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54254335: สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
คาํสาํคญั: บทเรียนภาษาองักฤษ/ภาระงาน/สาระทอ้งถ่ิน/ความสามารถการฟัง-พดู 

หริศกัด์ิ  พลตรี: ผลการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการ
ฟัง-พดูภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.
เสง่ียม  โตรัตน,์ ผศ.ดร.บาํรุง  โตรัตน ์และ รศ.ดร.ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ. 321 หนา้. 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระ
งานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ
การฟัง–พดูภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษ และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชา
ภาษาองักฤษฟัง-พดู ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 30 คน ท่ีมาโดยการเลือกแบบเจาะจงเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
งานวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบสาํรวจความตอ้งการหวัเร่ืองดา้นสาระทอ้งถ่ิน 2) บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและ
สาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ จาํนวน 10 บทเรียน 3) แบบทดสอบความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลองและ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ี
เนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินทั้ง 10 บทเรียน 

การทดลองในการเรียนการสอนใชเ้วลา 12 สัปดาห์ๆ ละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 24 ชัว่โมง ก่อนการ
ทดลองใช้บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ิน ผูว้ิจยัได้ทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวดั
ความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ เม่ือเสร็จส้ินการสอนด้วยกระบวนการสอนท่ีเน้นภาระงาน นักเรียนทาํ
แบบฝึกหัดการฟัง-พูดทา้ยบทเรียนแต่ละบททั้ง 10 บทเรียน หลงัจากนั้นใชเ้น้ือหาจากบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินทั้ง 10 บทเรียน ทดสอบดว้ยแบบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนการใชบ้ทเรียน
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ิน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ t-test แบบจับคู่ เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียน และใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อ
ความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 

ผลการวิจยั พบวา่ 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดู

ภาษาองักฤษมีค่า 76.30/77.55 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
2. ความสามารถการฟัง-พูดของนกัเรียนหลงัจากการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระ

ทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษสูงกวา่ก่อนการใชบ้ทเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
3. นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการ

ฟัง-พดูภาษาองักฤษผูว้ิจยัสร้างอยูใ่นระดบัดี 
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54254335: MAJOR: TEACHING ENGLISH AS A FOREIGNLANGUAGE 
KEY WORDS: ENGLISHLESSONS/ TASK-BASED LEARNING/LOCALISSUES/ 

LISTENING-SPEAKINGING ABILITY 
HARISAK PONTREE: EFFECTS OF USING ENGLISH LESSONS FOCUSING ON TASK-BASED 

LEARNING AND LOCAL ISSUES ON LISTENING-SPEAKING ABILITIES FOR MATTAYOMSUKSA ONE 
STUDENTS OF NAMKLAINGWITTAYA SCHOOL. THESIS ADVISORS: ASST.PROF.SA-NGIAM TORUT, 
ASST.PROF. BAMRUNG TORUTANDASSOC.PROF. THIRASAK UNAROMLERT. 321 pp. 

Thepurposes of this research were: 1) to develop and test the effectiveness of English lessons focusing on 
task based learning and local issues for seventh grade student, 2) tocomparethe students’ listening-speaking 
abilitiesbefore and afterusing the English lessons, and 3) to study the students’ opinions toward the lessons. 

The subjects consisted of 30 seventh grade students taking a listening–speaking courseat 
Namkliangwittaya school in Sisaket. The instruments used for this experiment were as follows: 1) a survey of local issue 
topic needs 2) 10 English lessons on listening-speaking abilitity based on Task-Based Learning and Local Issues, 3) a 
listening – speaking English test was used as a pretest and posttest, and 4) a questionnaire was used to survey the 
students’ opinions toward the effectiveness of the constructed exercise. 

The experiment procedure and data collection were as follows: First, the subjects were asked to take 
listening-speaking egnlish pretest. After that, the ten sub-skills of listening-speaking lessons were taught for twelve 
weeks (24 hours) in the second semester of 2015. Afer the completion of each lesson, a formative test and questionnaire 
were administered. After all ten lessons had been used, the posttest, the same test as the pretest, was administered to 
measure the subject’s listening-speaking abilities. A t-test was used to analyze the data in order to measure the subject’s 
listening-speaking ability before and after using Task-Based Learning. The average percentage of formative test scores 
and the posttest scores were compared to determine the effectiveness of the ten lessons. The mean and standard 
deviation of questionnaire scores were used to assese the students’ opinions toward the Task-Based Learning. 

The results of the study were: 
1. The effectiveness of the listening-speaking English lessons based on the Task-Based Learning and local 

issueswas 76.30/77.55 which was higher than effective criterion (75/75) 
2. The students’ listening-speaking abilities after using the ten lessons was significantly higher than that 

before using the constucted material at the 0.05 level. 
3. The students’sopinions toward the listening-speaking English lessons based on the Task-Based 

Learning and local issues were at good level. 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Department of Curriculum and Instruction Graduate School,Silpakorn University 
Student’ssignature.................................................................... Academic year 2015 
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กติติกรรมประกาศ 
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ดร.เสง่ียม โตรัตน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บาํรุง โตรัตน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ             
อุ่นอารมยเ์ลิศ ในการให้คาํแนะนาํปรึกษา ตลอดจนกรุณาให้ขอ้เสนอแนะและแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
ต่าง ๆ จนสาํเร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ นางพรเพญ็ ดอกไม ้ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ ดร.วรนนัท ์ขนัแขง็
และ Mr. Nicholas Lee Hyde-Sergejew ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ ตลอดจนให้
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเคร่ืองมือในการทาํวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา ท่ีกรุณาให้
ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูล ขอขอบใจนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน ท่ีใหค้วามร่วมมือในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ทุกท่าน ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือและเป็นกําลังใจด้วยดีเสมอมา รวมทั้ งผูมี้ส่วนช่วยเหลือให้
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ 

สุดท้ายน้ีขอกราบพระคุณ คุณพ่อหยาด-คุณแม่ศุภากร พลตรี ท่ีให้ชีวิตและความ
ปรารถนาดี นายหริศกัด์ิ พลตรี รวมทั้งญาติพี่นอ้งของขา้พเจา้ทุกคนและภรรยา อจัฉราภรณ์ บุญจริง 
เพื่อนร่วมรุ่นทุกคนท่ีท่านใหก้าํลงัใจและความช่วยเหลือตลอดมา จนทาํใหผู้ว้ิจยัประสบความสาํเร็จ
ในการศึกษาระดบัปริญญาโท คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ิฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ือง
กราบบูชาพระคุณบิดา-มารดา ตลอดจนผูมี้พระคุณต่อผูว้ิจยัทุกท่าน และขอมอบเพ่ือเป็นส่ิงทดแทน
พระคุณครู-อาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ใหแ้ก่ขา้พเจา้จนตราบเท่าทุกวนัน้ี 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ทีม่าและความเป็นมาของการวจัิย 

ทักษะการฟัง–พูดภาษาอังกฤษนับเป็นทักษะสําคัญในการส่ือสาร  โดยเฉพาะ
ความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อส่ือสาร ซ่ึงการติดต่อส่ือสารดว้ยการพูดสามารถทาํไดห้ลายวิธี 
เช่น การพดูสนทนา การอภิปราย และการพดูนาํเสนอ การส่ือสารในชีวิตประจาํวนั นบัถือวา่การฟัง
เป็นทกัษะรับสารท่ีสาํคญัและใชก้นัมาก เป็นทกัษะพื้นฐานในการเรียนรู้ทกัษะอ่ืนๆ จึงเป็นทกัษะ
แรกท่ีตอ้งมีการสอน เพราะผูพู้ดตอ้งฟังให้เขา้ใจก่อน จึงจะมีความสามารถในการพูดโตต้อบ        
(สุมิตรา องัวฒันกุล, 2537: 159) ซ่ึงตรงกบั Bowen, Madsen and Hilferty (1995: 73) ท่ีกล่าวถึง
ความเหมาะสมในการจดัอนัดบัการเรียนรู้ทกัษะทางภาษาของผูเ้รียนภาษาท่ีสอง คือ อนัดบัแรก
ทกัษะการฟัง อนัดบัท่ีสองทกัษะการพูด หลงัจากนั้นก็เป็นทกัษะการอ่านและเขียน และ Morley     
( 2001: 70) ก็ไดก้ล่าวถึงการใชท้กัษะการฟังของคนเรานั้นว่ามีมากกว่าทกัษะการพดู การอ่าน และ
การเขียน ดงันั้นในชีวิตประจาํวนั คนเราจึงใชก้ารฟัง 2 เท่าของการพูด 4 เท่าของการอ่าน และ
มากกว่า 5 เท่าของการเขียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Lindfords (1985: 4-5) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของ
ทกัษะการฟัง-พูด ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อกบัผูอ่ื้น โดยธรรมชาติของการอยูร่่วมกนัผูค้นจึงมี
ความตอ้งการท่ีจะดาํรงความสัมพนัธ์อนัดีต่อบุคคลอ่ืนไว ้นอกจากนั้นเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้
เก่ียวกับโลกให้ดีข้ึน ธรรมชาติวิสัยอย่างหน่ึงของมนุษยคื์อ ความอยากรู้อยากเห็นต่อส่ิงท่ีอยู่
รอบๆตวั จึงมีความกระตือรือร้น และใชค้วามพยายามในการหาคาํตอบต่อส่ิงท่ีตนสงสยัหรืออยากรู้ 
และเป็นเคร่ืองมือในการแสดงถึงความเป็นตวัของตวัเอง เพื่อให้ผูอ่ื้นรู้ว่าตนนั้นเป็นผูมี้เอกลกัษณ์
เฉพาะตวัไม่เหมือนใคร วาทินิ ศรีแปะบวั (2538: 5) สนบัสนุนวา่ การสอนทกัษะการฟังและการพดู
เป็นทกัษะท่ีควรควบคู่กนัไป  

การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในยุคปัจจุบนัทาํให้เกิดการพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตรภาษาองักฤษ โดยส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารมาก
ข้ึน และทกัษะท่ีควรนาํมาฝึกเพ่ือเป็นพื้นฐานของการส่ือสารคือ ทกัษะการฟัง-พูดเพราะเป็นทกัษะ
พื้นฐานท่ีบุคคลใชติ้ดต่อสนทนากนั เป็นการส่ือสารโดยตรงและรู้ผลของการส่ือสารไดเ้ร็วกว่าการ
ส่ือสารด้วยวิธีอ่ืน หลักสูตรในทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจใน
โครงการทางภาษารอบโลกในปัจจุบนัน้ี มีความจาํเป็นเพิ่มมากข้ึนของการใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่วเพื่อติดต่อส่ือสารรอบโลก เพราะบทบาทหนา้ท่ีของภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาสากลช่วย

+1+1 
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ให้พบวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการสอนภาษาองักฤษ ( Richard, 2008 : 5) ทกัษะการสอน
ฟัง-พูด เป็นทกัษะท่ีเน้นการส่ือความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษา ผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน
ทกัษะทางภาษาอย่างสมํ่าเสมอ และมีโอกาสใชใ้นสถานการณ์จริงหรือคลา้ยสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจาํวนัใหม้ากท่ีสุด (สายพิณ หวัเมืองแกว้, 2545) Pranshant Thote , L Mathew and P.S. 
Rathoure (2013: 4) ระบุว่า การสร้างความตระหนักถึงความสําคญัของทกัษะการฟัง–พูด 
ภาษาองักฤษช่วยให้นกัเรียนมีความสามารถในการติดต่อส่ือสารท่ีดีข้ึน และให้ผลสะทอ้นกลบัใน
การวดัประเมินผลไดเ้ป็นอยา่งดีท่ีสามารถนาํไปใชใ้นหอ้งเรียน 

การเรียนท่ีใชกิ้จกรรมท่ีเน้นภาระงานเป็นฐาน (Task-Based Learning) สามารถ
สนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียนและผูส้อนเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู้ในทกัษะดา้นการส่ือสาร
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะการฟัง–พดูอยา่งมีประสิทธิภาพ Willis (1996: 24) ไดก้ล่าวว่าในการเรียน
การสอนโดยใชกิ้จกรรมท่ีเนน้ภาระงานส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชภ้าษาในการปฏิบติังาน นกัเรียนจะ
ไดพ้บในสถานการณ์จริง ทั้งน้ีนกัเรียนจะตอ้งเลือกใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบังานท่ีจะปฏิบติั หลงัจาก
ปฏิบติังานแลว้สามารถพูดนาํเสนอผลงาน รวมทั้งมีการประเมินผลงานของตนเองและปรับปรุง
แกไ้ข ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Harmer (1988: 87-88) สนบัสนุนว่า เม่ือนกัเรียนมีการอภิปรายหรือสนทนา
อย่างอิสระในชั้นเรียน พวกเขามีโอกาสนําไปเล่าอยู่นอกชั้นเรียนและผลสะทอ้นเก่ียวกับการ
กระตุน้ในภาระงานการพดูซ่ึงมีความจาํเป็นในการใชทุ้กภาษาของการเตรียมตวัสะทอ้นผลสาํหรับ
นกัเรียนและครู นอกจากน้ีแรงกระตุน้ยงัส่งเสริมใหน้กัเรียนแข่งขนัเก่ียวกบัทกัษะการพดูท่ีสามารถ
กระตุน้ใหเ้ป็นท่ีน่าพึงพอใจ Bowen (1985: 18) กล่าวว่า ประโยชน์ของภาระงานมีมากมาย เช่น ทาํ
ให้เกิดกิจกรรมท่ีสร้างแรงจูงใจแก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนมีโอกาสท่ีจะฝึกฝนภาษาของตนเองอย่างเป็น
ส่วนตวั แลว้จึงนาํเสนอภาระงานให้ผูเ้รียนคนอ่ืนเห็น ผูเ้รียนจึงสามารถใช้ภาษาไดถู้กตอ้งและ
คล่องแคล่วจากการเรียนรู้จากการทาํภาระงานและผลสะทอ้นจากการทาํภาระงานงาน 

หลกัการการเรียนรู้ท่ีใชกิ้จกรรมเนน้ภาระงานเป็นฐาน (Task-Based Learning) เป็น
ส่วนสาํคญัท่ีช่วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหป้ระสบความสาํเร็จ Willis (1996: 33-34) ไดเ้สนอว่า 
มีการบูรณาการทกัษะทั้ง 4 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้เนน้ภาระงาน โดยมีขั้นตอน
ดงัน้ี 

