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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

     การศึกษาเร่ืองการสร้างแบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be ส าหรับนักเรียนระดับ                     

ชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นตา่งๆ ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

1.หลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544 

2.เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแบบฝึก 

3.เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนไวยากรณ์ 

4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544 

  วสัิยทัศน์ 

 การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ    ในหลักสู ตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             

พุทธศักราช  2544 (กรมวิชาการ:1-8)  มีความคาดหวังว่า เม่ือผู้เรียนภาษาต่างประเทศอย่าง

ต่อ เนื่ องตั้ ง แต่ ระดับชั้ นประถมศึกษาถึ งมัธยมศึกษา    ผู้ เ รียนจะมีเจตคติ ท่ีดี ต่ อ

ภาษาต่างประเทศ   สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง  ๆ   แสวงหา

ความรู้   ประกอบอาชีพ   และศึกษาต่อใน  ระดับสูงขึ้น   รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก   และสามารถถ่ายทอดความคิดและ

วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 

 โครงสร้างของหลักสูตรภาษาตา่งประเทศ  ก าหนดตามระดับความสามารถทางภาษา

และพัฒนาการของผู้เรียน (Proficiency – Based)เป็นส าคัญ   โดยจัดแบ่งเป็น    4   ระดับ   คือ 

 1.ช่วงชั้นท่ี 1    ประถมศกึษาปีท่ี 1 – ประถมศกึษาปีท่ี 3   ระดับเตรียมความพร้อม  

  

 2.ช่วงชั้นท่ี 2   ประถมศกึษาปีท่ี 4 – ประถมศกึษาปีท่ี 6   ระดับตน้   

 3.ช่วงชั้น 3     มัธยมศกึษาปีท่ี 1 – มัธยมศกึษาปีท่ี 3       ระดับก าลังพัฒนา                                      

 4.ช่วงชั้น 4     มัธยมศกึษาปีท่ี 4 – มัธยมศกึษาปีท่ี 6       ระดับ 

  คุณภาพผู้เรียน 
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 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  ได้ก าหนดให้สาระการเรียนรู้                    

กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศเป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์    และสร้าง

ศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์                    ตามจุดหมายของหลักสูตร    การเรียนภาษาต่างประเทศจะช่วยให้

ผู้ เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล                  และเกิดความม่ันใจในการท่ีจะสื่อสารกับชาว

ตา่งประเทศ   รวมท้ังเกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ    โดยยังคงความ

ภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 การท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพได้ตามท่ีคาดหวังดังกล่าว    หลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน   พุทธศักราช  2544  ได้ก าหนดองค์ความรู้  กระบวนการเรียนรู้   และคุณธรรม

จริยธรรม   ค่านยิม           ท่ีผู้เรียนพึงมีเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    12   ปีแล้ว    ไว้เป็น

กรอบส าหรับแตล่ะช่วงชั้น   ดังนี้ 

  ช่วงช้ันท่ี  1  (จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3) 

  1.เข้าใจและใช้ภาษาตา่งประเทศ แลกเปลี่ยนและน าเสนอข้อมูลข่าวสารในเร่ืองท่ี

เกี่ยวกับตนเอง   ชีวิตประจ าวัน  และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

 2.มีทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศในการฟัง  การพูด  ตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง   

ครอบครัว   โรงเรียน   สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว   อาหาร   เคร่ืองดื่ม    และความสัมพันธ์บุคคล   

ภายในวงค าศัพท์  300 – 450  ค า  (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม)  

 3.ใช้ประโยค าค าเดียว (One  word   sentence)      และประโยคเดี่ยว(Simple    

sentence)              ในการสนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ 

 4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา      และชีวิตความเป็นอยู่ของ

เจ้าของภาษาตามระดับชั้น 

 5.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ   น าเสนอข้อมูลท่ีเป็นความรู้ในวิชาอื่นตาม

ความสนใจ              และวัย 

 6.มีความสามรถในการใช้ภาษาภายในห้องเรียนและในโรงเรียน    เป็นการแสวงหา

ความรู้และความเพลิดเพลิน 

  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียนเม่ือจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม

หลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช  2544     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ   

