านไวด้งัน้ี 
1. ฝึกใหมี้ความรู้เก่ียวกบัคาํศพัทเ์พิ่มข้ึน โดยการสอนคาํท่ีมีรากศพัทเ์ดียวกนั จดัหมวดหมู่คาํ

ท่ีคลา้ยคลึงกนั จดัประเภทของคาํท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ฝึกการเดาความหมายของคาํใหม่โดยอาศยัตวั
ช้ีแนะบริบท (Context Clues) 
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2. ฝึกความเขา้ใจโครงสร้างประโยคโดยวิธีการเช่นเดียวกบัการสอนความรู้เก่ียวกบัคาํศพัท ์
3. ฝึกความเขา้ใจวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เพื่อให้เกิดความเขา้ใจความหมายของคาํได้

ลึกซ้ึงมากข้ึน โดยมีส่ือ อุปกรณ์ประกอบ เช่น รูปภาพ หรือส่ิงของ 
4. ใชค้าํถามท่ีช่วยสร้างความเขา้ใจขอ้ความท่ีอ่านไดดี้ยิ่งข้ึน  เช่น การใชค้าํถามเพ่ือให้ตอบ

รับหรือปฏิเสธก่อน  แลว้จึงใชค้าํถามท่ีใหบ้อกรายละเอียด และคาํถามท่ีใหบ้อกใจความสาํคญั 
5. ฝึกใหส้ามารถอ่านไดเ้ร็ว รู้จกัปรับอตัราเร็วในการอ่าน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการ

อ่านและประเภทของเร่ืองท่ีอ่าน  
6. ฝึกอ่านในใจโดยการกวาดสายตาแทนการใชน้ิ้วช้ีไปตามขอ้ความท่ีกาํลงัอ่าน และตอ้งรู้

วตัถุประสงคข์องการอ่านทุกคร้ัง เช่น อ่านเพ่ือหาคาํตอบ หาคาํท่ีตอ้งการ หาขอ้ความท่ีเฉลยปัญหา หา
ใจความสําคญั (Main Idea หรือ Central Thought) หรืออ่านเพื่อตั้งช่ือเร่ือง เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจให้มี
การเขียนบนัทึกความกา้วหน้าในการอ่านเร็ว (Speed Reading) รวมทั้งคะแนนทดสอบท่ีไดจ้ากความ
เขา้ใจในการอ่าน 

 
  4.2.4  ทกัษะการเขียน 

 การเขียนเป็นระบบการส่ือสาร หรือบนัทึกถ่ายทอดภาษาเพื่อแสดงออกซ่ึงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก และอารมณ์โดยใชต้วัหนงัสือ และเคร่ืองหมายต่าง ๆ เป็นส่ือ ดงันั้น การเขียนจึงเป็นทกัษะ
การใชภ้าษาแทนคาํพูดท่ีสามารถส่ือความหมายให้เป็นหลกัฐานปรากฏไดน้านกว่าการพูด การเขียนท่ี
เป็นเร่ืองราวท่ีทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจตรงตามความมุ่งหมายของผูเ้ขียนนั้น จะประสบความสําเร็จมากนอ้ย
เพียงใด ส่วนสาํคญัข้ึนอยูก่บัว่าผูเ้ขียนมีทกัษะในการใชภ้าษาเขียนไดดี้เพียงใด ทกัษะการใชภ้าษาเขียน 
ตอ้งอาศยัพื้นฐานความรู้จากการฟัง การพดู และการอ่าน เพราะจากพ้ืนฐานดงักล่าว จะทาํใหมี้ความรู้ มี
ขอ้มูล และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะให้เกิดความคิด ความสามารถในการเรียบเรียง และถ่ายทอด
ความคิดออกมาส่ือสารกับผูอ่้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิไลพร ธนสุวรรณ (2530) ได้กล่าวว่า
ความสามารถในการเขียน คือ ความสามารถในการส่ือความหมายระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ่้านในรูปของ
ตวัอกัษร โดยท่ีผูเ้ขียนมีจุดประสงคท่ี์จะให้ผูอ่้านเขา้ใจส่ิงตนเองเขียนไดต้รงตามท่ีตอ้งการ ดว้ยเหตุน้ี
การเขียนให้ผูอ่้านเขา้ใจไดน้ั้น จึงตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบหรือความสามารถหลาย ๆ อย่างท่ี
ผูเ้ขียนตอ้งใชห้รือมีในขณะท่ีเขียน 

ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะทางภาษาท่ีใชค้วามนึกคิด และความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑม์ากกว่า
ทกัษะอ่ืน ๆ ผูเ้ขียนจึงจาํเป็นตอ้งวางแผนว่าจะเสนอแนวคิดอยา่งไร และนาํเสนอในรูปแบบใด จึงจะทาํ
ให้ผูอ่้านเขา้ใจความหมาย และความรู้สึกนึกคิดของผูเ้ขียนได ้(เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์, 2531 อา้งใน ศรี
นวล บุญธรรม, 2545) ทกัษะการเขียนจึงเป็นทกัษะท่ีตอ้งผา่นกระบวนการทางความคิดหลายขั้นตอน 
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ตั้งแต่การรวบรวมความคิด การลาํดบัเร่ือง และเลือกสรรถอ้ยคาํในการถ่ายทอดออกมาเป็นขอ้ความท่ี
สามารถส่ือความหมายไดต้รงความตอ้งการ  
  จึงสรุปไดว้่า ทกัษะการเขียนตอ้งอาศยัความเขา้ใจโครงสร้างภาษาอยา่งถูกตอ้ง รู้ศพัท ์สาํนวน 
รูปแบบ ประโยค ไวยากรณ์ และเช่นเดียวกบัทกัษะอ่ืน ๆ ผูเ้รียนจะตอ้งหมัน่ฝึกฝนและหดัเขียนอยูเ่สมอ 
นอกจากนั้นการเขียนและการอ่านเป็นทกัษะท่ีเช่ือมโยงกนั หากผูเ้รียนมีประสบการณ์ในการอ่านมาก ก็
จะไดเ้ห็นรูปแบบวิธีเขียน แนวคิดในการส่ือสารของผูเ้ขียน ซ่ึงจะช่วยทาํใหมี้แบบอยา่งสาํหรับการเขียน 
สาํหรับตนเองมากข้ึนดว้ย  
 

  4.2.4.1 ระดับความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษ 
  Jacobs et al (1981) กล่าววา่ดชันีท่ีเป็นตวับ่งช้ีความสามารถในการเขียนตอ้งประกอบดว้ย  

1. เน้ือหา สามารถเขียนขยายความเน้ือหาไดอ้ย่างต่อเน่ือง สมเหตุสมผล และเก่ียวขอ้งกบั 
เร่ืองท่ีเขียน  

2. การเรียบเรียงความคิด สามารถเขียนเรียงความไดอ้ย่างสละสลวย แสดงความคิดเห็นได ้
อยา่งชดัเจน มีเหตุผลสนบัสนุน ตรงประเดน็และมีการเช่ือมโยงความคิดอยา่งต่อเน่ือง  

3. การใชศ้พัท ์สามารถเลือกใชศ้พัทท่ี์มีความหมายลึกซ้ึง เหมาะสม รวมทั้งการใชส้ํานวน 
การเขียนท่ีเหมาะสมอีกดว้ย  

4. การใช้ไวยากรณ์ สามารถใช้รูปประโยคแบบซับซ้อนได้ดี มีความสอดคลอ้งระหว่าง 
ประธานกบักริยา และยงัสามารถใชก้าล รูปนามเอกพจน์ พหูพจน์ คาํนาํหนา้นาม คาํสรรพนาม และคาํ
บุพบท ตลอดจนสามารถเรียงลาํดบัคาํในประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้งอีกดว้ย  

5. การใชก้ลไกทางภาษา สามารถใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน ตวัสะกด อกัษรนาํ และการข้ึน 
ยอหนา้ได ้

Valette, R.M. and Disick, R.S. (1972) ไดแ้บ่งระดบัของการเขียนโดยเร่ิมจากง่ายไปหายากไว้
จาํนวน 5 ระดบั ดงัน้ี  

1. ระดบัทกัษะกลไก (Mechanical Skill) เป็นการแสดงออกดา้นความจาํ โดยไม่จาํเป็นตอ้ง
เขา้ใจเน้ือหาสาระท่ีเขียน เช่น การเขียนลอกตามแบบ  