ขั้นก่อนการปฏิบติั (Pre-task) คือ ขั้นท่ีผูส้อนเตรียมความพร้อมให้แก่ผูเ้รียนทางดา้น
ภาษา เช่น การสอนและทบทวนคาํศพัทท่ี์จาํเป็นในการปฏิบติังานทั้งน้ีการทบทวนศพัทใ์ชกิ้จกรรม
แบบระดม สมอง (Brainstorming) มากกว่าการบอกความหมายของคาํศพัทต์รงๆ เป็นกิจกรรมทาง
ภาษาท่ี กระตุ้นความรู้เดิมของผูเ้รียน และเพื่อเป็นการประหยดัเวลาในบางคร้ังผูส้อนได้ให้
แผนภาพ(Mind Mapping) ในขั้นเตรียมภาษาหรือใหก่้อนการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป แลว้ช่วย
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ใหผู้เ้รียนสามารถคิดและระลึกถึงคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งและจาํเป็นตอ้งใชเ้ก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเรียนในคาบ
นั้นๆ ไดห้ลงัจากนั้นผูส้อนกาํหนดงานท่ีจะตอ้งปฏิบติั โดยมีงานใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกปฏิบติัตามความ
สนใจและตามความสามารถในการใชภ้าษา มีการอธิบายคาํสั่งในการทาํงานพร้อมยกตวัอยา่ง และ
ช้ีแจงเกณฑก์ารประเมินงาน 

ขั้นปฏิบติังาน (Task-cycle) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนจะไดใ้ชภ้าษาองักฤษในแต่ละขั้นตอน
ของการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนยอ่ย คือ 

ขั้นใชภ้าษาในการปฏิบติังาน (Task) โดยท่ีผูเ้รียนจะร่วมทาํงานเป็นคู่ หรือกลุ่มยอ่ยโดย
ใชส้ถานการณ์จาํลอง ซ่ึงผูส้อนมีบทบาทในการทบทวนวตัถุประสงคใ์นการรายงาน และเป็นท่ี
ปรึกษาทางดา้นภาษา 

ขั้นวางแผนเพื่อการนาํเสนอผลงาน (Planning) ผูเ้รียนจะมีการวางแผนเพ่ือจะนาํเสนอ
ผลงานท่ีไดป้ฏิบติั ผูส้อนจะทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในการดาํเนินการ รายงาน และให้ผลสะทอ้นใน
ส่วนของเน้ือหาท่ีนาํเสนอ และการใชโ้ครงสร้างภาษา 

ขั้นรายงานผลการปฏิบติังาน (Report) ผูเ้รียนจะนาํเสนอวิธีการทาํงานและผลท่ีไดรั้บ
ให้กบัเพื่อนร่วมชั้น ในขณะเดียวกนัผูเ้รียนกลุ่มอ่ืนท่ีฟังการนาํเสนอก็จะทาํการประเมินผลการ
นาํเสนอผลงานของเพ่ือน  

ขั้นมุ่งเนน้ภาษา (Language Focus) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงวิเคราะห์ภาษาและ
ช่วงการฝึกภาษา ท่ีแบ่งออกเป็นขั้นตอนยอ่ย 2 ขั้น คือ 

ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Analysis) นกัเรียนในแต่ละกลุ่มหรือคู่จะช่วยกนัร่วมวิเคราะห์ผล
การประเมินการปฏิบติังานของตน และผลการประเมินท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนและรวบรวม
ปัญหา 

ขั้นฝึกภาษา (Practice) ขั้นน้ีนกัเรียนจะรวบรวมปัญหาจากขั้นวิเคราะห์มาทาํการฝึกฝน 
เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเกิดความคล่องแคล่วมากข้ึน ทั้ งน้ีในแต่ละกลุ่มหรือคู่สามารถ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียนฟังได้ ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี 
Skehan (1996: 22) กล่าวว่าการใช ้ภาษาเพื่อการส่ือสารร่วมกบักิจกรรมแบบเนน้ภาระงานนั้นมี
องค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดคือภาระงาน ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมการเรียนท่ีเน้นการส่ือความหมาย 
คาํถามหลากหลายเก่ียวกบัการส่ือสารให้ผูเ้รียนไดคิ้ดหาคาํตอบ กิจกรรมนั้นสามารถเปรียบไดก้บั
กิจกรรมในชีวิตประจาํวนั และจุดประสงคห์ลกัของกิจกรรมคือ ทาํภาระงานนั้นๆ ให้สาํเร็จลุล่วง
และประเมินจะเนน้การประเมินกระบวนการและผลงานท่ีออกมา ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ในแต่ละ
ขั้นตอนของการปฏิบติังาน Nunan (1989: 11)  ระบุว่า การใชภ้าษาของผูเ้รียนในการเรียนรู้ภาระ
งานต่าง ๆ ท่ีเน้นการส่ือความหมายมากกว่าความถูกตอ้งของโครงสร้างประโยค นั่นคือ ความ
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ผดิพลาดทางไวยากรณ์ไม่สาํคญัหากนกัเรียนสามารถพดูใหผู้ฟั้งเขา้ใจได ้ซ่ึง Willis ( 1996:  25) ยงั
สนับสนุนความคิดน้ีดว้ยว่า ภาษาท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการของภาระงานเป็นภาษาเพ่ือการ
ส่ือสารจริงๆหรือเป็นภาษาท่ีผูพู้ดพูดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ซ่ึงท่ีเห็นเด่นชดัคือ ความสามารถ
ทางการพดูของผูเ้รียนการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานท่ีไม่ไดมุ่้งภาษาเขียนเป็นหลกั หากแต่เป็นภาษา
ท่ีใชส่ื้อสารจริงในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม เพราะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถนาํภาษาไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง 
การเรียนรู้ท่ีเนน้ภาระงานมีลกัษณะหลายประการท่ีเนน้ความสาํคญัของผูเ้รียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
กิจกรรมท่ีผูเ้รียนเขา้ร่วมซ่ึงส่งผลดีต่อการเรียนรู้ 

ในดา้นการพฒันาสังคม สาระทอ้งถ่ินมีความสาํคญัในกระบวนการเรียนรู้จากทฤษฏีลง
สู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง กิตติ ล่ิมสกุล (2544: 1) กล่าวว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาต้อง
ดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผูเ้รียน โดย
พิจารณาความเหมาะสมของสาระหลกัสูตรท่ีผสมผสาน ระหว่างสาระการเรียนรู้หลกัมาตรฐานท่ี
กาํหนดสภาพทอ้งถ่ินแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนคาบเวลาและเป้าหมายในการ
พฒันาผูเ้รียนท่ีเนน้ให้ทุกส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา พนิจดา วีระชาติ (2542:  5) ได้
สรุปว่า ชุมชนและโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองบทบาทและความสาํคญัหลายประการ เช่น 
โรงเรียนมีหนา้ท่ีในการพฒันาคนของชุมชน คือผูเ้รียนนั้นเอง ในขณะท่ีชุมชนเป็นแหล่งฝึกทกัษะ
ชีวิตท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน กล่าวคือ การเรียนจะไม่ประสบผลสาํเร็จหากไม่มีการนาํไปปฏิบติัในชีวิต
จริง ประเวศ วะสี (2543: 6) กล่าวว่า สถาบนัการศึกษาอยู่ใกลชิ้ดชุมชนมากท่ีสุด จึงควรพยายาม
สร้างความร่วมมือในการจดัการศึกษาแบบเก้ือกูลกนั ดงันั้นโรงเรียนตอ้งสร้างความสัมพนัธ์กบั
ชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยูเ่พ่ือประโยชน์แก่ผูเ้รียนและสังคมท่ีผูเ้รียนอาศยัอยู ่ผูเ้รียนก็ตอ้งเรียนรู้ความ
เป็นไปในทอ้งถ่ินของตนเองเพ่ือปรับตวัให้สามารถอาศยัอยู่ในสังคมนั้นไดแ้ละเพื่อหาหนทางใน
การช่วยเหลือชุมชนเม่ือมีโอกาส สําหรับการสร้างหลกัสูตรภาษาองักฤษให้ครอบคลุมกบัเน้ือหา
เร่ืองราวในทอ้งถ่ิน เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
โดยกรรมการพฒันาคุณภาพวิชาการไดจ้ดัทาํหลกัสูตรแกนกลางข้ึนมาและกาํหนดสัดส่วนของการ
ใชห้ลกัสูตรแกนกลางไวท่ี้ร้อยละ 70 ส่วนโรงเรียนมีหนา้ท่ีจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการในทอ้งถ่ินสัดส่วนร้อยละ 30 โดยแต่ละวิชาแต่ละช่วงชั้นสามารถยืดหยุ่นไดต้าม
ความเหมาะสมตามธรรมชาติแต่ละวิชา และให้เน้ือหาสาระการเรียนรู้ร้อยละ 30 ท่ีโรงเรียนจดัทาํ
บูรณาการเป็นเร่ือเดียวกนักบัหลกัสูตรแกนกลาง ซ่ึงอาจแทรกอยูใ่นสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรม
การเรียนการสอนในบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการ  
ฟัง–พูดเพื่อให้นักเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่างๆ แหล่งการ
เรียนรู้ ท่ีอยู่ใกล้ตวัเรา และสัมพนัธ์กับชุมชน นอกเหนือจากนั้นสร้างเจตคติท่ีตีต่อการเรียนรู้
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ภาษาองักฤษให้มีความหมายต่อนกัเรียนไดเ้รียนและใชภ้าษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มตาม
บริบทท่ีเป็นจริง และเพื่อพฒันาความสามารถการฟัง–พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนส่งเสริม
ประสิทธิภาพของความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษสูงข้ึนไป 

สาํหรับปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 1 นกัเรียน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถนําทกัษะฟัง–พูดภาษาอังกฤษไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากว่า
นกัเรียนบางส่วนฟังภาษาองักฤษพอเขา้ใจ แต่ไม่สามารถพูดสนทนาได ้อีกบางส่วนฟังบทสนทนา
ภาษาองักฤษไม่เขา้ใจ จึงไม่สามารถสนทนาโตต้อบได ้เสาวภาคย ์ศรีโยธา (2555) พบว่า นกัเรียน
ส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการเรียนภาษาองักฤษอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียนอยู่ท่ีระดบั 4.23 
เป็นเพราะนักเรียนมีพื้นฐานความรู้ภาษาองักฤษน้อย ผูเ้รียนไม่กลา้พูดไม่กลา้แสดงออก ไม่เห็น
ความสาํคญัของการเรียนวิชาภาษาองักฤษ และมีทกัษะการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาองักฤษนอ้ย จึง
ทาํใหเ้ป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ จากการศึกษาของ ภคัพล หัสสา (2553) พบว่า ผูเ้รียนมี
ปัญหาในการพูดส่ือสารเน่ืองจากไม่สามารถเรียบเรียงคาํศพัทใ์ห้เป็นไดต้ามท่ีตอ้งการ ปัญหาการ
สร้างประโยคด้วยตนเองเพื่อใช้ในการพูดส่ือสาร ไม่ถูกหลักตามไวยากรณ์ปัญหาทางด้าน
ความหมายของคาํศพัท ์ปัญหาการออกเสียงภาษาองักฤษ ปัญหาการใชศ้พัทผ์ิดประเภท และความ
บกพร่องทางภาษา ซ่ึงเห็นได้ว่าในปัจจุบนัผูเ้รียนยงัประสบกับปัญหาแบบเดิมๆ ดังท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ ทาํให้ผูเ้รียนไม่สามารถพูดภาษาองักฤษในการส่ือสารได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  
ธีระพงษ ์ใจใหญ่ (2558: 149) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง สภาพ ปัญหาและความตอ้งการในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 พบว่า จาํนวนแหล่งการเรียนรู้
ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในโรงเรียนไม่เพียงพอสาํหรับนกัเรียน 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของแหล่งการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนภายในโรงเรียนสาํหรับนกัเรียนสอดคลอ้งกบั Schmitt (quoted in Masoud ,  2012 : 4) กล่าว
ว่า ตั้งแต่นาํแนวความคิดในการติดต่อส่ือสารมาใชใ้นปัจจุบนั ผูพ้ฒันาส่ือและนโยบายทางการ
ศึกษาพยายามสร้างส่ือการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในชีวิตประจาํวนั อย่างไรก็ตาม ไม่มี
นัยสําคัญในความคิดเห็นท่ีสอดคล้องเพื่อในการสร้างส่ือสภาพจริงในชั้ นเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

ดังนั้ นสภาพปัญหาในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เกิดข้ึนจากปัจจัยท่ีสําคัญซ่ึงมี
สัมพนัธ์กบัอนัดบัแรกคือ ครูยงัไม่สามารถในรูปแบบการสอนเพ่ือการส่ือสารมาประยกุตใ์ชใ้นชั้น
เรียนมากเท่าท่ีควร อนัดบัท่ีสอง คือนกัเรียนบางส่วนยงัไม่เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
และอบัดบัสุดทา้ย คือ ส่ือการเรียนรู้ยงัไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 
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จากปัญหาการขาดความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารปัจจุบนัน้ี 
ผูส้อนภาษาองักฤษควรเลง็เห็นถึงความสาํคญัให้แก่ความสามารถการฟัง-พูด ภาษาองักฤษให้มาก
ข้ึน โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ซ่ึงแนวการสอนเพื่อส่ือสารเป็นวิธีสอนท่ีทาํให้ผูเ้รียนสามารถนาํภาษาไปใชไ้ดใ้นการส่ือสารได้
จริง ตามท่ี สุมิตรา องัวฒันกุล (2537: 106-108) กล่าวถึงวิธีการสอนซ่ึงเป็นวิธีสามารถจดักิจกรรม
ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษก็คือ วิธีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative 
Approach) ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีเกิดข้ึนเม่ือราวปี ค.ศ. 1970 เนน้ในเร่ืองการใชภ้าษาในการส่ือสาร
และการส่ือความหมาย ผูเ้รียนจะตอ้งส่ือความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจว่าตนมีจุดประสงคท่ี์จะพูดเร่ือง
อะไร กบัใคร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร ผูส้อนจะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาโดยใชส้ถานการณ์
ต่าง ๆ เขา้ช่วย สงบ ลกัษณะ (2541: 1 ) กล่าวว่า การท่ีผูเ้รียนสามารถส่ือสารไดดี้นั้น ควรพฒันา
ภาษาตามวิธีตามธรรมชาติ คือ พัฒนาตามลาํดับของทักษะท่ีควรจะเป็น โดยเร่ิมจากทักษะ          
การฟัง–พดูก่อน แลว้จึงฝึกทกัษะอ่านและเขียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Pranshant Thote,            
L Mathew and P.S. Rathoure ( 2013: 5) พบว่า การสร้างความตระหนกัถึงความสาํคญัของทกัษะ
การฟัง–พูด ภาษาองักฤษช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการติดต่อส่ือสารท่ีดีข้ึน และให้ผล
สะท้อนกลับในการวัดประเมินผลได้เป็นอย่างดี ท่ีสามารถนําไปใช้ในห้องเรียนและใน
ชีวิตประจาํวนั 