ประกอบด้วย 

สาระท่ี  1  :  ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
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  มาตรฐาน  ต1.1  เข้าใจกระบวนการฟัง    และการอ่าน     สามารถตีความเร่ืองท่ีฟัง

และอ่านจากสื่อประเภทตา่ง ๆ   และน าความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

 มาตรฐาน  ต1.2  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูล      ข่าวสาร     

และแสดงความรู้สกึ     ความคิดเห็น    โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการท่ีเหมาะสม     เพ่ือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 มาตรฐาน  ต1.3  เข้าใจกระบวนการพูด    การเขียน    และสื่อสารข้อมูล    ความ

คิดเห็นและความคิดรวบยอดในเร่ืองตา่ง ๆ   ได้อย่างสร้างสรรค์   มีประสิทธิภาพ   และมี

สุนทรียภาพ 

  สาระท่ี  2  :  ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน  ต2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา        

และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  

 มาตรฐาน  ต2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา      และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย   และน ามาใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

  สาระท่ี  3  :  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 มาตรฐาน  ต3.1  ใช้ภาษาตา่งประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อื่น                เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน 

  สาระท่ี  4  :  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

 มาตรฐาน  ต4.1  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง  ๆ   ท้ังใน

สถานศึกษา  ชุมชน  และสังคม 

 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแบบฝึก 

  ความหมายของแบบฝึก 

 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2543: 190) กล่าวว่า แบบฝึกหัด

เป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งส าหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และ

ทักษะเพ่ิมขึน้ ส่วนใหญ่หนังสอืเรียนจะมีแบบฝึกหัดอยู่ท้ายบทเรียน   แบบฝึกหัดส่วนใหญ่จะ

จัดท าในรูป                      ของแบบฝึกหัด   หรือชุดฝึก  ซึ่งนักเรียนจะฝึกหัดเรียนด้วยตนเอง

และจัดท าเป็นชุดเนน้พัฒนา หรือเสริมทักษะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

 สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2543 : 2) กล่าวว่า  ความส าคัญของแบบฝึก หรือ

แบบฝึกหัด                พอสรุปได้ว่า  แบบฝึกหรือแบบฝึกหัด คือสื่อการเรียนการสอนชนิด
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หนึ่ง ท่ีใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียน หลังจากเรียนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่ง  ๆ เพ่ือฝึกฝนให้เกิดความรู้  

ความเข้าใจ รวมท้ังเกิดความช านาญ             ในเร่ืองนัน้ ๆ อย่างกว้างขวางมากขึน้ 

นพวรรณ   พงษ์เจริญ (2544) ได้กล่าวว่า  แบบฝึก  หมายถึง  เคร่ืองมือท่ีอยู่ในรูป

เอกสาร              ท่ีจัดท าหรือสร้างขึน้เพ่ือฝึกทักษะความสามารถหรือศักยภาพในด้านใดด้าน

หนึ่ง เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถหรือศักยภาพมากขึ้นตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้   ในการ

สร้างแบบฝึกต้องอาศัยแนวคิด                ท่ีส าคัญอื่น ๆ อีก เช่น การเรียนรู้เร่ืองท่ีมี

ความหมายตอ่การเรียน  จึงจะเกิดการพัฒนามากกว่า               การเรียนรู้ในเร่ืองท่ีไม่มี

ความหมาย ไม่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า  แบบฝึก  หมายถึง   สื่อการเรียนประเภทหนึ่ง

ส าหรับ                    ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถหรือศักยภาพ

มากขึน้ตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

  ประโยชน์ของแบบฝึก 

รัชนี   ศรีไพรวรรณ (2517:189)  กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้  ดังตอ่ไปนี้  

 1.ท าให้เข้าใจบทเรียนดขีึน้  เพราะเป็นเคร่ืองมืออ านวยประโยชน์ในการเรียนรู้ 

 2.ท าให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนท่ีมีตอ่บทเรียน 

 3.ฝึกให้นักเรียนมีความเชื่อม่ันและสามารถประเมินผลของตนเอง ได้ฝึกให้เด็กท างาน

ตามล าพัง  โดยมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

  ยุพา  ขนอมคราม (2522 :18)  กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกว่า  เป็นส่วนช่วย

เพ่ิมเตมิใน       การเรียนทักษะ  เป็นอุปกรณ์การสอนท่ีช่วยลดภาระของครูได้มาก  เพราะแบบ