2. ระดบัความรู้ (Knowledge) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถแสดงออกซ่ึงความรู้ในกฎเกณฑ์ 
(Rules) ขอ้เทจ็จริง (Facts) ผูเ้รียนตอ้งรู้จกัเสียงและสัญลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งของภาษานั้น มีความเขา้ใจ ตาม
เน้ือหาท่ีเขียนตามหลกัไวยากรณ์ เช่นการเรียงคาํให้เป็นประโยคท่ีถูกตอ้ง เขียนเติมขอ้ความลงใน
ช่องวา่ง และตอบคาํถามเก่ียวกบัภาพท่ีคุน้เคยได ้ 
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3. ระดบัถ่ายโอน (Transfer) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ 
ได ้พฤติกรรมการเขียนในระดบัน้ี เช่น การนาํไปใช ้(Application) ผูเ้รียนสามารถเรียงลาํดบับทสนทนา
หรือขอ้ความไดถู้กตอ้งตามลาํดบัเหตุการณ์และเหตุผล และเขียนตอบคาํถามจากขอ้มูลท่ีกาํหนดให ้ 

4. ระดบัส่ือสาร (Communication) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาเป็นส่ือกลางในการ
ติดต่อส่ือสาร พฤติกรรมการเขียนในระดบัน้ี คือ การแสดงออก (Self-expression) ผูเ้รียนสามารถใชก้าร
เขียนเพื่อส่ือความหมายและความคิดของตนกบัผูอ่ื้นได ้การเขียนระดบัน้ีเน้นความสามารถเขียนให้
ผูอ่้านเขา้ใจในเน้ือความมากกวา่การเขม้งวดในดา้นไวยากรณ์  

5. ระดบัวิเคราะห์วิจารณ์ (Criticism) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินภาษาท่ีใชไ้ด ้เช่น ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดของตนไดอ้ย่างคล่องแคล่ว  เลือกใชถ้อ้ยคาํ
สาํนวนไดเ้หมาะสม และใชลี้ลาในการเขียนไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคข์องการเขียนนั้น ๆ 

  
  4.2.4.2 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ   

 สุมิตรา องัวฒันกุล (2540) ไดเ้สนอหลกัการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝึกทกัษะ
การเขียน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การสอนทกัษะการเขียนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กและเสริมรูปแบบภาษาท่ีผูเ้รียน
คุน้เคยแลว้จากการฟัง หรือการพดู 

2. การควบคุมการเขียนควรลดนอ้ยลงตามลาํดบั ผูเ้รียนควรฝึกตอบสนองต่อส่ิงช้ีแนะดว้ย
ตนเองทีละนอ้ย 

3. กิจกรรมการเขียนเพื่อการส่ือสารควรมีการเนน้เป็นพิเศษ และหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กการ
เขียนตามท่ีผูส้อนช้ีแนะแลว้ ผูเ้รียนควรมีอิสระเตม็ท่ีในการเขียน 
 
5.    ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
  5.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก และ
สามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
สาระสาํคญั ดงัน้ี 
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1. ภาษาเพือ่การส่ือสาร     การใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง พดู อ่าน และเขียน   แลกเปล่ียน
ขอ้มูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  นาํเสนอขอ้มูล  ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ  และสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม   

2. ภาษาและวัฒนธรรม    การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพนัธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  ภาษาและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมไทย  และนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และ 
เปิดโลกทศัน์ของตน 

4. ภาษากับความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก     การใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  
ทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ   
ประกอบอาชีพ   และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 
 

5.2 สาระการเรียนรู้แกนกลางและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่1 ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1     เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ  และแสดงความคิดเห็น

อยา่งมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2     มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ

ความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3     นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ โดยการ

พดูและการเขียน 
สาระที ่2  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1     เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และนาํไปใช ้ได้

อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2    เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

กบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
สาระที ่3  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ 
มาตรฐาน ต 3.1     ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น

พื้นฐานในการพฒันา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทศันข์องตน 
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สาระที ่4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1     ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสงัคม 
มาตรฐาน ต 4.2     ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   

การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 
 
สาระที ่1  ภาษาเพือ่การส่ือสาร    
มาตรฐาน ต 1.1      เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ  และแสดงความคิดเห็น

อยา่งมีเหตุผล 
 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 
1.  ปฏิบติัตามคาํสัง่ คาํขอร้อง 

คาํแนะนาํ  และคาํช้ีแจง   
ง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน 

ความหมายของคาํสัง่ คาํขอร้อง 
คาํแนะนาํและคาํช้ีแจง ช่วยให้
ปฏิบติัตามส่ิงท่ีฟังและอ่านได้
ถูกตอ้ง 