จากผลการศึกษาของ Puspani  (2011: 28) พบว่า ความประสบผลสาํเร็จในการสอน
ภาษาองักฤษเพ่ือการติดต่อส่ือสารให้กบันักเรียนนั้นมาจากทกัษะการฟัง – พูดภาษาองักฤษ 
เพราะว่านักเรียนจะเกิดสมาธิเพิ่มมากข้ึนในการฟังบทสนทนาภาษาองักฤษหลายคร้ังเพื่อจับ
ใจความสาํคญั และทกัษะการพดูนกัเรียนเกิดความมัน่ใจ และฝึกฝนเพิ่มมากข้ึนโดยกระตุน้จากเน้ือ
เร่ืองภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Slattery and Willis (2001: 32 ) ระบุว่า การสอน
ภาษาองักฤษในทกัษะการฟัง–พดูภาษาองักฤษสาํหรับผูเ้รียนช่วยใหผู้เ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารใน
ชีวิตประจาํวนัถึงร้อยละ 46.7 ดงัท่ี Byrne (1986: 53) กล่าวว่า เน่ืองจากการสอนภาษาองักฤษใน
ปัจจุบนัไดเ้นน้ให้สามารถใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารได ้การฟังและการพูดจึงมีบทบาทสาํคญั
ในการเรียนการสอน การฝึกความเขา้ใจในการฟังมีความสําคญัพอ ๆ กบัการฝึกความสามารถใน
การพดู และ Krashen and Terrell (1988: 1) กล่าวว่า การรับรู้ทางภาษา (Language acquisition) จะ
เกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือมีความเขา้ใจในส่ิงท่ีได้ฟัง ดังนั้ น จึงควรสอนทักษะการฟังเป็นทกัษะแรก 
เพื่อท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการรับรู้ทางภาษา ซ่ึงตรงกบัความเห็นของ สุมิตรา องัวฒัรกุล (2535 : 159) 
ท่ีกล่าวว่า การส่ือสารในชีวิตประจาํวนันั้น การฟังนบัว่าเป็นทกัษะรับสารท่ีสาํคญัทกัษะหน่ึง เป็น
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ทกัษะท่ีใชก้นัมากและเป็นทกัษะแรกท่ีตอ้งทาํการสอนเพราะผูพู้ดตอ้งฟังให้เขา้ใจเสียก่อนจึงจะ
สามารถพดูโตต้อบ อ่านหรือเขียนได ้ทกัษะการฟังจึงเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัในการเรียนรู้ทกัษะอ่ืน 

การสอนแบบเนน้ภาระงานเป็นฐาน (Task-Based Learning) เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยให้
นกัเรียนเกิดการพฒันาความสามารถการฟัง–พดูภาษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิผล จากการศึกษาของ 
อดิศา เบญจรัตนานนทแ์ละคณะ (2552: 3) พบว่า การจดักิจกรรมโดยเน้นภาระงานท่ีหลากหลาย
เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลสําเร็จในการฝึกทกัษะการฟังและการพูด เน่ืองจาก
กิจกรรมช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาในลกัษณะท่ีครบวงจร เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา และช่วย
ใหก้ารเรียนภาษาเป็นไปอยา่งธรรมชาติ อยา่งไรก็ตาม กิจกรรมท่ีใชใ้นการฝึกทกัษะการฟังและการ
พดูจะเป็นไปในรูปแบบใดนั้น ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของบทเรียนซ่ึงควรสอดคลอ้งและ
ใกลเ้คียงกบัการส่ือสารในสถานการณ์จริงและหากเป็นไปไดก้ารเลือกเน้ือหาใหต้รงกบัความสนใจ
และความสามารถของผูเ้รียนจะเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะเสริมสร้างแรงจูงใจในการเขา้ชั้นเรียน รวมทั้ง
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ซ่ึงจะนําไปสู่สัมฤทธ์ิผลในการส่ือสารด้วย
ภาษาองักฤษในชีวิตจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ช่อทิพ วิริยะ (2555: 45) พบว่า การเรียน
การสอนแบบเนน้ภาระงานนั้นขั้นตอนแรก เนน้ผลสาํเร็จของงานมากกว่าตวัภาษาจึงเอ้ือให้ผูเ้รียน
ไดท้ดลองใชภ้าษาองักฤษของตนโดยไม่กลวัความลม้เหลว อีกทั้งการเตรียมบทเรียนเพ่ือใชใ้นการ
เรียนการสอนแบบเน้นภาระงานนั้ นไม่ยาก เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ชินเพ็ญ รัตนวงศ ์    
(2547: 89) พบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชง้านปฏิบติัเป็นฐาน (TBL) มีค่าเฉล่ียของคะแนน
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเพ่ิมข้ึนสูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยสาํคญัท่ีระดบั 0.05 เพราะการเรียนการสอนโดยใชง้านปฏิบติัเป็นฐาน (TBL) มี
หลกัการท่ีตอ้งใหน้กัเรียนมีโอกาสไดใ้ชภ้าษามากท่ีสุด โดยไม่คาํนึงถึงความถูกตอ้งของโครงสร้าง
ทางภาษาเป็นอนัดบัแรก นักเรียนจึงมีโอกาสไดใ้ชภ้าษาท่ีเป็นในลกัษณะธรรมชาติและไดเ้รียนรู้
การใชแ้บบองคร์วม มิไดแ้ยกหรือฝึกเป็นส่วนๆ นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นช้ินงาน  

นอกจากนั้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งอาศยับริบทของแต่ละทอ้งถ่ินเป็นปัจจยั
สําคัญท่ีทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริงและปลูกจิตสํานึกให้ผู ้เ รียนตระหนักถึง
ความสาํคญัของทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัอยู ่อีกทั้งวิธีการเรียนรู้โดยเนน้ภาระงานเป็นฐานสามารถช่วยให้
นักเรียนเรียนนาํความรู้ท่ีไดน้าํไปใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ความสําคญัของการให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ในส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วั โดยเฉพาะปัญญาท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงท่ีผูส้อนตอ้ง
ดาํเนินการตอบสนองตามหลกัสูตรเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายโดยการดาํเนินการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคลอ้งกนัตามสภาพทอ้งถ่ินของตนเอง (กรมวิชาการ, 2546: 2) จากการศึกษา
ของ นริศรา มหาวรรณ์ (2551: 3) พบว่า การมีโอกาสไดเ้รียนรู้เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของ
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ตนเองยอ่มทาํให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัตนเองรักสภาพแวดลอ้มทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและสามารถดาํรงชีวิตอยู่
ในทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ย่างกลมกลืนและมีความสุข สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ลาํไย ศรีมงคล 
(2554 : 5) พบว่า สาระทอ้งถ่ินมีเน้ือหายืดหยุ่นและมีเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมกบับริบทของแต่ละ
ชุมชน แต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีความจาํเป็นต่อการเรียนรู้ เพราะทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน ชุมชนหรือสังคม
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดและพฒันาหลกัสูตรให้หลากหลายสอดคลอ้งกบัสภาพความ
เป็นอยู ่

ดังนั้ นความสามารถการฟัง-พูด จึงมีความสําคัญในด้านการส่ือสารและการเกิด
กระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบนัน้ี ทั้งสองทกัษะน้ีจะเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีสาํคญันาํไปสู่ทกัษะอ่ืนๆ ใน
ระดบัสูงข้ึนไป เม่ือนาํวิธีการสอนท่ีเนน้ภาระงานมาดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันา
ความสามารถทกัษะการฟัง-พูดจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา มีความมัน่ใจใน
ตนเองและสามารถใชภ้าษาอยา่งเป็นธรรมชาติ นอกจากนั้นเม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากส่ิงท่ีใกลต้วัใน
ทอ้งถ่ินของตนเอง จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง ปลูกจิตสาํนึกให้ผูเ้รียนตระหนกัถึง
ความสาํคญัของทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัอยูแ่ละสามารถนาํความรู้ท่ีไดน้าํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวิต
ในทอ้งถ่ินของตนไดอ้ยา่งกลมกลืน 

โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา อาํเภอนํ้ าเกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดทาํการสอนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีจาํนวนนักเรียนทั้งส้ิน 808 คน มีครูปฏิบติั
หนา้ท่ีการสอน จาํนวน 45 คน สภาพโดยทัว่ไปนกัเรียนมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนและปาน
กลาง ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีรับจา้ง ทาํนา และทาํสวน (โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา, 2556: 1-6)  จาก
ขอ้มูลการจดัการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปะเทศ ในปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียน
นํ้ าเกล้ียงวิทยา ปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสามารถการฟัง–พูด
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 มีผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัไม่น่าพอใจ คิดเป็นร้อย
ละ 33.57 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น หลกัสูตรการจดัการศึกษา กระบวนการจดัการเรียน
การสอน ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ สภาพความพร้อมและความแจกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน 
เทคนิคของครูผูส้อน เป็นตน้ (โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา, 2556: 16) 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการโดยกรรมการพฒันาคุณภาพวิชาการกาํหนดสัดส่วนของการ
ใชห้ลกัสูตรแกนกลางไวท่ี้ร้อยละ 70 ส่วนโรงเรียนมีหนา้ท่ีจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการในทอ้งถ่ินสัดส่วนร้อยละ 30 โดยแต่ละวิชาแต่ละช่วงชั้นสามารถยืดหยุ่นไดต้าม
ความ เหมาะสมตามธรรมชา ติแ ต่ละวิ ชา  และให้ เ น้ื อหาสาระการ เ รี ยน รู้ ร้อยละ  3 0 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 57) เพ่ือสอดคลอ้งกบันโยบาย โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา จึงไดจ้ดัทาํ
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หลกัสูตรให้ครอบคลุมกบัเน้ือหาเร่ืองราวในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการสร้างองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์
สูงสุดในการสร้างความตระหนกัและสร้างความภาคภูมิใจต่อทอ้งถ่ินท่ีผูเ้รียนอาศยัอยู ่โรงเรียนจึง
ได้บูรณาการเป็นเร่ืองเดียวกันกับหลกัสูตรแกนกลาง ซ่ึงอาจแทรกอยู่ในสาระการเรียนรู้หรือ
กิจกรรมการเรียน  เพื่อสร้างการเรียนรู้รายวิชาภาษาองักฤษมีความหมายต่อนักเรียน ตอ้งมีการ 
บูรณาการสาระทอ้งถ่ินร่วมกบักิจกรรมการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มตามบริบทท่ีเป็นจริงและ
สามารถในไปใช้ได้ในชีวิตจริง อีกทั้ ง เพื่อพฒันาความสามารถการฟัง–พูด ภาษาองักฤษของ
นกัเรียน ส่งเสริมประสิทธิภาพของการใชค้วามสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษใหสู้งข้ึนไป 

จากการศึกษาหลกัการ ความสาํคญั และปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  
ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้ผลของบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระ
ทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง–พูดภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ า
เกล้ียงวิทยา โดยเนน้ภาระงาน (Task-Based learning) และสาระทอ้งถ่ิน (Local Issue) เพ่ือให้
นกัเรียนเกิดความสนุกสนาน กลา้แสดงออก ทาํงานเป็นทีม และภาคภูมิในในทอ้งถ่ินท่ีตนเองอาศยั
อยู ่ต่อความสามารถการฟัง–พดูภาษาองักฤษของนกัเรียนเพราะความสามารถการฟังจะมาก่อนการ
พูด และความสามารถการฟังจะเป็นตวักลไกสําคญัในการพฒันาทกัษะการพูด การอ่านและการ
เขียน รวมทั้งพิจารณาถึงความพร้อม ความสามารถ ความตอ้งการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในการพฒันาบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษ จะช่วยให้นกัเรียนเกิดความมัน่ใจในตวัเอง กลา้แสดงออก สร้างความตระหนักถึง
ทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัอยู่ รวมถึงสร้างเจตคติท่ีดีต่อเรียนรายวิชาภาษาองักฤษและสามารถนาํไปใชใ้น
การส่ือสารในชีวิต ผูว้ิจัยได้ทีการศึกษาคน้ควา้และทดลองกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาท่ี 1 (ช่วงชั้นท่ี 3) ซ่ึงเป็นวยัท่ีจะพร้อมรับนวตักรรมใหม่ ไดอ้ย่างรวดเร็ว สามารถฝึก
ทกัษะพื้นฐานในดา้นการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสมกบัความสามารถท่ีตนเองตอ้งการของนักเรียน ช่วยสร้างบรรยายในการเรียนให้มีความ
หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน 

จากเหตุผลทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ประกอบผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นครูสอนภาษาองักฤษ
ในโรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา จึงสนใจท่ีจะศึกษาว่าเม่ือนกัเรียนไดเ้ขา้รับการส่งเสริมโดยใชบ้ทเรียน
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด  นักเรียนจะมี
ความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึนหรือไม่ โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดู สาํหรับมธัยมศึกษาป่ีท่ี 1 ซ่ึงใหค้วามสาํคญั
กบัความสามารถการฟัง-พูด เพื่อให้นกัเรียนสามารถติดต่อส่ือสาร กลา้แสดงออก และทาํงานเป็น
ทีม ไดโ้ดยวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นภาระงานและบูรณาการกบัสาระทอ้งถ่ิน เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
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ตระหนักต่อทอ้งถ่ินของตน ผลท่ีได้รับจากการวิจยัจะได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียน
ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด ในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษในระดบัอ่ืนๆใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถ
การฟัง-พูดภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา จงัหวดัศรีสะเกษ ให้ไดค่้า
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศแ์ละคณะ, 2520: 135-139)  