ฝึกเป็นสิ่งท่ีถูกจัดท าขึน้อย่างมีระบบ   ช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ดีย่ิงขึ้น  แต่ต้องอาศัย

ความเอาใจใส่จากครูด้วย                   แบบฝึกช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เหมาะกับความสามารถของเด็กจะท าให้เกิดผลดีทางด้านจิตใจ   ช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้

คงทน   เพราะเด็กฝึกท าซ้ า ๆ หลายคร้ังในเร่ืองท่ีตนบกพร่อง  แบบฝึกยังใช้เป็นเคร่ืองมือ

วัดผลทางการเรียนหลังจากจบบทเรียนแล้ว ช่วยให้ครูเห็นปัญหาของเด็กได้อย่างชัดเจน  ท าให้

ครูได้แก้ปัญหาของเด็กได้ทันท่วงที   ตัวเด็กก็สามารถเก็บแบบฝึกไว้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

ทบทวนความรู้ได้   นอกจากนีแ้บบฝึกยังช่วยให้ครูและนักเรียนประหยัดเวลา  แรงงานและ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนแตล่ะคร้ัง 

  ลักษณะท่ีดีของแบบฝึก 
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นติยา  ฤทธิโยธี (2520:40 – 41)  กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกไว้ว่า  การเขียนแบบฝึก               

ต้องแนใ่จในภาษาท่ีใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและสร้างโดยใช้หลักจิตวิทยาในการเร้าและ

ตอบสนอง  ดังนี้ 

  1.ใช้แบบฝึกหลายๆ ชนิดเพ่ือเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ 

  2.แบบฝึกท่ีท าขึน้นัน้ตอ้งให้นักเรียนสามารถแยกออกมาพิจารณาได้ว่าแต่ละแบบแต่ละ

ข้อตอ้งการให้ท าอะไร 

  3.ให้นักเรียนได้ฝึกการตอบแบบฝึกแตล่ะชนิดแตล่ะรูปแบบว่ามีวิธีการตอบอย่างไร 

  4.ให้นักเรียนได้มีโอกาสตอบสนองสิ่งเร้าดังกล่าวด้วยการแสดงออกทางความสามารถ

และความเข้าใจลงในแบบฝึก 

  5.นักเรียนได้น าสิ่งท่ีเรียนรู้จากการเรียนมาตอบในแบบฝึกให้ตรงเป้าหมายท่ีสุด 

 

 

  หลักการสร้างแบบฝึก 

สุรางค์  สายอุดม (2541 : 20 )  ได้กล่าวถึงหลักในการท าแบบฝึกไว้ดังนี้ 

 1.ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กและล าดับชั้นการเรียน  เด็กแรก

เรียนยังมีประสบการณ์น้อย  แบบฝึกทักษะจะต้องอาศัยรูปแบบสีสวยจูงใจเด็ก  และเป็นไป

ตามล าดับความยากง่ายเพ่ือให้เด็กมีก าลังใจท า 

 2.ให้มีจุดมุ่งหมายว่ามุ่งจะฝึกด้านใด  แล้วจัดเนื้อหารให้ตรงกับความมุ่งหมายท่ีวางไว้   

ครูตอ้งจัดท าไว้ลว่งหนา้เสมอ 

 3.ต้องค านึงถึงความแตกต่างของเด็ก  ถ้าสามารถแยกความสามารถแล้วจัดท า

แบบฝึกหัด           เพ่ือส่งเสริมแตล่ะกลุ่มได้ก็ย่ิงดี 

 4.ในแบบฝึกต้องมีค าชี้แจงง่าย ๆ  สั้น ๆ   เพ่ือให้เด็กเข้าใจ  ถ้าเด็กยังอ่านไม่ได้ครูต้อง

ชี้แจงด้วยค าพูดท่ีใช้ภาษาง่าย ๆ   ให้เด็กสามารถท าตามค าสั่งได้ 

 5.แบบฝึกหัดต้องมีความถูกต้อง   ครูจะต้องตรวจพิจารณาให้ถี่ถ้วน   อย่าให้ มี

ข้อผิดพลาดได้ 

 6.การให้เด็กท าแบบฝึกหัดในแตล่ะคร้ังต้องให้เหมาะสมกับเวลาและความสนใจของ

เด็ก                  เด็กเล็กย่อมสนใจจะท าสิ่งใดอยู่ได้ไม่นาน 

 7.ควรท าแบบฝึกหัดหลาย ๆ แบบ เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ได้กว้างขวางและส่งเสริมให้เกิด