ปฏิบติัตามคาํสัง่ คาํขอร้อง  
คาํแนะนาํและคาํช้ีแจง 
 

2.  อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทาน
และบทร้อยกรอง (poem)  
สั้น ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการ
อ่าน   

หลกัการอ่านออกเสียงขอ้ความ/
นิทานและบทร้อยกรอง   
(poem)  

อ่านออกเสียง  ขอ้ความ  
นิทานและบทร้อยกรองสั้น ๆ
ไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่าน 

3.  เลือก/ระบุประโยคและ
ขอ้ความ ใหส้มัพนัธ์กบัส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง (non-text 
information)  ท่ีอ่าน    

คาํศพัท ์โครงสร้าง ประโยคและ
รูปแบบส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 

เลือก/ระบุประโยค และ
ขอ้ความใหส้มัพนัธ์กบัส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง (non-text 
information)  ท่ีอ่าน    

4.  ระบุหวัเร่ือง (topic) ใจความ
สาํคญั (main  idea)และตอบ
คาํถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทาน  และเร่ือง
สั้น   

คาํศพัท ์สาํนวน โครงสร้าง
ประโยค เทคนิคการหาหวัเร่ือง 
และใจความสาํคญัของหวัเร่ือง  
 

ระบุใจความสาํคญั (main  
idea)  และตอบคาํถามจาก
การฟังและอ่านบทสนทนา 
นิทานและเร่ืองสั้น 
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สาระที ่1  ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.2      มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ 
                               ความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 
1.  สนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูล

เก่ียวกบัตนเอง   กิจกรรม 
และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาํวนั 

1.   ประโยค / ขอ้ความท่ีใช้
แนะนาํตนเอง เพื่อน และ
บุคคลใกลชิ้ด 

2.   สาํนวนการตอบรับ การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง 

สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง กิจกรรม 
และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาํวนั 
 

2.   ใชค้าํขอร้อง ใหค้าํแนะนาํ 
และคาํช้ีแจงตามสถานการณ์ 

คาํศพัท ์สาํนวน ประโยคท่ีใชใ้น
การขอร้อง แนะนาํและช้ีแจง  
 

1. พดูขอร้อง แนะนาํ และ
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
2. เขียนป้ายประกาศ 
คาํแนะนาํ คาํช้ีแจงใน
สถานการณ์  

3.  พดูและเขียนแสดงความ
ตอ้งการ  ขอความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสม 

ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความ
ตอ้งการขอความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธ การใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ   
  

พดู/เขียนแสดงความ
ตอ้งการ  ขอความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธ  การให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ   

4.  พดูและเขียนเพ่ือขอและให้
ขอ้มูล และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
หรืออ่านอยา่งเหมาะสม 

คาํศพัท ์ สาํนวน ภาษา ประโยค
และขอ้ความ ท่ีใชใ้นการขอและ
ใหข้อ้มูลและแสดงความคิดเห็น  
 

พดูและเขียนโดยใชค้าํศพัท ์ 
สาํนวนภาษา  ประโยค และ
ขอ้ความท่ีใชใ้นการขอและ
ใหข้อ้มูล และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
หรืออ่าน 

5.  พดูและเขียนแสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั  

คาํศพัท ์สาํนวนภาษา ประโยคท่ี
ใชแ้สดงความรู้สึก ความคิดเห็น
และใหเ้หตุผล 

พดูและเขียนแสดง
ความรู้สึก และความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั  
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กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอยา่ง
เหมาะสม 

 กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอยา่ง
เหมาะสม 

 
สาระที ่1 ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.3   นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ โดยการ

พดูและการเขียน 
 
ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 
1.  พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบั

ตนเอง กิจวตัรประจาํวนั 
ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั 

ประโยค ขอ้ความ สาํนวนภาษา
ท่ีใชใ้นการพดู เขียนบรรยาย 
นาํเสนอขอ้มูล 
 
 

พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบั
ตนเอง  กิจวตัรประจาํวนั  
ประสบการณ์  ส่ิงแวดลอ้ม
ใกลต้วั  เช่น  การเรียน  การ
เดินทาง การรับประทาน
อาหาร  การเล่นกีฬา  การฟัง
เพลง  การอ่านหนงัสือ การ
ท่องเท่ียว 