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการฟัง–พดู ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา จงัหวดัศรีสะเกษ ก่อนและหลงัการฝึกโดยใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ี
เนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยาท่ีมี
ต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
 
ปัญหาในการวจัิย 

1. ผลสัมฤทธ์ิของบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อ
ความสามารถการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ  ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา จะมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศแ์ละคณะ, 2520: 135-139) ท่ีตั้งไวห้รือไม่ 

2. ความสามารถการฟัง – พดู ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนนํ้า
เกล้ียงวิทยา จงัหวดัศรีสะเกษ ก่อนและหลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน
เและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูท่ีผูว้ิจยัสร้าง สูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยาท่ีมีต่อบทเรียน
ภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ มีความ
คิดเห็นท่ีดีต่อบทเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนหรือไม่ 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษ มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ 75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศแ์ละคณะ,  2520: 
135-139)  
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2. ความสามารถการฟัง–พูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนนํ้ า
เกล้ียงวิทยา ก่อนและหลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อ
ความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยาท่ีเรียน
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ มี
ความคิดเห็นท่ีดีต่อบทเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยั ดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา อาํเภอนํ้ าเกล้ียง 
จงัหวดัศรีสะเกษ แบ่งออกเป็น 4 หอ้งเรียน จาํนวน 101 คน  
 กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา อาํเภอนํ้ า
เกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2558 ทีเรียนรายวิชาภาษาองักฤษฟัง-พูด จาํนวน 30 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง   
 2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรท่ีศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
 2.1 ตวัแปรตน้ คือ บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน  
 2.2 ตวัแปรตาม คือ 
  2.2.1 ความสามารถการฟัง–พดูภาษาองักฤษ 
  2.2.2 ความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อ
ความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 

3. ระยะเวลาใชใ้นการทดลองใชแ้ละพฒันาบทเรียนองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระ
ทอ้งถ่ินความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ า
เกล้ียงวิทยา อาํเภอนํ้ าเกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นระยะเวลา รวม 12 สัปดาห์ 24 คาบเรียน คาบ
เรียนละ 50 นาที ระหวา่งวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2558 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยแบ่งเป็นระยะเวลา
ก่อนการทดลอง (Pre-test) 2 คาบเรียน  ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ และระยะเวลาหลงัการ
ทดลอง (Post-test)  2 คาบเรียน รวมทั้งส้ิน 12 สปัดาห์  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ หมายถึง บทเรียนพฒันาข้ึนมามีเน้ือหาเก่ียวกับทอ้งถ่ินของจงัหวดัศรีสะเกษและ
วิเคราะห์สาระทอ้งถ่ินเทียบเคียงกบั CEFR Theme และ สภายุโรป (European council)ศึกษา
เอกสารและศึกษารายละเอียดเก่ียวกบั ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ไดม้าจากการวิเคราะห์ CEFR ใน
ระดบั A2 และทฤษฏีการสอนฟังและพูด  กระบวนการเรียนการสอนนาํรูปแบบทฤษฏีการเรียนรู้
โดยเนน้ภาระงานเป็นฐานมาเพ่ือออกแบบกิจกรรม  และการวดัประเมินผลแบ่งออกเป็นดา้นการฟัง
เพื่อความเขา้ใจและการพดูเพื่อการส่ือสารโดยออ้มและตรง ดา้นการฟังนั้นมุ่งเนน้การฟังเพื่อความ
เขา้ใจและดา้นการพูดแบ่งออกเป็นการพูดโดยออ้มโดยการทาํขอ้สอบปรนยัท่ีเก่ียวกบับทสนทนา 
การพูดโดยตรงประเมินผลจากการบรรยายรูปภาพและการแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ท่ี
กาํหนด อีกทั้งมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบฝึกทา้ยบท และบทเรียนภาษาองักฤษ
คาดหวงัวา่จะมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

2. ความสามารถการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกการทาํ
แบบทดสอบการฟัง-พูดของนักเ รียน   จํานวน  52 ข้อ  ซ่ึงประกอบด้วย  แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟังเพื่อความเขา้ใจซ่ึงเป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบจาํนวน 20 ขอ้ 20 
คะแนน แบบทดสอบวดัทกัษะการพูดโดยออ้ม แบบปรนัย 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ คะแนน 
แบบทดสอบวดัพดูตรงโดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติเก่ียวกบัมคัคุเทศกน์อ้ย โดยใหน้กัเรียนแสดง
บทบาทสมมติ จาํนวน 1 ชุด 5 คะแนน และแบบทดสอบวดัการพดูตรงโดยดูรูปภาพแลว้บรรยายส่ิง
ท่ีเห็นเป็นเร่ืองราว จาํนวน 1 ชุด คะแนน  

3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อ
ความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบสอบความคิดเห็น ดา้น
เน้ือหา ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงาน (Task-Based Learning) ดา้นการวดั
ประเมินผล และดา้นรูปแบบทัว่ไปของบทเรียน รวมทั้งส้ิน 37 หวัขอ้ยอ่ย  

4. นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา อาํเภอนํ้า
เกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนภาษาองักฤษท่ี
เน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ดาํเนินการวิจยั โดยเสนอผลการศึกษาตามลาํดบัดงัน้ี 

1. หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการฟัง-พดูภาษาองักฤษในระดบัมธัยมศึกษา 
1.1 นโยบายการปฏิรูปการสอนภาษาองักฤษ 
1.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษา 
1.3 สาระ ทกัษะ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 

1.3.1 กรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยโุรป (The Common  
European Framework of Reference for Languages (CEFR)) 

1.3.2 คุณภาพผูเ้รียนตามกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยโุรป 
(The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) 

2. ทกัษะการฟัง-พดูและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
2.1 ความสาํคญัของทกัษะการฟัง-พดู ต่อการพฒันาการส่ือสาร 

2.1.1 ความสาํคญัของทกัษะการฟัง-พดู 
2.1.2 ทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

2.2 ทกัษะและกลยทุธ์ในการสอนฟัง-พดู 
2.2.1 ทกัษะยอ่ยการฟัง 
2.2.2 ทกัษะยอ่ยการพดู 

2.3 แนวทางการจดัการเรียนการสอนฟัง-พดู 
2.3.1 ขอ้คาํนึงเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะฟัง-พดู 
2.3.2 แนวทางการสอนและขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะฟัง-พดู 
2.3.3 กิจกรรมการส่ือสารทกัษะการฟัง-พดู 
2.3.4 การพฒันาทกัษะฟัง-พดู 
2.3.5 การวดัผลและประเมินผลทกัษะการฟัง-พดู 
2.3.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งทกัษะการพดูกบัทกัษะการฟัง 
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3. การนาํกิจกกรมการเรียนรู้โดยเนน้ภาระงานมาใชส้อนรายวิชาภาษาองักฤษ 
3.1 ความหมายของการเรียนรู้โดยเนน้ภาระงาน 
3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนแบบเนน้ภาระงาน 
3.3 ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ภาระงาน 
3.4 กิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน 
3.5 แนวทางการเลือกส่ือในการเรียนแบบเนน้ภาระงาน 
3.6 ประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนแบบเนน้ภาระงาน 

4. การนาํสาระทอ้งถ่ินในการเรียนการสอน 
4.1 ความหมายของสาระทอ้งถ่ิน 
4.2 หลกัเกณฑ ์การเลือกสาระทอ้งถ่ิน  
4.3 การคดัเลือกหวัขอ้ศึกษาเร่ืองจากสาระทอ้งถ่ิน 
4.4 กรอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสาระทอ้งถ่ิน 

5. กระบวนการพฒันาส่ือ/บทเรียน 
5.1 กรอบการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
5.2 การพฒันาบทเรียนการสอน 
5.3 ขั้นตอนการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
5.4 เกณฑก์ารประเมินบทเรียน 
5.5 คุณค่าของบทเรียนการสอนท่ีมีต่อผูเ้รียน 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1 งานวิจัยเก่ียวกับทักษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษโดยเน้นภาระงานและสาระ

ทอ้งถ่ิน 
6.2 งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาส่ือทกัษะการฟัง-พดู 

 
1. หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการฟัง-พูดภาษาองักฤษในระดับมัธยมศึกษา 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ในชีวิตประจาํวนั เน่ืองจาก
เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การ
สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนกัถึงความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก นาํมาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ 
ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่างของภาษาและ
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดี  
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ต่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 
2554: 1) 

1.1 นโยบายการปฏิรูปการสอนภาษาองักฤษ 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ งระบบให้สัมพนัธ์

เช่ือมโยงกนั เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
สร้างเสริมสมรรถนะและทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ ให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาองคค์วามรู้เพ่ือการพฒันาตน อนัจะนาํไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และการเตรียมความพร้อมรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงกาํหนดนโยบายการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานข้ึนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้
ตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษและพฒันาผูเ้รียนให้มี
สมรรถนะและทกัษะตามท่ีกาํหนด (คู่มือการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษแนวใหม่, 2558: 1) 
ดงัน้ี 

1. ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล ได้แก่ The 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลกัใน
การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลกัสูตร การพฒันาการ
เรียนการสอน การทดสอบ การวดัผล การพฒันาครู รวมถึงการกาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 

2. ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการ
เรียนรู้ โดยเนน้การส่ือสาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยปรับการเรียนการสอน
จากการเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้นการส่ือสารท่ีเร่ิมจาก การฟัง ตามดว้ยการพูด การอ่าน และการ
เขียนตามลาํดบั 

3. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
หลกั ดว้ยหลกัสูตรแบบเรียนส่ือการเรียนการสอน แต่ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัได ้ทั้งน้ีตามความ
พร้อมของแต่ละสถานศึกษาและแสดงถึงความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

4. ให้มีการเรียนการสอนวิชาสนทนาภาษาองักฤษเป็นการทัว่ไป และมีการเรียน
การสอนภาษาองักฤษแบบเขม้ขน้ รวมถึงจัดให้เป็นสาระเพิ่มเติมในลกัษณะวิชาเลือกได้ด้วย 
เพื่อใหผู้เ้รียนเลือกเรียน ตามความสนใจความถนดั และศกัยภาพ 

5. ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคลอ้งกับ
วิธีการเรียนรู้ท่ีเนน้การส่ือสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลกั CEFR โดยจดัใหมี้การ
ประเมินความรู้พื้นฐานภาษาองักฤษสําหรับครู(ผูส้อน) เพื่อให้มีการฝึกอบรมครู ตลอดจนพฒันา
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ระบบติดตามแกปั้ญหาและช่วยเหลือครู และใหมี้กลไกลการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ท่ี
มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกต่างของระดับ
ความสามารถทางภาษาองักฤษ เพื่อให้สามารถยกระดับความสามารถทางภาษาองักฤษได้จริง 
นอกจากน้ีควรมีระบบการฝึกฝน และการสอบวดัระดับความสามารถออนไลน์เพื่อการพฒันา
ต่อเน่ืองดว้ย 

6. ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญั
ในการช่วยพฒันาความสามารถทางภาษาของครูและผูเ้รียน ทั้งการส่งเสริมใหมี้การผลิต การสรรหา 
e-content, Learning applicationsรวมถึงแบบฝึกและแบบทดสอบท่ีไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ
สาํหรับการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การใชช่้องทางการเรียนรู้ผา่นโลกดิจิทลั ยกตวัอยา่งเช่น การ
เรียนรู้การฟัง การออกเสียงท่ีถูกตอ้งตาม Phonics จากส่ือดิจิทลั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 1-2) 

สรุปว่า นโยบายการสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนัน้ีเนน้การสอนภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสาร โดยมุ่งเนน้พฒันาทกัษะการฟังและการพดูเป็นหลกัมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนสามารถส่ือสารกนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยอาศยัส่ือการเรียนรู้ผา่นโลกดิจิทลัเขา้มาช่วยในการพฒันานกัเรียนใหเ้ขา้ถึง
กระบวนการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

1.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรภาษาองักฤษระดับมัธยมศึกษา 
วตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนภาษาองักฤษในระดบัชั้นมธัยมศึกษาซ่ึงเป็น

ภาษาองักฤษระดบัมาตรฐานพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามหลกัภาษาและเหมาะสมกบัวฒันธรรม นาํความรู้ความสามารถใชภ้าษาองักฤษอยา่งพอเพียงท่ี
จะใชป้ระโยชน์ในการศึกษาต่อในระดบัสูงหรือการประกอบอาชีพ สามารถพฒันาความสามารถ
ทางภาษาองักฤษ ทั้งในดา้นการฟัง พูด อ่าน  เขียน เพื่อใชใ้นการส่ือสารและแสวงหาความรู้  สร้าง
เจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้
มีความรู้และความเขา้ใจเร่ืองราวและวฒันธรรมของชนชาติท่ีพูดภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ และ
นอกเหนือจากนั้ นพฒันาให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองราวและวฒันธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลก เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกอย่างสร้างสรรค ์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 15) 

1.3 สาระ ทกัษะ กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัความสามารถทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
ผูว้ิจยัไดส้รุปจากตาํราการสอนภาษาองักฤษฟัง-พูดจากทฤษฏีนาํไปสู่การปฏิบติั

ของ Richardsand Rodgers (2000: 35) Brown (1987: 105-109) และ Nunan (1989: 56-57) 
นอกจากน้ียงัได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจกรรม
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
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หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวงัให้
ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกไดอ้ย่างสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยสาระสําคญั ดงัน้ี ภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร เพื่อใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นาํเสนอขอ้มูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 
และสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม ภาษาและวฒันธรรม เพื่อใชภ้าษาต่างประเทศ
ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษาความสัมพนัธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากบั
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา ภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมไทย และนาํไปใช้
อย่างเหมาะสม ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เพื่อใชภ้าษาต่างประเทศในการ
เช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลก
ทศัน์ของตน และภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก เพื่อใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษา
ต่อประกอบอาชีพ  และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) 