ความคิด 

 8.กระดาษท่ีให้เด็กท าตอ้งเหนียวและทนทานพอสมควร 
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  องค์ประกอบของแบบฝึก 

 ในการสร้างแบบฝึกมีองค์ประกอบหลายประการ  ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้ให้

ข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับองค์ประกอบของแบบฝึกไว้ดังนี้ 

ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์ (2528 : 130)  ได้กล่าวว่า แบบฝึกควรมีองค์ประกอบดังนี้ 

  1.ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 

  2.สาระท่ีเรียน  ปัญหาหรือค าถาม  แบบฝึกหัดและกิจกรรมท่ีต้องการให้ผู้เรียนคิดและ

ท า 

   3.ท่ีว่างส าหรับให้ผู้เรียนเขียนค าถาม 

  4.เฉลยค าตอบหรือแนวทางในการตอบ 

  5.ค าแนะน าและแหล่งข้อมูลท่ีผู้ เรียนสามารถไปศกึษาค้นคว้าเพ่ิมเตมิ 

  ทฤษฎีจิตวทิยาท่ีเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึก 

นพวรรณ  พงษ์เจริญ (2544) กล่าวถึงหลักการสร้างแบบฝึกว่า ต้องอาศัยหลักส าคัญ              

ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา  ดังตอ่ไปนี้ 

1.กฎการเรียนรู้  Edward  l. Thorndike   เกี่ยวกับกฎแห่งการฝึกหัด law  of  Exercise  

หรือ  Law  of  Practice  ซึ่งกล่าวว่า สิ่งใดก็ตามท่ีมีการฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ ย่อมจะท าให้

ผู้ฝึกมี      ความคล่องและสามารถจะท าได้ดใีนทางตรงกันข้าม  สิ่งใดก็ตามท่ีไมได้รับการฝึก

หรือทอดท้ิงไปนานย่อมจะท าได้ไม่ดี  การให้ผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมซ้ า ๆ   จึงช่วยสร้างความรู้  

ความเข้าใจท่ีแม่นย า                 เช่น  วิชาภาษาซึ่งเป็นวิชาทักษะ  โดยลักษณะวิชา ผู้ เรียนจะ

มีทักษะทางภาษาดีต่อเม่ือมีการฝึกฝนหรือการกระท าซ้ า  ท าให้มีความรู้  มีความเข้าใจ และ

เกิดเจตคตท่ีิดตีอ่การเรียนภาษา  ถ้าผู้ เรียนได้ฝึกฝนได้ท าแบบฝึกหัด  ได้ใช้ทักษะทางภาษา

มากเท่าใดก็จะช่วยให้มีทักษะท่ีดมีากขึน้เท่านัน้                             กฎแห่งการฝึกหัดจะท า

ให้แก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนได้ 

2.ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การสร้างแบบฝึกจะตอ้งค านงึถึงนักเรียนแต่ละคนว่ามี

ความรู้  ความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจแตกต่างกัน   ในการสร้างแบบฝึกจะต้อง

ค านงึถึงนักเรียน               แตล่ะคนมีความรู้  ความถนัด  ความสามารถและความสนใจท่ี

แตกต่างกัน    ในการสร้างแบบฝึก                  จึงพิจารณาถึงความเหมาะสมคือไม่ยาก

ห รื อ ไ ม่ ง่ า ย จ น ไ ป   แ ล ะ ค ว ร มี ห ล า ย รู ป แ บ บ เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง                                                   

ตอ่ความสนใจ  ความสามารถท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน 

3.การจูงใจผู้เรียน   จะเรียนรู้ได้ดขีึน้เม่ือมีสิ่งเร้าท่ีเหมาะสมกระตุ้นให้เกิดความสนใจ                   

การจัดท าแบบฝึกจากง่ายไปหายากเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  จะท าให้เกิดผลส าเร็จ
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ใน             การฝึกและช่วยกระตุน้ให้คิดตามตอ่ไป  การจัดท าแบบฝึกจึงควรเรียบเรียงจาก