2.  พดู/เขียน สรุปใจความสาํคญั/
แก่นสาระ (theme) ท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์เร่ือง/เหตุการณ์
ท่ีอยูใ่นความสนใจของ
สงัคม 

วิธีการพดูและเขียนสรุปใจความ 
สาํคญั/แก่นสาระ (theme) จาก 
การวิเคราะห์เร่ืองต่าง ๆ 

พดูและเขียนสรุปใจความ 
สาํคญั/แก่นสาระ (theme) ท่ี 
ไดจ้ากกาวเิคราะห์เร่ือง/ 
เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจ 
ของสงัคม 

3.  พดู/เขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ือง
ต่าง ๆ ใกลต้วั พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

การเลือกใชค้าํ ประโยค ขอ้ความ 
ในการพดู/เขียนแสดงความ
คิดเห็น พร้อมทั้งใหเ้หตุผล
ประกอบ 

พดู/เขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบักิจกรรม หรือเร่ือง
ต่าง ๆ ใกลต้วั พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 
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สาระที ่2  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และนาํไปใชไ้ด ้
 อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 
1.  ใชภ้าษา  นํ้าเสียง และกิริยา

ท่าทางสุภาพเหมาะสมตาม
มารยาท สงัคม และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบั
วฒันธรรม การใชน้ํ้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางตามมารยาทสงัคม
ของเจา้ของภาษา 
 

ใชภ้าษา  นํ้าเสียง และกิริยา 
ท่าทางสุภาพเหมาะสมตาม 
มารยาทสงัคม  และ 
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั 
กาลเทศะ 

2.  บรรยายเก่ียวกบัเทศกาล วนั
สาํคญั ชีวิตความเป็นอยู ่และ
ประเพณีของเจา้ของภาษา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของ
เทศกาล  วนัสาํคญั  ชีวิตความ
เป็นอยูแ่ละประเพณีของเจา้ของ
ภาษา 

บรรยายเก่ียวกบัเทศกาล วนั
สาํคญั งานฉลอง ชีวิตความ
เป็นอยู ่และประเพณีของ
เจา้ของภาษา 

3.  เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษา
และวฒันธรรมตามความ
สนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  
เช่น  การร้องเพลง  การเล่านิทาน 
การเล่นเกม   และการแสดงอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรม 

 เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมตามความสนใจ 
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สาระที ่2  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.2      เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

กบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

 
สาระที ่3  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ 
มาตรฐาน ต 3.1      ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น

พื้นฐานในการพฒันาแสวงหาความรู้  และเปิดโลกทศัน์ของตน 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 
1.  บอกความเหมือนและความ

แตกต่างระหวา่งการออก
เสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  
การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน
และการลาํดบัคาํตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทย 

ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหวา่งการออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ การใชเ้คร่ืองหมาย
วรรคตอนและการลาํดบัคาํตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 
 

บอกความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งการออก
เสียงประโยคชนิดต่าง ๆ   
การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน  
และการลาํดบัคาํตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทย 

2.  เปรียบเทียบความเหมือน 
และความแตกต่างระหวา่ง
เทศกาล  งานฉลอง  วนัสาํคญั 
และชีวติความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษากบัของไทย 

วฒันธรรมของเจา้ของภาษาและ
ของไทย 
 
 
 

เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่ง
เทศกาล งานฉลอง วนัสาํคญั
และชีวิตความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษากบัของไทย 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 
1.   คน้ควา้ รวบรวม และสรุป

ขอ้มูล/ ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งเรียนรู้ และ
นาํเสนอดว้ยการพดู/การ
เขียน 

คาํศพัท ์ สาํนวน
ภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

นาํเสนอขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ 
และสรุปดว้ยการพดู/การ
เขียน 
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สาระที ่4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1      ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสงัคม 

 
สาระที ่4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2     ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ   และ 
                               การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 
 

 
 
  

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 
1. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จาํลองท่ี
เกิดข้ึนในหอ้งเรียนและ
สถานศึกษา 

คาํ  วลี  ประโยค สาํนวนภาษา
ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 
 

ใชค้าํ วลี ประโยค สาํนวน
ภาษา ในการส่ือสารตาม
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จาํลองในชั้นเรียน 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 
1. ใชภ้าษาต่างประเทศในการ

สืบคน้/คน้ควา้ความรู้/ขอ้มูล
ต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

คาํศพัท ์สาํนวนภาษา ขอ้มูลต่าง 
ๆ เก่ียวกบัการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
 