ทกัษะในการเรียนรู้มุ่งเนน้ในเก่ียวกบั ปฏิบติัตามคาํขอร้อง คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง และ
คาํอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกตอ้ง
ตามหลกัการอ่าน ระบุ/เขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ี
ฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหัวขอ้เร่ือง ใจความสําคญั รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ พร้อมทั้ งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั สถานการณ์ ข่าว เร่ืองท่ีอยูใ่น
ความสนใจของสังคมและส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม ใชค้าํขอร้อง คาํช้ีแจง และคาํอธิบาย 
ใหค้าํแนะนาํอยา่งเหมาะสม พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ขอ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก
และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์/เร่ือง/ประเด็นต่างๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสาํคญั/แก่น
สาระ หวัขอ้เร่ืองท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจ พดูและ
เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ  
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เลือกใช้ภาษา นํ้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา อธิบายเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจา้ของภาษา เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบ และอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลาํดบัคาํตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและ อธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย และนาํไปใช้
อยา่งเหมาะสม คน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งการเรียนรู้ และนาํเสนอดว้ยการพูดและการเขียน ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  ใชภ้าษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/คน้ควา้ รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ทอ้งถ่ิน เป็นภาษาต่างประเทศ และมีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ (เนน้การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) 
ส่ือสารตามหัวเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคาํศพัทป์ระมาณ 
๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ คาํ (คาํศพัทท่ี์เป็นนามธรรมมากข้ึน) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

กิจกรรมทกัษะการฟัง-พดู ประกอบดว้ย ฟังและพดูทกัทายและกล่าวตอบคาํทกัทาย
(greeting and responding) ไดถู้กตอ้ง ฟังและพูดกล่าวลา (leave taking) ไดถู้กตอ้ง  ฟังและพูด
แนะนาํ (introducing) ไดถู้กตอ้ง ฟังและพดูแทรก (interrupting) ไดถู้กตอ้ง ฟังและพดูเตือนใหร้ะวงั 
(urgent warning) ไดถู้กตอ้ง ฟังและพดูการถามทุกขสุ์ข (asking about health) ไดถู้กตอ้ง ฟังและพดู
ขอบคุณและการกล่าวตอบ ( thanking and responding ) ฟังและพูดขอโทษ (apologizing) ได้
ถูกตอ้ง ฟังและพดูแสดงความช่ืนชม ยนิดี และกล่าวชม (expressing admiration and complement) 
ไดถู้กตอ้ง ฟังและพดูแสดงการยอมรับและไม่ยอมรับ (expressing approval and disapproval) ได้
ถูกตอ้ง  ฟังและพดูแสดงความตอ้งการ (expressing needs) ไดถู้กตอ้ง (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) 

สาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมนั้ นเก่ียวข้องกับ นิทาน ข่าว หนังสือพิมพ ์
เรียงความ ประสบการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ สถานการณ์จาํลอง เพลง แผ่นพบั วีดิทศัน์ เกม โฆษณา 
วฒันธรรม และบทร้อยกรอง 

สรุปไดว้่า หลกัสูตรรายวิชาภาษาองักฤษฟัง-พูด เพื่อพฒันาให้นักเรียนสามารถ
ส่ือสารดา้นการฟัง-พูด จากส่ิงท่ีอ่าน ฟัง และพบเห็นจากข่าวสาร ขอ้มูล และสถานการณ์ต่างๆ ฝึก
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การตั้งคาํถาม การสนทนาโตต้อบ และแสดงความคิดเห็นโดยการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
อยา่งเหมาะสม 

1.4 กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR)) 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษากรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาของสภาพยุโรปเพ่ือเป็นกรอบ
ความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้ งในการออกแบบ
หลกัสูตร การพฒันาการเรียนการสอนการทดสอบ การวดัผล การพฒันาครูรวมถึงการกาํหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ในการนาํกรอบอา้งอิง CEFR มาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
นั้น กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินการดงัน้ี 

แนวทางการใชก้รอบ CFER เพ่ือเป็นกรอบความคิดหลกัในการกาํหนดเป้าหมาย
การจดัการเรียนการสอนโดยใชร้ะดบัความสามารถ 6 ระดบัของ CEFR เป็น เป้าหมายการพฒันา
ผูเ้รียนในแต่ละระดบั โดยผูส้ําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีระดบัความสามารถทางภาษาเป็น
ผูใ้ชภ้าษาขั้นพื้นฐาน ระดบัความสามารถทางภาษาตามกรอบ CEFR อยู่ในระดบั A1 ผูส้ําเร็จ
การศึกษาชั้ นมัธยมศึกษา ระดับความสามารถทางภาษาเป็นผูใ้ช้ภาษาพื้นฐาน อยู่ในระดับ
ความสามารถทางภาษาตามกรอบ CEFR อยูใ่นระดบั A2 และผูส้าํเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบั
ความสามารถทางภาษาเป็นผูใ้ชภ้าษาอิสระ อยูใ่นระดบั B1 

ดงันั้นการประเมินหรือตรวจสอบผลการจดัการศึกษา หรือผลการพฒันาผูเ้รียนใน
แต่ละระดบัขา้งตน้ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรไดมี้การทดสอบหรือวดัผล โดยใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานท่ีเทียบเคียงผลคะแนนกบัระดบัความสามารถทางภาษาตามกรอบอา้งอิง CEFR เพื่อ
ตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาผา่นเกณฑร์ะดบัความสามารถท่ีกาํหนดหรือไม่ 
(คู่มือการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษแนวใหม่, 2558: 1-2) 

1.5 คุณภาพผู้เรียนตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป The 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) 

กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3) ตอ้งมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ เม่ือเทียบกบักรอบ CEFR อยู่ในระดบั A2 โดย
แบ่งเป็นทกัษะต่าง ๆ ดงัน้ีListening, Reading, Spoken Interaction, Spoken Production, Written 
Interaction, Strategies และLanguage Quality (คู่มือการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษแนวใหม่, 
2558: 18) 

ระดบัความสามารถของผูเ้รียนในระดบั A2 นั้น ผูเ้รียนตอ้งสามารถใชแ้ละเขา้ใจ
ประโยคในชีวิตประจาํวนั (ในระดบักลาง) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัวการจบัจ่ายใชส้อย สถานท่ี 
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ภู มิศ าสต ร์  การทํา ง าน  และสามารถ ส่ือสารแลก เป ล่ียนข้อ มูลทั่ว ไปในการใช้ ชี วิ ต               
ประจําวัน  สามารถบรรยายความคิดฝัน ความคาดหวัง ประวัติ ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากนั้น ดา้นทกัษะการฟัง ผูเ้รียนตอ้งสามารถการฟังโดยรวม (OVERALLLISTENING) 
การฟังคู่สนทนา (LISTEN TOINTERLOCUTOR) การฟังการอภิปราย (LISTE INDISCUSSION) 
การฟังในฐานะผูฟั้ง/ผูช้ม (LISTEN INAUDIENCE) การฟังจากโทรทศัน์หรือภาพยนตร์ (LISTEN 
TOTV, FILM) และการฟังประกาศ (LISTEN TOANNOUNCEMENTS) ดา้นของ  ทกัษะการพูด 
ผูเ้รียนตอ้งสามารสนทนา (CONVERSATION) การอภิปราย (DISCUSSION) การแลกเปล่ียนขอ้ 
มูล  (INFORMATIONEXCHANGE) การติดต่อกิจธุระ  (TRANSACTIONS) การสนทนาทาง
โทรศพัท(์TELEPHONING) การบรรยาย (DESCRIPTION) การโตแ้ยง้ (ARGUING A CASE) 
และการนาํเสนอ (PRESENTATIONS) 

จากขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยใหผู้ว้ิจยัเห็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ทกัษะการฟัง-พูดโดยเนน้ภาระงานเป็นฐานและสาระทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมและระดบัความสามารถ
ของผูเ้รียนท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแต่ละระดบัทกัษะเหล่าน้ีเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นต่อความอยูร่อดของการใช้
ชีวิตในสงัคมท่ีใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร จะเห็นไดว้า่กรอบมาตรฐาน CEFR ใหค้วามชดัเจน 

ในการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยท่ีคุณภาพของผูเ้รียนยงัคงเป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( คู่มือการจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษแนวใหม่, 2558: 35) 
 
2. ทกัษะการฟัง-พูดและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ทกัษะทางภาษาท่ีใช ้ในการส่ือสาร ทกัษะการฟัง-พูดเป็นทกัษะการถ่ายทอดความคิด 
ความเขา้ใจ และความรู้ สึกเพื่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจและทราบจุดมุ่งหมายของผูพู้ด ดงันั้นทกัษะการฟัง-
พดูจึงเป็นทกัษะพื้นฐานทางการส่ือสารทางภาษาองักฤษท่ีมีความสาํคญัมาก และเน่ืองจากยคุน้ีเป็น
ยคุขอ้มูลข่าวสาร การพบปะเจรจาติดต่อส่ือสารกบัชาวต่างประเทศมี มากข้ึน ความจาํเป็นในการใช้
ภาษาองักฤษในการฟัง-พดูเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนัจึงมีมากข้ึน 

2.1 ความสําคญัของทกัษะการฟัง-พูด ต่อการพฒันาการส่ือสาร 
ทกัษะการฟัง-พูดมีความสําคญัในกระบวนการส่ือสาร เป็นทกัษะท่ีต้องใช้ใน

สถานการณ์จริง การฟัง-พูดอาจจะไม่มีโอกาสในการเตรียมการหรือการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
เหมือนทกัษะอ่ืน เช่น การเขียน ดงันั้นการฝึกฝนในการฟังและการพดูจึงมีความสาํคญั การฟัง-พดูท่ี
ดีทาํใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ส่งผลดีต่อตนเองและสงัคม 
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ทกัษะการฟัง-พดู เป็นการส่ือสารทางวาจาของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป ซ่ึงต่างก็มี
จุดประสงค์ท่ีจะส่ือความหมายของตนเอง อีกทั้ งผูฟั้งจะต้องตีความในส่ิงท่ีผูพู้ดต้องการส่ือ
ความหมาย และสามารถโตต้อบดว้ยภาษาท่ีผูฟั้งสามารถเขา้ใจได ้คือตรงกบัความตั้งใจท่ีจะส่ือ
ความหมายของผูพู้ด ทกัษะการฟัง พูดไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้กล่าวคือ ทกัษะการฟังเป็น
ทกัษะด้านการรับ (Receptive Skill) และทกัษะการพูดเป็นทกัษะทางดา้นการแสดงออก 
(Productive Skill) อย่างไรก็ตามผูฟั้งสามารถตีความในส่ิงท่ีไดย้ินดว้ยการเน้นเสียงหนักเบา
ระดับสูงตํ่าในประโยค การแสดงสีหน้าท่าทางได้ ถึงแม้ว่าผูพู้ดจะใช้ภาษาไม่ถูกต้องก็ตาม     
(รัตนา ศิริลกัษณ์, 2540: 23) 

การเรียนภาษาต่างประเทศก็เพื่อสามารถใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร
กบัผูอ่ื้นไดต้ามความตอ้งการในสถานการณ์ต่างๆทั้งในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ การท่ี
นกัเรียนจะใชภ้าษาไดถู้กตอ้งคล่องแคล่วและเหมาะสมนั้นข้ึนอยู่กบัทกัษะการใชภ้าษา ดงันั้นการ
เรียนภาษาท่ีดีนกัเรียนจะตอ้งมีโอกาสไดฝึ้กทกัษะการใชภ้าษาใหม้ากท่ีสุดทั้งในหอ้งเรียนและนอก
หอ้งเรียน การจดักระบวนการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของการ
เรียนภาษาจึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝึกทกัษะทางภาษาและกิจกรรม
การฝึกนักเรียนให้รู้วิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเองควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงจะนาํไปสู่การเรียนท่ีพึ่งตนเองได ้
(Learner independence) และสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต (Lifelong learning) และการใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้หาความรู้ในการเรียนวิชาอ่ืนๆในการศึกษาต่อรวมทั้ง
เขา้ใจกระบวนการพดูอยา่งสร้างสรรค ์(กรมวิชาการ, 2544) 

ความสามารถในการพดูเป็นความสามารถในการผลิตภาษา (Productive Skill) ท่ีผู ้
พูดจะตอ้งถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ออกมาเป็นรหัสของภาษา หรือเป็นคาํพูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ 
นอกจากจะเนน้หนกัในคาํและระดบัเสียงสูงตํ่าในประโยคแลว้ ผูพู้ดยงัไดแ้สดงออกซ่ึงวฒันธรรม
และสภาพของผูพู้ด คือ แสดงจุดมุ่งหมายในการพูดว่าตอ้งการส่ืออะไร กบัใคร ท่ีไหน และพูด
อย่างไร เป็นตน้ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์นั้น ๆ และผูพู้ดยงัตอ้งมีความคล่อง 
(Fluency) และความถูกตอ้ง (Accuracy) ไม่รีรอท่ีจะตอบโต ้มิฉะนั้นจะทาํใหก้ารสนทนาหยดุชะงกั 
ลม้เหลว เพราะผูฟั้งจะไม่สนใจอีกต่อไปและไดเ้สนอแนะว่า ส่ิงท่ีครูผูส้อนจะตอ้งคาํนึงถึงเก่ียวกบั
การสอนทกัษะการฟัง-พดู มีดงัน้ี 

1. นักเรียนจะต้องมีความรู้ในด้านการออกเสียง  การเลือกความหมายและ
กฎไวยากรณ์ของภาษา โดยสามารถนาํส่ิงท่ีเรียนมาไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้กล่าวคือ จะตอ้งมี
ทกัษะทางภาษาและทกัษะทางการส่ือสาร 
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2. ครูควรเลือกเน้ือหาท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั้นของนักเรียน อีกทั้ง
ควรเน้นบทสนทนาท่ีไม่เป็นทางการ และควรเป็นตวัอย่างของการใชภ้าษาจริงในชีวิตประจาํวนั 
โดยสามารถช้ีให้เห็นกฎการพูดได ้คือรู้ว่าบทสนทนานั้นใครพูดกบัใคร พูดเร่ืองอะไร พูดท่ีไหน 
พดูอยา่งไร และผูพ้ดูมีจุดประสงคอ์ยา่งไร 