ง่ายและสั้นไปสู่ท่ียากและยาวขึน้  ท้ังนี้เนื้อเร่ืองท่ีน ามาสร้างแบบฝึกควรมีหลากหลายรูปแบบ  

ตลอดจนมีภาพประกอบ              เพ่ือความสนใจของผู้เรียนมากขึน้ 

4.กฎแห่งผล คือ การท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้เร่ืองใด ๆ แล้วท าให้ได้ตรวจสอบตนเองเป็น

ระยะ  โดยรู้ผลการตรวจสอบตลอดเวลา  จะช่วยให้ผู้ เรียนอยากเรียนมากขึ้น  ผู้สร้างหรือใช้

แบบฝึกจึงควรให้ผู้เรียนรู้ผลการกระท าของตนเองตลอดเวลา  

 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนไวยากรณ์ 

 นพวรรณ  พงษ์เจริญ (2544) กล่าวว่า  หัวใจหัวใจของการสอนภาษาอังกฤษอยู่ท่ีการ

ฝึกทักษะอย่างถูกวิธี   ไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษาใดก็ตามจ าเป็นต้องฝึกทักษะ  เพราะการฝึก

ทักษะเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่นักเรียน  และเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่ง

ในการจัดกิจกรรม              การเรียนการสอน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสอนไวยากรณ์เพ่ือท า

ให้มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา อาจจะเป็นการสอนเพ่ือการทบทวนหรือการฝึกสังเกตประโยค   

ควรมีแบบฝึกเสริมทักษะให้นักเรียนฝึกเพ่ือให้เกิดความแม่นย า  เช่น  ฝึกเติมค าหรือฝึกแต่ง

ประโยค  การท่ีจะสอดแทรกเนื้อหาทางไวยากรณ์ในประโยคเพ่ือฝึกให้ผู้ เรียนสื่อความหมายสั้น 

ๆ ได้อย่างถูกตอ้งตามหลักการใช้ภาษาเหล่านี้                 นักเรียนควรได้รับการชี้แจงจน

เข้าใจความหมายของรูปแบบของประโยค  การเรียงค า                     การฝึกใช้ประโยคใน

การพูด  หรือการท ากิจกรรมภาษาตา่ง ๆ การฝึกจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถน าภาษาไปใช้ได้จริง

และยังสามารถจ าและใช้หลักการต่าง  ๆ ในภาษาได้  การสอนไวยากรณ์ (Grammar) ยังมี

ความส าคัญอย่างย่ิง แตว่ิธีการสอนตอ้งเปลี่ยนไป  เช่น การน าส านวนหรือประโยคใด ๆ มาใช้ก็

ตาม        ในขั้นสอนจะตอ้งน าเสนอ (Presentation) ควรใช้ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นย า (Accuracy) 

พร้อมท้ังตัวอย่าง          ในการน าไปใช้สถานการณ์จริงอย่างหลากหลาย แทนการจ าแนก  

ประธาน  กริยา  แบบเตมิค า เม่ือถึงขั้นการฝึก (Practice) ผู้สอนควรเน้นความคล่องตัว ในการ

น ารูปประโยคตัวอย่างมาใช้    โดยไม่กังวลมากจนเกินไปส าหรับความผิดเล็กๆน้อย  ๆ และ

สามารถน าไปใช้ (Production) ผู้เรียนจะมีความม่ันใจมากขึ้น ควรมีแบบฝึกเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึก

ทบทวนเนื้อหาทางไวยากรณ์ให้เข้าใจความหมายของประโยค  ท่ีเขียนได้ 

 กรมวิชาการ (2544 :102) กล่าวว่า  ภาษาเป็นวิชาทักษะเหมือนการหัดขับรถ จะต้อง

หม่ันฝึกขับจึงจะได้ผล  โดยระยะแรกต้องฝึ กโดยมีครูช่วยควบคุมแก้ไขสถานการณ์ท่ีอาจ

ผิดพลาด  ในห้องเรียน           ก็เช่นเดียวกันระยะแรกครูตอ้งคอยควบคุมการฝึก   โดยท่ัวไป

ครูผู้สอนมักใช้รูปแบบการฝึกไวยากรณ์ดังนี้ 
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 1.บทฝึก โดยมีรูปแบบภาษาท่ีต้องการฝึกเป็นหลัก  นักเรียนฝึกโดยเปลี่ยนค าหรือ