 

ใชภ้าษาต่างประเทศในการ
สืบคน้/คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบั
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 
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 5.3  ตัวช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามมาตรฐานการเรียนรู้   
สาระที ่ 1    ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
มาตรฐาน  ต  1.1     เขา้ใจ และตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ  และแสดงความ    
                               คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.   ปฏิบติัตามคาํสัง่ คาํขอร้อง 

คาํแนะนาํ และคาํช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 

 คาํสัง่  คาํขอร้อง คาํแนะนาํ และคาํช้ีแจงในการ
ทาํอาหารและเคร่ืองด่ืม  การประดิษฐ ์ การใชย้า/ 
สลากยา  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  หรือ 
การใชอุ้ปกรณ์  
-   คาํสัง่ เช่น Look at the…/here/over there./ Say it  
again/ Read and draw./ Put a/an…in/on/under  a/an…/ 
Go to the window and open it./ Take out the book, 
open on page 17 and read it./ Don’t go over there./ 
Don’t be late. etc. 
-   คาํขอร้อง เช่น Please look up the meaning in a  
dictionary./ Look up the meaning in a dictionary, 
please./ Can/Could you help me, please?/ Excuse me, 
could you …? etc. 
-   คาํแนะนาํ เช่น You should read every day./ Think 
before you speak./  คาํศพัทท่ี์ใชใ้นการเล่นเกม Start./ 
My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the 
number./  Finish. etc.  
-   คาํสนัธาน (conjunction) เช่น and/but/or 
-   ตวัเช่ือม (connective words) เช่น First,… 
Second,…Third,… Next,… Then,… Finally,…         
etc 

2.   อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทาน และบท
ร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกตอ้งตาม 
หลกัการอ่าน 

 ขอ้ความ  นิทาน  และบทร้อยกรอง  
 การใชพ้จนานุกรม   
 หลกัการอ่านออกเสียง เช่น 

-  การออกเสียงพยญัชนะตน้คาํและพยญัชนะทา้ยคาํ  

VJ
0ะ



66 
 

-  การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในคาํและกลุ่มคาํ 
  - การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ตํ่า ในประโยค 

-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-  การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 

3.  เลือก/ระบุประโยคและขอ้ความ  
ใหส้มัพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง  
(non-text information) ท่ีอ่าน 

 ประโยค หรือขอ้ความ และความหมายเก่ียวกบัตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลา
วา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ  การซ้ือ-
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง
ท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเป็นวงคาํศพัทส์ะสมประมาณ 1,400-
1,550 คาํ (คาํศพัทท่ี์เป็นรูปธรรมและนามธรรม)  

 การตีความ/ถ่ายโอนขอ้มูลใหส้มัพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียง เช่น  สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมาย กราฟ) แผนภูมิ 
ตาราง ภาพสตัว ์ส่ิงของ บุคคล สถานท่ีต่างๆ โดยใช ้
Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast : but, 
although/ Quantity words เช่น  many/ much/ a lot of/ 
lots of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ little  etc. 

4.   ระบุหวัขอ้เร่ือง (topic)  
ใจความสาํคญั (main idea) และ 
ตอบคาํถามจากการฟังและอ่าน  
บทสนทนา นิทาน และเร่ืองสั้น 

 บทสนทนา  นิทาน เร่ืองสั้น และเร่ืองจากส่ือประเภท
ต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร วิทย ุโทรทศัน์ เวบ็
ไซด ์ 

 การจบัใจความสาํคญั เช่น หวัขอ้เร่ือง ใจความสาํคญั 
รายละเอียดสนบัสนุน 
-     คาํถามเก่ียวกบัใจความสาํคญัของเร่ือง เช่น ใคร 
ทาํอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร อยา่งไร ทาํไม ใช่หรือไม่ 
-     Yes/No Question   
-     Wh-Question  
-     Or-Question   etc.     
-     Tenses : present simple/ present continuous/  past 
simple/ future simple    etc.     
-     Simple sentence/ Compound sentence 
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สาระที ่ 1    ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
มาตรฐาน  ต  1.2    มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  สนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั

ตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั 

 ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น การ
ทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพดู
แทรกอยา่งสุภาพ  การชกัชวน ประโยค/ขอ้ความท่ีใช้
แนะนาํตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกลต้วั และสาํนวน
การตอบรับ  การแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจาํวนั  

2.  ใชค้าํขอร้อง ใหค้าํแนะนาํ และ 
คาํช้ีแจง ตามสถานการณ์ 

 คาํขอร้อง คาํแนะนาํ และคาํช้ีแจง  

3.  พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ   
ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความตอ้งการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ  
เช่น  Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./Certainly./ 
Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./ Need some 
help?/ What can I do to help?/ Would you like any 
help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…        
etc. 