3. บรรยากาศในการสอนทกัษะการฟัง พูด ควรเป็นบรรยากาศท่ีไม่เครียด โดยให้
นกัเรียนมีความสบายใจ และไม่อายท่ีจะพดู 

4. ครูผูส้อนควรส่งเสริมใหน้กัเรียนสนใจกลวิธีท่ีจะพดูให้ผูอ่ื้นสนใจ เช่น รู้จกัการ
เร่ิมตน้การสนทนา การใชเ้วลาคิดระหวา่งสนทนา การจบการสนทนา และการรู้จงัหวะท่ีจะหยดุพดู
เพื่อฟังผูอ่ื้น เป็นตน้ โดยผูส้อนอาจฝึกให้รู้จกัใชค้าํท่ีจะดาํเนินการสนทนาให้เหมาะสมกบัสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา (สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์, 2532: 45) 

Byne (1979: 39) ไดใ้หค้วามเห็นสอดคลอ้งว่าความสามารถในการพดูเก่ียวขอ้งกบั
การฟังโดยตรง โดยผูพู้ดมีบทบาทเป็นผูส่้งสารและรับสารในเวลาเดียวกนัและการสนทนานั้นเป็น
การส่ือสารแบบสองทาง และผูพ้ดูตอ้งมีความสามารถในการใชภ้าษาเพ่ือทาํใหผู้ฟั้งเขา้ใจได ้

จากแนวคิดเก่ียวกับความสําคัญของทักษะการฟัง-พูด คือ ผูพู้ดต้องสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นคาํพดูโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อส่ือ
ความหมายใหคู่้สนทนาเขา้ใจและบรรลุจุดมุ่งหมายโดยผูพ้ดูยงัเป็นผูรั้บฟังในเวลาเดียวกนัดว้ยและ
สามารถไดต้อบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ทกัษะการฟัง-พูดเป็นการส่ือความระหว่างบุคคลกับบุคคลโดยใช้คาํพูด (Oral 
communication) รวมไปถึงการใชกิ้ริยาท่าทาง สีหนา้ ดวงตา และการเคล่ือนไหวทางร่างกายช่วย
เสริมให้การส่ือสารทางคาํพูดสมบูรณ์ยิ่งข้ึน นอกจากน้ีวาทการหรือหรือการพูดนั้ นยงัเป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ืองซ่ึงเก่ียวขอ้งทั้งผูส่้งสารและผูรั้บรวมไปถึงเคร่ืองมือในกระบวนการส่ือสาร 
และพฤติกรรมท่ีเก่ียวโยงกนั ถา้ขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดการส่ือสารกจ็ะไม่เกิดข้ึน 

Canale and Swain (1980: 58-59) ไดใ้หใ้หส้มรรถวิสัยของการส่ือความหมายทาง
ภาษา (Communicative competence) วา่ประกอบดว้ย 

1. สมรรถวิสัยในการระเบียบวิธีของภาษา (grammatical competence)  ประกอบ 
ดว้ยความรู้เก่ียวกบัระบบคาํศพัท ์โครงสร้าง ความหมาย และระบบเสียง 

2. สมรรถวิสัยในการใชภ้าษาทางสังคม (Sociolinguistic competence) เน่ืองจาก
ภาษาท่ีใชเ้พื่อการส่ือสารระหว่างบุคคลในสังคม กฎเกณฑ์หรือระเบียบวิธีของการใชภ้าษา การ
ปฏิบติัตนในการใช้ภาษา และในวฒันธรรม เช่น กาลเทศะ รูปแบบภาษาท่ีเหมาะสมท่ีจะใชก้บั
บุคคลใด ในโอกาสใด เพื่อส่ือความหมายหรือเจตนารมณ์ใดจึงเป็นส่ิงสาํคญั 
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3. สมรรถวิสัยในการใชค้วามสัมพนัธ์ของเน้ือความ (discourse competence) 
หมายถึงความสามารถในการใชร้ะเบียบวิธีของความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงระหว่างเน้ือความ 
โดยใชค้วามรู้เชิงไวยากรณ์และความสามารถในการเช่ือมโยงขอ้ความท่ีส่ือความหมายทางภาษาเขา้
กนัไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามวตัถุประสงคข์องการใชเ้กณฑเ์ก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของเน้ือความ 

4. สมรรถวิสัยในการใช้กลวิธีในการส่ือความหมาย (strategic competence) 
ประกอบดว้ยกลวิธีทั้งท่ีเป็นภาษา (verbal) และท่ีนอกเหนือภาษา (nonverbal) กลวิธีน้ีมีอยู ่2 แบบท่ี
สาํคญั ๆ คือ ส่ิงแรกคือ แบบท่ีเก่ียวพนักบัความสามารถทางไวยากรณ์ เช่น การใชภ้าษาเพื่ออธิบาย 
บรรยาย และขยายความส่ิงของท่ีผูใ้ชภ้าษาในขณะนั้นลืมคาํเรียกหรือไม่รู้คาํเรียก และส่ิงท่ีสอง คือ 
แบบท่ีเก่ียวพนักบัระเบียบวิธีของสังคมวิทยา และวฒันธรรมในการใชภ้าษา เช่น วิธีท่ีใชน้าํการ
สนทนากบัคนแปลกหนา้ หรือกบับุคคลท่ีผูพ้ดูไม่รู้ถึงสถานภาพทางสงัคม 

Bachman and Paimer (1996: 449-462) กล่าวว่า สมรรถวิสัยในการส่ือสารนั้นมี
องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ประการ ซ่ึงแสดงเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 

 
สมรรถวิสยัในการส่ือสาร 

 
ความสามารถดา้นกฎเกณฑ ์ ความสามารถในการใช ้  ความสามารถดา้น 
และโครงสร้างของภาษา  กลวิธีในการส่ือความหมาย ภาษาศาสตร์เชิงสงัคม 
 - ระบบคาํศพัท ์  - การถอดความ   - ระเบียบวิธีของการใชภ้าษา  
 - โครงสร้าง   - คาํศพัท ์   - ลงทะเบียน 
 
ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงสมรรถวิสยัในการส่ือสาร 
 

1. ความสามารถทางดา้นไวยากรณ์หรือโครงสร้าง(Grammatical Competence) เป็น
ความสามารถในการใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกตอ้งทั้งในเร่ืองของระบบเสียง ระบบคาํ โครงสร้าง และ
ความหมาย 

2. ความสามารถในดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์(Pragmatic Competence) เป็นความสามารถ
ท่ีจะปฏิบติัในการใชภ้าษา คือมีความสามารถในการเลือกคาํศพัทใ์ห้ไดค้วามหมายตามท่ีตอ้งการ 
และสามารถประโยคไดถู้กตอ้งตามกฎเกณฑ์ นอกจากน้ียงัตอ้งมีความสามารถในการเรียบเรียง
ประโยคเป็นขอ้ความท่ีมีความสมัพนัธ์กนัดว้ย  
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3. ความสามารถดา้นสังคม (Sociolinguistic Competence) เป็นความสามารถทางภาษา
เชิงสังคม คือตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของระบบปฏิบติัทางสังคมของทั้งผูส่ื้อภาษาและผูรั้บ
ภาษา 

William (1995: 18-19) อธิบายว่าความสามารถในการส่ือสารนั้น จะประกอบดว้ย
ความรู้ 4 ประการ คือ  

1. ความรู้เก่ียวกบักฎเกณฑ์ทางดา้นกลไกของภาษา (mechanical rules) ซ่ึงทาํให้
สามารถตดัสินไดว้า่คาํพดูนั้น ๆ ถูกหรือผดิไวยากรณ์ 

2. ความรู้เก่ียวกบักฎเกณฑท์างดา้นความหมาย (meaningful rules) ซ่ึงเป็นกฎเกณฑท่ี์
เช่ือมโยงคาํพูดกบัส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นการเลือกใชค้าํศพัทจึ์งเป็นส่ิงสาํคญั มิฉะนั้นจะทาํให้เกิดการ
ส่ือความหมายท่ีผดิๆ ได ้

3. ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง กฎเกณฑน้ี์จะตอบคาํถามไดว้่า ผูพู้ดใช้
คาํพูดและส่งสารดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมหรือไม่ เกณฑว์ดัความเหมาะสมดูไดจ้ากการยอมรับของ
คนในสงัคมวา่เป็นภาษาท่ีเป็นแบบแผนหรือเป็นแบบกนัเอง  ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชค้าํศพัท์
และโครงสร้างดว้ย 

4. การยอมรับลกัษณะท่ีมิใช่ภาษาวาจา เช่น สถานภาพทางสังคม ท่าทาง การเคล่ือนท่ี 
สายตา การแสดงสีหนา้และอ่ืนๆ ซ่ึงลกัษณะต่างๆ เหล่าน้ีจะตอบคาํถามไดว้่าผูพ้ดูมีการเคล่ือนไหว
และวางตนเหมาะสมหรือไม่ 

จะเห็นไดว้่าทกัษะการฟัง-พูดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารอย่าง
เห็นไดช้ดัโดยผูเ้รียนตอ้งคาํนึงถึงหลาย ๆ ดา้นทางภาษานอกเหนือความรู้ทางกฎเกณฑไ์วยากรณ์
แลว้ ยงัตอ้งมีความรู้ทางดา้นระเบียบวิธี การปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสังคม และการปฏิบติัตนให้
ถูกตอ้งเหมาะสมในการใชภ้าษาในสังคม เพ่ือท่ีว่าในการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมจะ
ไดใ้ชภ้าษาในการส่ือสารไดเ้ขา้ใจ และถูกตอ้งตรงกนั 

2.2 ทกัษะและกลยุทธ์ในการสอนฟัง-พูด  
ทกัษะการฟัง-พูด เป็นการส่ือสารทางวาจาของคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ซ่ึงต่างมีจุด 

ประสงคท่ี์จะส่ือความหมายของตนเอง ผูฟั้งจะตอ้งตีความส่ิงท่ีผูพู้ดพูด และสามารถตอบไดด้ว้ย
ภาษาท่ีผูฟั้งเขา้ใจหรือตรงกบัความตั้งใจจะส่ือความหมาย ทกัษะการฟัง-พดู ไม่สามารถแยกจากกนั
ได ้และในการสอนความสามารถทางดา้นการฟัง พดู เพื่อการส่ือสาร ผูฟั้งและผูพ้ดูจะตอ้งใชค้วาม 
สามารถทางภาษาทุกดา้น ไดแ้ก่ คาํศพัท ์โครงสร้างทางไวยากรณ์ การตีความ การเดาความหมาย 
การทาํนายเร่ืองท่ีผูอ่้านจะกล่าวถึงต่อไป ตลอดจนเขา้ใจความหมายแฝงในคาํพูดท่ีผูพู้ดไม่ไดพู้ด
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ออกไปโดยตรง (สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์, 2535: 52-53) ดงันั้นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดฝึ้ก
ทกัษะการฟัง-พดู ในการเรียนภาษาต่างประเทศจึงเป็นส่ิงสาํคญั 

2.2.1 ทกัษะการฟัง 
ทกัษะการฟังเป็นทกัษะรับสารท่ีสาํคญัทกัษะหน่ึงท่ีใชใ้นการส่ือสารในชีวิต 

ประจาํวนั และเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีสําคญัในการเรียนรู้ทกัษะอ่ืน ดังนั้นในการเรียนการสอน 
นกัเรียนจึงควรไดรั้บการฝึกฝนทกัษะการฟังอยา่งเพียงพอและจริงจงั  

2.2.1.1 ความหมายของทกัษะการฟัง 
มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของทกัษะการฟังดงัต่อไปน้ี 
Abbott (1981: 57-58) กล่าววา่ การฟังภาษาเป็นการฟังคาํพดูหรือเสียง 

ซ่ึงมิใช่มุ่งเฉพาะความหมายอยา่งเดียว แต่ตอ้งเขา้ใจวา่ ผูพ้ดูพถึูงอะไรและส่ิงท่ีพดูนั้นหมายถึงส่ิงใด 
ดงันั้นการฟังท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งใหเ้กิดความเขา้ใจดว้ย 

Widdowson (1983: 10-11) กล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง “การได้
ยนิ” ไวด้งัต่อไปน้ี 

1. การฟัง (Listening) หมายถึง ความสามารถท่ีจะเขา้ใจวา่ ประโยคใด
โดยเฉพาะนั้นสัมพนัธ์กบัประโยคอ่ืนๆ ท่ีพูดไปแลว้อยา่งไรและเขา้ใจว่าประโยคดงักล่าวมีหนา้ท่ี
อยา่งไรในการส่ือสารซ่ึงการฟังแบบน้ีผูฟั้งจะเลือกจาํแต่เฉพาะท่ีสัมพนัธ์กบัจุดประสงคใ์นการฟัง
และจะไม่สนใจต่อส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ 

2. การไดย้ิน (Hearing) หมายถึง ความสามารถของผูฟั้งท่ีจะเขา้ใจ
หน่วยของภาษาในรูปของกระแสเสียง และโดยอาศยัความรู้ดา้นระบบเสียงและไวยากรณ์ของภาษา 
ผูฟั้งจะสมัพนัธ์หน่วยยอ่ยของภาษา ผูฟั้งจะสัมพนัธ์หน่วยยอ่ยของภาษานั้นเขา้ดว้ยกนัเป็นประโยค 
และเขา้ใจความหมายของประโยค 

สรุปไดว้่า การฟัง หมายถึง  ความสามารถในการเขา้ใจประโยคหน่ึง
สัมพนัธ์กบัประโยคอ่ืน ๆ ท่ีไดย้ินแลว้สร้างความสําคญัหรือความหมายข้ึนมา และผูฟั้งจะรับเอา
คาํพดูท่ีไดย้นิมาจดัเรียงลาํดบันั้น ๆ ตลอดจนการข้ึนลงของเสียงเพื่อใหเ้กิดความหมายข้ึน 