ประโยค                   ตามภาพ  ค าหรือวลีท่ีให้   

 2.กิจกรรมลักษณะปฏิสัมพันธ์   โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน   หาก

สถานการณ์หรือบริบทท่ีก าหนดในแบบฝึกไม่มีความสมจริง หรือไม่เหมาะสมกับวัยหรือความ

ปรารถนาของนักเรียนก็อาจท าให้นักเรียนไม่รู้สกึว่าได้ใช้ภาษาสมจริงตามท่ีครูตอ้งการได้ 

 3.กิจกรรมในลักษณะเกม โดยใช้เกมเป็นสื่อในการฝึกรูปแบบภาษาท่ีต้องการ 

 4.กิจกรรมในลักษณะท่ีใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคล โดยอาศัยข้อมูลของผู้เรียน  เพ่ือน  

หรือครูประกอบการฝึก 

 การฝึกแบบท่ี 1 และ 2  หากสถานการณ์หรือบริบทท่ีก าหนดในแบบฝึกไม่มีความ

สมจริง หรือไม่เหมาะสมกับวัย  หรือความปรารถนาของนักเรียนก็อาจท าให้นักเรียนไม่รู้สึกว่า

ได้ใช้ภาษาสมจริงตาม ท่ีครูต้องการได้   การฝึกในแบบท่ี 3 และ 4  เป็นการฝึกภาษาท่ี

เหมาะสมส าหรับนักเรียน                ระดับประถมศึกษา  เพราะนักเรียนจะได้รับความ

สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ใช้ภาษาอย่างไม่รู้ตัว                  ในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย  และ

เป็นสภาพการเรียนการสอนท่ีมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง   

 Wilga    M.Rivers (1970)   ได้ให้หลักส าคัญท่ีต้องค านงึถึงในการสอนไวยากรณ์ไว้ว่า                

การสอนไวยากรณ์ไม่ใช่การสอนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของภาษา  และต้องมีการจัดล าดับในการ

สอนและแบบฝึกให้ถูกต้องด้วย  การจัดล าดับในการสอนตอ้งค านงึสิ่งตอ่ไปนี้ 

 1.สอนสิ่งท่ีเป็นปกติธรรมดาก่อนสิ่งท่ีพิเศษออกไป 

 2.สอนสิ่งท่ีง่ายก่อนสิ่งท่ียาก 

 3.สอนสิ่งท่ีพบเห็นบ่อย ๆ ไปหาสิ่งท่ีไม่ค่อยพบบ่อยนัก 

 4.สอนสิ่งท่ีใกล้เคียงกับภาษาแม่ก่อนสิ่งท่ีอยู่ห่างไกลจากภาษาแม่ 

 5.สอนสิ่งท่ีสอนได้ง่ายก่อนสิ่งท่ีสอนยาก 

 6.ล าดับขั้นในการสอนไวยากรณ์ 

 Celce   Murcia (1988 ) ได้เสนอขั้นตอนในการสอนไวยากรณ์ไว้  4  ขั้นตอน   คือ 

 1. Presentation 

 2.Focused practice 

 3.Communication practice 

 4.Teacher feedback 
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  1.ข้ัน Presentation  จากการศกึษาวิธีการน าเสนอโครงสร้างไวยากรณ์พบว่า  

มีวิธีการน าเสนอโครงส ร้างไวยากรณ์อยู่  2  วิธี  คือ  Deductive Approach  และ  

Inductive Approach  

    1.1 Deductive Approach  การสอนไวยากรณ์แบบนี้ผู้สอนเร่ิมต้นสอนโดย

การให้ประโยคตัวอย่างท่ีแสดงการใช้กฎไวยากรณ์ท่ีจะสอนก่อน  ต่อมาผู้สอนให้นักเรียนฝึก                             

การใช้กฎไวยากรณ์และสุดท้ายผู้สอนจะให้นักเรียนสรุปกฎการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ด้วย

ตนเอง 

  1.2 Inductive Teaching เป็นสอนให้นักเรียนคิดเพ่ือการพูด ส่วนใหญ่แล้ว

ครูมักจะ 

ป้อนความรู้ให้กับนักเรียนเลย นักเรียนก็มักจะเคยชินกับการเรียนรู้ตามท่ีครูป้อนให้ ส าหรับการ