4.  พดูและเขียนเพ่ือขอและใหข้อ้มูล 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 

 คาํศพัท ์ สาํนวน ประโยค และขอ้ความท่ีใชใ้นการขอ
และใหข้อ้มูล และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
หรืออ่าน   

5.  พดูและเขียนแสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบั 
เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั  กิจกรรมต่างๆ  
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ ประกอบ 
อยา่งเหมาะสม 

 ภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ 
ใหเ้หตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ         
มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดงั ดี 
ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน
ชีวิตประจาํวนั เช่น Nice/ Very nice./ Well done!/ 
Congratulations. I like… because… /  
I love…because…/I feel… because… 
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I think…/ I believe…/ I agree/disagree… 
I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no! etc. 

 
สาระที ่1 ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.3   นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ โดยการ

พดูและการเขียน 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง    

กิจวตัรประจาํวนั ประสบการณ์ 
และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั 

 ประโยคและขอ้ความท่ีใชใ้นการบรรยายเก่ียวกบั
ตนเอง กิจวตัรประจาํวนั ประสบการณ์  ส่ิงแวดลอ้ม ใกล้
ตวั เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเรียน 
การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนงัสือ การท่องเท่ียว      

2.  พดู/เขียน สรุปใจความสาํคญั/ 
แก่นสาระ(theme) ท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์เร่ือง/เหตุการณ์ท่ีอยูใ่น
ความสนใจของสงัคม 

 การจบัใจความสาํคญั/แก่นสาระ การวิเคราะห์ความ
เร่ือง/เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจ เช่น ประสบการณ์ 
ภาพยนตร์ กีฬา เพลง 

3.  พดู/เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
กิจกรรมหรือเร่ืองต่างๆ   ใกลต้วั 
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ ประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการใหเ้หตุผลประกอบ
เก่ียวกบักิจกรรมหรือเร่ืองต่าง ๆ  ใกลต้วั 

 
สาระที ่2  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และนาํไปใชไ้ด ้
 อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  ใชภ้าษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทาง

สุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสงัคม  
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

 การใชภ้าษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใชสี้หนา้
ท่าทางประกอบ   การพดูขณะแนะนาํตนเอง  การ
สมัผสัมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่
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ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 

2.   บรรยายเก่ียวกบัเทศกาล วนัสาํคญั 
ชีวิตความเป็นอยู ่และประเพณีของ
เจา้ของภาษา 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของเทศกาล วนัสาํคญั 
ชีวิตความเป็นอยู ่และประเพณีของเจา้ของภาษา 

3.   เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วนัขอบคุณพระเจา้ วนัคริสตม์าส  วนัข้ึนปีใหม่   
วนัวาเลนไทน์ 

 
สาระที ่2  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.2      เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

กบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  บอกความเหมือนและความแตกต่าง

ระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิด
ต่าง ๆ  การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน  
และการลาํดบัคาํตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจา้ของภาษากบัของไทย    
การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการลาํดบัคาํตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

2.  เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งเทศกาล งานฉลอง  
วนัสาํคญั และชีวิตความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษากบัของไทย 

 ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งเทศกาล  
งานฉลอง  วนัสาํคญั และชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของ
ภาษากบัของไทย 
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สาระที ่3  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ 
มาตรฐาน ต 3.1     ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น

พื้นฐานในการพฒันาแสวงหาความรู้  และเปิดโลกทศัน์ของตน 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  คน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ 

ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และ
นาํเสนอดว้ยการพดู/การเขียน 

 การคน้ควา้  การรวบรวม การสรุป และการนาํเสนอ
ขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 

 
สาระที ่4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1      ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสงัคม 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียนและสถานศึกษา  

 การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จาํลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 