2.2.1.2 ความสาํคญัของทกัษะการฟัง 
การฟังเป็นทกัษะท่ีสําคญัทกัษะหน่ึงในการเรียนรู้ภาษาและมกัเป็น

ทกัษะแรก การฟังเป็นทกัษะการรับสาร ซ่ึงมีผูท่ี้ให้ความหมายไวม้ากมาย เพ่ืออธิบายว่า การฟังว่า
เป็นการรับรู้ ขอ้มูลโดยกระบวนการรับข่าวสารท่ีไดย้ิน ทาํความเขา้ใจและพร้อมจะแสดงปฏิกิริยา
โตต้อบ ดั้งนั้นมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัความสาํคญัของทกัษะการฟังไวต่้างๆ 
กนั ดงัน้ี 
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Brown (1987: 105-109) กล่าวว่า ทกัษะการฟัง เป็นทกัษะแรกท่ีเกิด
ตามธรรมชาติและเป็นพื้นฐานท่ีจะพฒันาความสามารถของทกัษะภาษาด้านอ่ืนๆ ให้ดีข้ึนด้วย 
ความหมายว่าบุคคลใดมีความสามารถในการฟังสูง ความสามารถดา้นการพูด การอ่าน และการ
เขียนกค่็อยจะสูงตามไปดว้ย 

Doff (1991: 198 - 199) และ Oxford (1990) มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความสาํคญัของทกัษะการฟังสอดคลอ้งกนัว่าทกัษะการฟังเป็นทกัษะเบ้ืองตน้ในการเรียนภาษาท่ี
ตอ้งพฒันาก่อนการพูดและการอ่านออกเสียงอย่างถูกตอ้ง ทกัษะการฟังเป็นทกัษะท่ีมีความสาํคญั
และมีบทบาทในการส่ือสารในชีวิตประจาํวนัมากกว่าทกัษะอ่ืน ๆ การฟังจึงมีผลต่อการคิด การ
แสดงออก การพูดและพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูฟั้ง จึงเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเรียนรู้การฟัง
อยา่งมีวิจารณญาณ 

Morly (1984: 55) และ Rost (1991: 76) กล่าวว่า การเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จ จะสัมพนัธ์กบับูรณาการของทกัษะท่ีเป็นส่วนประกอบของกนัและกนั (Component 
skills) ตวัอยา่งเช่น ทกัษะการจาํแนกเสียง การระบุกลุ่มคาํดว้ยไวยากรณ์ หรือการใชค้วามรู้เดิม เป็น
ตน้ ตามความหมายน้ี การฟังเป็นการประสมกันระหว่างทกัษะท่ีเป็นส่วนประกอบกันหลายๆ 
ทกัษะมิใช่ทกัษะเด่ียวๆ โดยเฉพาะ ความสามารถในการฟังของบุคคลหน่ึง ๆ เป็นบูรณาการของ
ทกัษะการเรียนรู้ (Perception skills) ทกัษะการวิเคราะห์ (Analysis skills) ทกัษะการสังเคราะห์ 
(Synthesis skills) ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

 
ทกัษะการเรียนรู้    ทกัษะการวิเคราะห์    ทกัษะการสงัเคราะห์ 

 
 ความสามารถในทกัษะการฟัง 
 
ภาพท่ี 2  องคป์ระกอบของทกัษะการฟัง 
 

สรุปไดว้่า การฟังเป็นทกัษะทางภาษาท่ีสาํคญัในการส่ือความหมาย 
และในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เป็นทกัษะท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในหารรวบรวมความรู้ และตีความส่ิง
ท่ีไดย้ิน และเป็นทกัษะท่ีสาํคญัในการท่ีจะพฒันาสู่ทกัษะทางภาษาอ่ืนๆ คือ การพูด การอ่าน และ
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การเขียน ดงันั้นการพฒันาทกัษะการฟังจึงเป็นขั้นแรกในการพฒันาความสามารถหรือพฒันาทกัษะ
ทางภาษาอ่ืน ๆ ของผูเ้รียน 

2.2.1.3 จุดมุ่งหมายของทกัษะการฟัง 
การฟังท่ีไม่มีจุดมุ่งหมายเป็นการฟังท่ีปราศจากความหมาย เน่ืองจาก

ขอ้ความหรือสารท่ีไดรั้บนั้นจะเลือนหายไป ไม่มีปฏิกิริยาตอบกลบั หรืออาจเรียกไดแ้ค่ว่าเป็นการ
ไดย้นิ ดงันั้นการฟังจะมีวตัถุประสงคท่ี์แน่นอน พอท่ีจะแยกเป็นประเภทได ้

Harmer (1991: 26 - 27) กล่าวถึงจุดประสงคใ์นการฟังว่า เพื่อเป็นการ
ยนืยนัความคาดหมายท่ีผูฟั้งตั้งไวก่้อนการฟัง เพื่อคดัเลือกรายละเอียดเฉพาะท่ีตนสนใจและตอ้งการ
ฟังเพ่ือมีส่วนร่วมในการส่ือสารเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ ๆ ไป เช่นการฟังข่าวโฆษณา เพื่อเก็บ
ขอ้มูลไวใ้ชป้ระโยชน์ในโอกาสอ่ืนๆ เพื่อเกบ็รายละเอียดของขอ้มูลท่ีฟัง เป็นตน้ 

อวยพร พานิชและคณะ (2548: 33-34) กล่าวถึงจุดประสงคข์องการฟัง
วา่ จะมีความแตกต่างนั้นจะข้ึนอยูก่บัเน้ือกาของสารท่ีจะฟัง ดงันั้นวตัถุประสงคอ์าจแบ่งออกไดเ้ป็น 
4 ประเภท 

1. การฟังอย่างจาํแนก (discriminate listening) ไดแ้ก่ การฟังอย่าง
แยกแยะให้เห็นความแตกต่าง เห็นลาํดบัประเภทของสารท่ีฟัง  ใชส้าํหรับสารท่ีให้ความรู้หรือขอ้ 
มูลแก่ผูฟั้ง มีวิธีการฟังโดยพุ่งจุดสนใจไปท่ีสาระสาํคญัของสาร พยายามจดัประเด็นสาํคญัๆ ให้ได้
พุ่งจุดสนใจท่ีการจดัระเบียบการพูดเพื่อจะดูความสุมพนัธ์ของหัวขอ้ต่างๆ จากนั้นตอบสนองผูพู้ด 
เพื่อใหเ้ขารับทราบความเขา้ใจของผูฟั้งและตั้งคาํถามเพ่ือความกระจ่าง 

2. การฟังอย่างประเมินค่า (evaluate listening) ไดแ้ก่ การฟังท่ีใช้
ปัญญา ความคิดพิจารณาไตร่ตรอง เพื่อวิพากษว์ิจารณ์ส่ิงท่ีไดฟั้งว่ามีคุณค่าอย่างไร ดีไม่ดีอย่างไร 
น่าเช่ือถือหรือมากเพียงไร การฟังประเภทน้ีมกัใชก้บัสารท่ีมุ่งโนม้นาวชกัจูงเป็นสาํคญั วิธีการฟัง
อยา่งประเมินค่า ผูฟั้งควรเพิ่มความรู้ในหัวขอ้ท่ีจะฟังล่วงหนา้ ในขณะฟังควรเรียนรู้และจาํยทุธวิธี
ท่ีผูโ้นม้นา้วใจใช ้เช่น การใชเ้หตุผล การใชบุ้คลิกส่วนตวั เป็นตน้ และสามารถอธิบายกลวิธีการใช้
ความจริงบางส่วน และการโฆษณาชวนเช่ือ รวมทั้งสังเกตการเปล่ียนแปลงด้านความเช่ือและ
ทศันคติท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการฟังดว้ย 

3. การฟังอย่างนิยมชมช่ืน (appreciative listening) ไดแ้ก่ การฟัง   
เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจ มกัใชก้บัสารท่ีให้ความบนัเทิงทัว่ๆ ไป วิธีการฟัง
ประเภทน้ี ผูฟั้งตอ้งใส่ใจกบัสารนั้นใหม้าก และปรับทศันคติดา้นการรับรู้ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ใหเ้หมาะสมกบัสาร คือ ทาํร่างกายและจิตใจใหค้ลอ้ยตามสารไปดว้ย 
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4. การฟังอยา่งเขา้ใจและเห็นใจผูพ้ดู (empathic listening) ไดแ้ก่ การ
ฟังผูห้น่ึงผูใ้ดระบายความรู้สึก อารมณ์ ความคิดของเขา อยา่งเขา้ใจ เห็นใจ และพร้อมจะช่วยเหลือ 
เช่น นกัฟังประเภททนายความ จิตแพทย ์วิธีการฟังประเภทน้ี ควรหลีกเล่ียงการตดัสิน เพราะผูพู้ด
ไม่ตอ้งการการตดัสินท่ีเน้ือหา แต่ตอ้งการอธิบายหรือระบายขอ้มูลต่าง ๆออกมาก นอกจากนั้น ควร
ใหเ้วลาแก่ผูพ้ดูมาก ๆ และสนใจตวัผูพ้ดูมากกว่าขอ้มูล ข่าวสารท่ีพดู วิธีการฟัง ประเภทน้ีมกัใชก้บั
กลุ่มส่ือสารขนาดเลก็มากวา่การส่ือสารในท่ีสาธารณะ 

เจียรนัย พงษ์ศิวาภยั (2539: 101-102) กล่าวถึงจุดประสงคข์องหลกั 
การของการฟัง มี 3ประการ คือ 

1. ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน  ไดแ้ก่ ฟังเร่ืองราวท่ีสนุกสนานชวนให้
เกิดความนึกฝัน หรือจินตนาการ ฟังแลว้เกิดความสุขผอ่นคลาย 

2. ฟังเพื่อความรู้ ไดแ้ก่ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัวิชาการข่าวสาร และขอ้ 
แนะนาํต่าง ๆ การฟังเพื่อความรู้น้ีผูฟั้งใหเ้ขา้ใจ ใชค้วามคิดและจดสาระสาํคญัไวไ้ด ้

3. ฟังเพื่อให้ฟังท่ีมีไดรั้บคติชีวิหรือความจรรโลงใจ เป็นการฟังท่ีมี
ความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัมาก เพราะผูฟั้งจะตอ้งใชว้ิจารณญาณในการเลือกรับขอ้มูล 

สรุปไดว้่าจุดประสงคใ์นการฟังข้ึนอยู่กบัผูฟั้งว่าจะมีการรับรู้ในเน้ือ 
หาของสารนั้นอย่างไร อาจจะฟังเพื่อแยกแยะหาความกระจ่าง ฟังเพื่อประเมินค่าท่ีตอ้งใชส้มาธิ 
ปัญญา และความคิดในการตดัสินวา่มีคุณค่าอยา่งไร อาจฟังเพื่อความบนัเทิงใหเ้กิดความเพลิดเพลิน
ใจ หรือฟังเพื่อความเขา้ใจและเห็นใจผูพ้ดู ซ่ึงอาจตอ้งใชอ้ารมณ์และความรู้สึก เป็นตน้ 

2.2.1.4 องคป์ระกอบในทกัษะการฟัง 
ทกัษะทกัษะการเป็นการเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีไดย้ินไดฟั้ง ซ่ึง

การท่ีจะสามารถฟังขอ้ความหรือประโยคต่าง ๆ ไดเ้ขา้ใจนั้นจาํเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบของทกัษะ
การเพื่อช่วยให้ผูฟั้งสามารถโต้ตอบหรือส่ือสารกับคู่สนทนาได้ มีนักการศึกษาหลายท่านได้
กล่าวถึงองคป์ระกอบในทกัษะการไวด้งัน้ี 

Rost (1991: 3-4) ไดก้ล่าวถึงทกัษะต่างๆท่ีเป็นองคป์ระกอบในการนาํ 
มาบูรณาการเพ่ือใหก้ารฟังประสบความสาํเร็จดงัน้ี การจาํแนกเสียง การจาํแนกเสียง การจาํแนกคาํ 
การหาลกัษณะเฉพาะในการจดักลุ่มทางไวยากรณ์ของคาํ การหาลกัษณะเฉพาะของหน่วยเสียงท่ี
สมัพนัธ์กนัทางภาษาการเช่ือมโยงส่ิงต่างท่ีบอกมาเป็นนยัในส่ิงท่ีฟัง เช่น ท่าทาง การออกเสียงสูงตํ่า 
การเนน้เสียงหนกั การใชค้วามรู้เดิม และการระลึกไดถึ้งคาํและความคิดท่ีสาํคญั ซ่ึงเป็นความรู้ทาง
ดา้ยขอ้มูลทางภาษาท่ีผูฟั้งตอ้งรู้ แต่ Finocchaiaro, Mary and Bonomo (1973: 136) มีความเห็นแตก 
ต่างไปว่า องคป์ระกอบในทกัษะการภาษาต่างประเทศเพื่อความเขา้ใจนั้นข้ึนอยูก่บัความคุน้เคยกบั
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ส่ิงต่างๆ ท่ีไดฟั้ง ความสามารถของผูฟั้งท่ีจะเขา้ใจตวัช้ีแนะท่ีซํ้ า ๆ (Redundant clues) ท่ีปรากฏอยู่
ในสาร ความสามารถในการเดาหรือตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัคาํหรือกลุ่มคาํท่ีไม่คุน้เคยท่ีพบอยู่ใน
บริบท รวมทั้งความสามารถในทกัษะยอ่ยๆ ของการฟังท่ีผูฟั้งไดพ้บซํ้าๆ จากภาระงานท่ีหลากหลาย 

Rivers (1980: 16) กล่าวถึง องคป์ระกอบการฟังว่าเก่ียวขอ้งกบัการทาํ
ความเขา้ใจความหมายส่ิงท่ีไดฟั้งจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ประการ 

1. ขอ้มูลทางภาษาศาสตร์ (Linguistic information) หมายถึง เสียง คาํ 
และการจดัเรียงคาํพดูท่ีผูฟั้งรับฟัง 

2. บริบททางด้านสถานการณ์ (Situation context) หมายถึง 
สถานการณ์ในการพูดท่ีมีผลต่อการรับฟังของผูฟั้ง เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีไดย้ิน ส่ิงท่ีพูด
ออกมา และส่ิงท่ีคาดวา่จะไดย้นิต่อไป 