สอนแบบ Inductive Teaching ไม่เป็นอย่างนัน้  ตรงกันข้าม  สอนให้นักเรียนคิดพิจารณาด้วย

ตัวเองก่อนจะตอบถาม   ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีดีนัน้  ครูผู้สอนต้องยิงค าถามเพ่ือ

กร ะ ตุ้ น ใ ห้นั ก เ รี ย นไ ด้ ตอ บค าถ า มนั้ น   ก าร ต อบค า ถา ม นั้ น   ไ ม่ ใช่ เ พีย ง แ ต่

เป็น  Yes    หรือ  No  นา่จะเป็น  May be  ตามด้วยความคิดของนักเรียน   เพ่ือเป็นการฝึกให้

นักเรียนได้คิดถึงความเป็นจริง   หรือความน่าจะเป็น   หรือพยายามใช้ความรู้ในเร่ืองของ

ค า   แ ละพู ดภาษ าอั ง กฤษจ ากด้ ว ยคว ามคิด อ ย่า งลุ่ มลึ ก    เช่ น   เ ม่ือ ว า นนี้ ใ น

ห้องสัมมนา  วิทยากรฝร่ัง Mr.Hari ถามด้วยค าถาม   ท่ีง่ายๆ  จากข้อมูลท่ีใส่ไว้ในตารางท่ีเขียน

ไว้บนกระดาน  ท าเป็นตารางประจ าวันตัง้แตว่ันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ว่า  ในแต่ละวันได้ท า  หรือมี

กิจกรรมอะไรบ้าง   เช่น  Monday-wash his car     Tuesday-drive to school   Wednesday-

swimming   ฯลฯ   

การน าเสนอโครงสร้างไวยากรณ์  ท้ังแบบ Deductive และ Inductive Approach มีท้ัง

ข้อดีและข้อเสียท้ังสองวิธี  ฉะนัน้การท่ีจะเลอืกใช้วิธีการไหนในการน าเสนอโครงสร้าง

ไวยากรณ์ควรจะพิจารณาถึงความถนัดของผู้สอน   ความชอบของนักเรียนและชนิดของ

โครงสร้างไวยากรณ์ท่ีจะสอน 

  2.ข้ัน Focused practice  จุดมุ่งหมาย คือ  ตอ้งการให้ผู้เรียนได้ฝึกโครงสร้าง

ใหม่                  จนช านาญ   ก่อนท่ีจะไปฝึกขั้น communicative drill ต่อไป  การฝึกขั้นนี้จึง

เป็นแบบ mechanical drill และ meaningful drill 

  3.ข้ัน Communicative practice  เม่ือนักเรียนได้รับการฝึกแบบโครงสร้าง

ไวยากรณ์ท่ีเรียนใหม่จนคล่องแคล่ว  นักเรียนควรได้ฝึกการใช้โครงสร้างใหม่ในกิจกรรมแบบ 
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communicative activates จะเกิดโอกาสให้นักเรียนได้ถ่ายโอนความรู้ใหม่ทางไวยากรณ์มาใช้

จริง ๆ ในการตดิตอ่สื่อสาร 

  4.ข้ัน  Teacher feedback และ correction  ถึ ง แ ม้จะจัดการแก้ ไข

ข้อผิดพลาด               ของนักเรียนไว้ในขั้นสุดท้าย แตจ่ริง ๆ แล้วผู้สอนควรแก้ข้อผิดพลาด

ของนักเรียนตลอดบทเรียน                   แต่ยุทธวิธีการแก้ข้อผิดพลาดของผู้สอนควร

เปลี่ยนไปตามขั้นตอนของบทเรียน  เช่น  ในขั้นท่ี 2                 เป็น Feedback drill นั้น   

ผู้สอนควรแก้ข้อผิดพลาดโดยตรงและทันทีทันใด  แตเ่ม่ือถึงขั้นท่ี 3 เป็น                 การฝึก

แบบ Communicative  drill  ผู้ สอนไม่ควรขัด จังหวะของนัก เรียนหลัง จากการฝึกแบบ 

Communicative  drill สิน้สุดลง สิ่งท่ีส าคัญอีกอย่างของการแก้ข้อผิดพลาดของนักเรียน  คือ