 
สาระที ่4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2     ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ   และ 
                               การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/
คน้ควา้ ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/การคน้ควา้
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
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6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวิจยัเร่ืองผลของการเรียนการสอนแบบเนน้การปฏิบติังานต่อความสามารถทางการพดูและ
ทศันคติในการเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษาชาวต่างชาติในอิสราเอล Tareq (2009) ไดท้าํการศึกษา
วิจยัแลว้พบว่ากลุ่มทดลองมีความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษท่ีสูงข้ึนและทศันคติในการเรียน
ภาษาองักฤษดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 
 Grainger (2006) ศึกษาการประเมินกลวิธีในการเรียนรู้ภาษา การพฒันางานสร้างสรรคท่ี์ใชแ้นว
การสอนแบบเนน้การปฏิบติังานของนกัศึกษาท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ พบว่าองคค์วามรู้
ในการเรียนรู้ภาษา ทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนเพิ่มข้ึน 
 Dembovskaya (2009) ศึกษาวิจยัพบว่าแนวการสอนแบบเนน้การปฏิบติังานสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนแบบร่วมมือ สร้างแรงจูงใจในการเรียน ส่งผลให้นกัเรียนมีความสามารถทางการพูดท่ี
สูงข้ึน 
 อจัฉริน จิตต์ปรารพ (2554) ศึกษาวิจยัเร่ืองการใชก้ารเรียนแบบมุ่งปฏิบติังานดา้นธุรกิจเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการพดูและการเขียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา
หลังจากการเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงานด้านธุรกิจ  ผลการวิจัยพบว่าภายหลังจากการทํากิจกรรม 
ความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษ ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ผ่านเกณฑ์ท่ี
กาํหนดจากระดบัพอใชเ้ป็น ระดบัดีมากและระดบัดีเยี่ยมตามลาํดบั  และความสามารถทางการเขียน
ภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดจากระดบัพอใชเ้ป็น 
ระดบัดีและระดบัดีเยีย่มตามลาํดบั 
 พรรษกร  ชาตรีภิญโญ (2555) ศึกษาวิจยัเร่ืองการบูรณาการการสอนภาษาแบบเนน้ภาระงาน
ร่วมกบักลวิธีอภิปัญญาเพื่อเพิ่มพนูความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษและการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียน
ผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวห้ลงัจากการสอนแบบการบูรณาการการสอนภาษาแบบเน้นภาระงานร่วมกบั
กลวิธีอภิปัญญา การเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนสูงข้ึนหลงัจากการสอนแบบการบูรณาการการสอน 
ภาษาแบบเนน้ภาระงานร่วมกบักลวิธีอภิปัญญา และผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในการเขียนสูงนั้นมีระดบั
การพฒันาระดบัการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองสูงกวา่ในกลุ่มอ่ืน ๆ 
 ปิยะพนัธ์  กนัทิสา (2556) ศึกษาวิจยัเร่ืองการใชก้ารสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางการฟังพูดภาษาองักฤษและความรู้แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่
ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ผลการวิจยัพบว่าการสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังาน
ส่งผลใหค้วามสามารถทางการฟัง พดูภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ การสอนภาษา
ท่ีเนน้การปฏิบติังานส่งผลใหน้กัศึกษามีความรู้แหล่งท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่สูงข้ึน    
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  สมปอง บุญสมศรี (2541) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการสอนโดยใชกิ้จกรรมท่ีมุ่งงานปฏิบติักบัการสอนตามคู่มือครู 
พบว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมท่ีมุ่งงานปฏิบติั และนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครู
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน 
โดยใชกิ้จกรรมท่ีมุ่งงานปฏิบติั มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครู 
  ณัฐทยา นวไตรลาภ (2555) ศึกษาวิจยัเร่ือง ผลของการจดัการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติัท่ีมีต่อ
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุตะบาํรุงพิทยาคาร 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษหลงัไดรั้บการสอน
แบบเน้นงานปฏิบติัสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
84.75 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
  ช่อทิพย ์วิริยะ (2556) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การเพิ่มศกัยภาพในการใชภ้าษาองักฤษโดยการสอน
ภาษาแบบเนน้ภาระงานเป็นหลกั: เตรียมความพร้อมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ใหพ้ร้อมเขา้
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจยัพบว่านักศึกษามีความสนุกสนาน รับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย สามารถคน้พบอะไรใหม่ ๆไดเ้สมอในการปฏิบติัภาระงาน การสอนดว้ยวิธีน้ีจึงเป็นวิธีการ
สอนท่ีเพิ่มความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษาไดจ้ริง 
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