ผู้สอน            ไม่ควรชี้บอกท่ีผิดและให้ค าตอบท่ีถูกเท่านั้นควรให้เหตุผลด้วยเพ่ือนักเรียนได้

ทราบไปด้วยว่าท าไมถึงผิด 

   

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 เกศริน อิ่มเล็ก (2545:บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนสามารถ

ท าแบบทดสอบประจ าแบบฝึกแตล่ะหนว่ย  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังใช้แบบฝึกได้สูง

กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80               ท่ีก าหนดไว้ 

 สุเนตรา ศรีสุข (2547:บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยสร้างแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ                    

การท่องเท่ียว จังหวัดระยอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนระยองวิทยาคม 

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวน 55 คนและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกท่ีสร้างขึ้นตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  แบบฝึกภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 98.44/94.55 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้  

  อุมาภรณ์   ทองเสมอ (2548:บทคัดย่อ)   ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝึกทักษะ

การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานและรูปภาพ  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

ผลการวิจัยพบว่า  ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2  ของแบบฝึกทักษะการอ่านโดยใช้นิทานและรูปภาพ   

คือ  90.63/91.70              ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ท่ีผู้วิจัยตัง้ไว้  ค่าประสิทธิภาพ  E1 / E2 

ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  ของนักเรียนท่ีใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ระหว่าง

การทดลองและหลังการทดลอง  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ส่วน

ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  ของนักเรียนท่ี            ใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
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โดยใช้นทิานและรูปภาพ  ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .01  โดยนักเรียนท่ีใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ                    โดยใช้

นทิานและรูปภาพ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

 นุจรี สุขเกษม (2546:บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการศึกษาข้อบกพร่องในการเรียน

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเร่ืองTenses ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียน มีข้อบกพร่องในก ารเรียนไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษเร่ืองTenses พบลักษณะข้อบกพร่องย่อยได้ 25 ลักษณะ ประกอบด้วย  7 Tenses 

เรียงล าดับลักษณะข้อบกพร่องจากมากไป              หาน้อยได้ดังนี้  Past  Perfect Tense 

(ร้อยละ 81.15), Present Simple Tense (ร้อยละ 76.81),                 Past Simple Tense (ร้อย

ละ 72.46), Present Perfect Tense (ร้อยละ 47.82), Future Simple Tense (ร้อยละ 43.47), 

Present Continuous Tense (ร้อยละ 40.57) and Past Continuous Tense                  (ร้อยละ

37.68) 

 ศศิกานต ์  โฆษิตตระกูล (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองความสามารถด้าย

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียน ท่ีเรียนแบบร่วมมือกันเรียน รู้ โดยใช้ เทคนิค STAD 

ผลการวิจัยพบว่า  ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีเรียนแบบร่วมมือ

กันเรียนรู้ โดยใช้เทคนคิ STAD  ก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 

 ปริญญา  เกษประสิทธ์ิ  (2550:บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองสภาพและปัญหาการ

จัดการเ รียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา    ในอ าเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก   

ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ระดับ

ปานกลาง  ส่วนข้อท่ีมีปัญหาอยู่ในระดับนอ้ย คือ การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตรท่ีใช้

สอน  การจัดท าหลักสูตรท่ีใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  ปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนการ

สอน ท่ีส า คัญท่ีสุด  ได้ แก่  การจัดกิจกรรมการสอนเพ่ือส่งเสริมให้นั กเรียนน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  และปัญหาส าคัญท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท้ังสองประเภท 

คือ  ปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้  โดยรายการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  การ

สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา   
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ไดแ้บบฝึกทักษะการใช้ Verb to be  

ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้Verb to be 

นักเรียนมีความพึงพอใจในหลังใช้แบบฝึกทักษะการใช้  Verb to be  

 

 

ผลการพัฒนา 

กระบวนการพัฒนา 

สร้างแบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be มีจ านวนท้ังหมด  7 ชุด 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้Verb to be  

   มีจ านวนท้ังหมด 7 แผน   จ านวน 7 ชั่วโมง   

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   จ านวน 10 ข้อ ตัวเลอืก 3 ตัว 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  จ านวน 8 ข้อ 
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กระบวนการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล 
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