3. ข่าวสารท่ีเป็นท่ีเขา้ใจ (Comprehended message) หมายถึง ความ 
สามารถท่ีจะเขา้ใจข่าวสารของผูฟั้ง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความตั้งใจของผูพ้ดูดว้ย 

Brown and Yule (1983: 53-58) กล่าวว่าการท่ีผูฟั้งจะเขา้ใจส่ิงท่ีฟัง 
ผูฟั้งจะตอ้งเขา้ใจคาํศพัทใ์นเร่ืองท่ีฟัง เขา้ใจส่ิงท่ีอา้งถึงและตีความส่ิงท่ีฟังได ้รวมทั้งเขา้ใจบริบทท่ี
เกิดข้ึนดว้ย ซ่ึงบริบทของสถานการณ์จะมีบริบทร่วมท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีไดฟั้งมา
ก่อนกบัขอ้ความท่ีกาํลงัจะตามเขา้มาดว้ยกนั จากองคป์ระกอบดงักล่าว จะทาํให้ผูฟั้งเขา้ใจส่ิงท่ีพูด
และยงัช่วยใหผู้ฟั้งสามารถคาดเดาส่ิงท่ีผูพ้ดูตั้งใจจะกล่าวไวล่้วงหนา้ได ้

Anderson and Lynch (1988: 467-60) กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญั
ต่อการฟัง 3 ประการคือ 

1. ประเภทตวัป้อน คือ ลกัษณะของภาษาท่ีผูฟั้งไดรั้บฟังซ่ึงความยาก
ง่ายของตวัป้อนทางภาษาอยูท่ี่การจดัลาํดบัขอ้มูล ความคุน้เคยกบัเร่ืองท่ีฟัง ความชดัเจนของเน้ือหา
ตลอดจน ความซบัซอ้นของขอ้มูล  

2. การสนบัสนุนจากบริบทในการฟัง คือ จาํนวนขอ้มูลและเวลาท่ีใช้
ในการฟัง การใช่ส่ือหรือวสัดุท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจะช่วยให้ผูฟั้งในการตีความและทาํให้
ผูฟั้งเขา้ใจมากยิง่ข้ึนการทาํงานเป็นกลุ่มกมี็ส่วนส่งเสริมการฟัง 

3. ประเภทของกิจกรรม กิจกรรมท่ีต่างกนัทาํให้ผูฟั้งไดรั้บฟังส่ิงท่ีมี
ความซบัซอ้นต่างกนั 

Richards (1985: 189-196) เสนอความคิดเห็นว่าปัจจยัหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง
และสมัพนัธ์กนัจะมีส่วนช่วยในการทาํความเขา้ใจในการฟังมี 2 ประการใหญ่ ๆ คือ 
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1. ปัจจยัดา้นขอ้ความ ความเขา้ใจขอ้ความท่ีฟังซ่ึงส่ืออกมาทางวาจา 
ตอ้งอาศยัความรู้เก่ียวกับโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการจดักลุ่มคาํและประสบการณ์ จึงบอก
ลกัษณะของขอ้ความท่ีไดย้นิได ้

2. ปัจจยัด้านการพูด ตอ้งตีความตามนัยของผูพู้ดโดยอาศยัความรู้
เก่ียวกบัทฤษฏีท่ีวา่ดว้ยการพดูอนัไดแ้ก่ ความเขา้ใจเร่ืองสถานการณ์ ผูส้นทนา เป้าหมาย และความ
ตั้งใจของผูพ้ดู นอกจากน้ียงัตอ้งเขา้ใจหลกัเกณฑก์บัความร่วมมือในการสนทนาดว้ย 

ทฤษฏีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั
ต่อความเขา้ใจในการฟัง สถานการณ์ เหตุการณ์ และขณะเดียวกนัก็รวมความรู้ดา้นกระบวนการ
สาํหรับการเกบ็ขอ้มูลไวใ้นความทรงจาํ การเรียบเรียง และการตีความขอ้มูล 

พวงเพ็ญ อินทรประวติั (2522: 82) ไดจ้าํแนกองค์ประกอบการฟัง
ภาษาต่างประเทศเพื่อความเขา้ใจไว ้2 ประการ คือ 

1. การรู้จกัเสียง หมายถึง ความหมาย ความสามารถของผูฟั้ง ท่ีจะ
แยกแยะส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในประโยคออกมาไดว้่า ส่วนใดเป็นส่วนสาํคญัและส่วนใด
เป็นส่วนประกอบ 

2. การเขา้ใจความหมายของหน่วยเสียง หมายถึง ความสารถของผูฟั้ง
ในการวิเคราะห์หน่วยเสียง เพื่อความเขา้ใจความหมายและจบัใจความสาํคญัได ้ 

จากความเห็นของนกัการศึกษาดงักล่าว จึงพอสรุปไดว้่า ความเขา้ใจ
ในการฟังควรมีองค์ประกอบท่ีสําคญั คือ 1) ความรู้ทางดา้นภาษาศาสตร์ ไดแ้ก่ 1)การเขา้ใจถึง
ระบบหน่วยเสียง คาํ และประโยค ความหมายของคาํศพัทต์ามบริบท และความรู้ดา้นไวยากรณ์ของ
ภาษา 2) ความสามารถของการฟังท่ีผูฟั้งไดพ้บซํ้า ๆ จากภาระงานท่ีหลากหลาย ซ่ึงตอ้งฝึกจากหลาย 
ๆ สถานการณ์เพ่ือให้ไดเ้ขา้ใจความหมายตามบริบทของเร่ืองท่ีฟัง 3) ภาษาพูดมีผลต่อความเขา้ใจ
ในการทาํกิจกรรมการฟัง 4) ความเขา้ใจในการฟังสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ตอ้งเก็บรวบรวม
ขอ้มูลไวใ้นความทรงจาํเพื่อนาํมาเรียบเรียง และตีความจากขอ้มูลท่ีไดย้นิ 

2.2.1.5 กระบวนการในทกัษะการฟัง 
การรับรู้ดว้ยการฟังเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนั 

การฟังท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งมาจากกระบวนการฟังท่ีสมบูรณ์ ดงัจะเห็นไดจ้ากกระบวนการ
ฟังต่อไปน้ี 

อวยพร พานิช และคณะ (2548: 32) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการฟัง
วา่ การฟังเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนั 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
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1. การไดย้ินเสียงท่ีมากระทบประสาท (hearing) เสียงหรือเสียงใด ๆ 
จะผา่นหูไปกระทบประสาท ในขั้นน้ียงัไม่เรียกว่า การฟัง(listening) เพราะการฟังนั้นกินความไป
ถึงการรับรู้และเกิดความเขา้ใจต่อไปดว้ย 

2. การมีสมาธิต่อส่ิงท่ีเราไดย้ินนั้น (concentration) เม่ือเสียงกระทบ
โสตประสาท และเราพุง่ความสนใจท่ีจะฟัง เรากส็ามารถรับรู้เร่ืองราหรือสาระท่ีเกิดจากเสียงนั้นได ้

3. การเขา้ใจส่ิงท่ีไดย้นิ (comprehension) 
4. การตีความส่ิงท่ีไดย้ินตามความคิด ความรู้ และประสบการณ์ของ

ผูฟั้ง (interpretation) 
5. การตอบสนองต่อสารท่ีไดย้ิน (reaction) อาจเขียนเป็นแผนภูมิได้

ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 3 กระบวนทกัษะการฟัง 
 

จากกระบวนการฟังท่ีกล่าวถึงสรุปไดว้่ากระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองกนั เร่ิมจากการไดย้ินเสียง รับรู้สาระท่ีเกิดจากเสียง เขา้ใจดว้ยการตีความตามความคิด 
ความรู้ ประสบการณ์ แลว้มีการตอบสนองต่อสารท่ีไดย้นิ 

2.2.1.6 การสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ในการสอนทกัษะการฟังนั้น ครูผูส้อนจะตอ้งตั้งจุดประสงคก์ารสอน

ว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนไดอ้ะไรจากการฟัง แลว้จึงกาํหนดกิจกรรมการฟังท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
เพื่อฝึกผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้ 

Harmer (1991: 133) ได้กล่าวถึงเหตุผลหลักในการให้นักเรียนฟัง
ภาษาท่ีเป็นภาษาพดูกเ็พื่อจะใหน้กัเรียนไดย้นิสาํเนียง และภาษาองักฤษแบบต่าง ๆ แทนท่ีจะตอ้งฟัง
แต่เสียงครูซ่ึงมีลกัษณะการใชภ้าษาเฉพาะตวัอยู่แต่เพียงเสียงเดียง และเหตุผลท่ีสองก็คือ ช่วยให้
นกัเรียนเรียนรู้จริง ซ่ึงการไดเ้ห็นและไดย้ินไดฟั้งภาษาพ้ืนฐานท่ีสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ่งสาํหรับ
คนท่ีตอ้งการเรียนรู้ภาษา และประการสุดทา้ยในทาํนองเดียวกนักบัทกัษะการอ่านยิ่งไดฟั้งมากข้ึน
เท่าไร นกัเรียนกจ็ะยิง่มีทกัษะการฟังท่ีดีข้ึนเท่านั้น 
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วฒันวรรณ สงวนเร่ือง (อา้งถึงใน ศิริรักษ ์ทฬัหะกุลธร, 2544: 20) 
กล่าวถึงแนวทางสอนฟังดงัน้ี 

1. ผูส้อนตั้งจุดประสงคก์ารเรียนใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
2. ผูส้อนเตรียมบทเรียนตามขั้นตอน โดยการวางแผนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอนควรเร่ิมจากการทาํแบบฝึกหดัจากง่ายไปยาก ผูส้อนตอ้งใหค้าํสั่งท่ีชดัเจน
ว่าให้ผูเ้รียนฟังอะไรจากส่ิงใด เม่ือไรและอย่างไร ผูส้อนควรให้คาํแนะนําหรือคาํติชมทันที 
เพื่อท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนสนใจ 

3. ผูส้อนควรเตรียมแบบฝึกหัดนาํเขา้สู่บทเรียนเพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
เร่ือง มีสมาธิในการฟังมากข้ึน และช่วยความจาํเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง 

4. ผูส้อนควรฝึกและเนน้ให้ผูเ้รียนจาํขอ้มูลเป็นตอน ๆ การฟังคือการ
รับขอ้มูลและคิดหลงัจากนั้นเป็นการจาํ 

5. ผูส้อน พึงระลึกเสมอว่าการสอนการฟัง คือการฝึกฝนผูเ้รียนเพื่อ
เพิ่มพนูทกัษะการฟังไม่ใช่การทดสอบการประเมินผลกิจกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ราบผลการเรียนรู้
ของตนเองวา่มีพฒันาการอยา่งไร 

ทิพพดี อ่องแสงคุณ (อา้งอิงใน กองวิจยัทางการศึกษา, 2542: 19) ได้
กล่าววิธีการและการจดักิจกรรมการสอนทกัษะการฟัง ควรปฏิบติัตามลาํดบัจากง่ายไปหายาก ดงัน้ี 

1. การฟังเสียงพยญัชนะ คาํ วลีและประโยค ทาํไดโ้ดยให้แสดงออก
ในลกัษณะต่าง ๆ กนั เช่น ปฏิบติัตามคาํสั่ง วาดรูป เล่นเกม โดยให้สังเกตการเนน้เสียงหนกัเบาใน
คาํ เสียงพยญัชนะตน้ กลางหรือทา้ยคาํ และระดบัเสียงสูงตํ่าในประโยค 

2. การฟังโดยพยายามเช่ือมโยงคาํต่างๆ ท่ีได้ยินเป็นกลุ่มท่ีมีความ 
หมายเพื่อใหจ้าํง่าย 

3. การฟังเน้ือเร่ืองสั้นๆ ควรมีคาํศพัทแ์ละโครงสร้างท่ีผูเ้รียนรู้จกัและ
ใหผู้ฟั้งสรุปและเล่าไดว้า่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร ใครทาํอะไรหรือไม่ไดท้าํ มีเน้ือหาสาํคญัอยา่งไร 

4. การฟังบทสนทนาหรือขอ้ความต่างๆ ซ่ึงควรเป็นบทสนทนาหรือ
ขอ้ความท่ีอยูใ่นชีวิตประจาํวนั 

Byrne (1988: 15) ไดเ้สนอแนะการสอนฟังวา่ 
1. ให้ผูเ้รียนไดฟั้งตวัอย่างภาษาพูดแบบต่างๆโดยกระตุน้ให้ฟังส่ิงท่ี

ผูเ้รียนสนใจและสามารถเขา้ใจไดแ้ละใหค้วามเพลิดเพลิน 
2. ฝึกใหผู้เ้รียนฟังและเกบ็ขอ้มูลเฉพาะเช่น ใจความหรือความคิดหลกั 
3. กระตุน้ใหผู้ฟั้งทาํกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การอ่าน การอภิปราย 
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4. ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนขณะท่ีฟังดว้ย 
จากคาํกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่การสอนฟังภาษาองักฤษในแนวส่ือสาร

นั้นครูผูส้อนตั้งจุดประสงคใ์หช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ออกแบบการสอนดว้ยกิจกรรมท่ี
เป็นขั้นตอนโดยเร่ิมจากนาํเขา้สู่บทเรียนอย่างง่ายและน่าสนใจเพื่อกระตุน้ความรู้เดิมส่งผลสู่การ
ดาํเนินกิจกรรม โดยเร่ิมจากกิจกรรมท่ีง่ายๆไปสู่กิจกรรมท่ีมีความยากเพ่ิมมากข้ึน ฝึกให้ผูเ้รียนฟัง
โดยพยายามจบัใจความสาํคญัของเร่ือง กิจกรรมการสอนฟังต่างๆ ครูตอ้งมีการวางแผนและเตรียม
ส่ือการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอนเพื่อใหก้ารดาํเนินกิจกรรมกระตุน้การเกิดการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ
ตอ้งมีการนาํแบบทดสอบหรือกิจกรรมมาวดัความเขา้ใจของเร่ืองท่ีฟัง ดงันั้นครูควรเป็นผูก้ระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้น มีความมัน่ใจในการฟัง และเกิดความตระหนกัถึงความสาํคญัของ
การฟังรวมทั้งเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กการฟังโดยวิธีการท่ีหลากหลาย จากส่ือการเรียนรู้และ
สถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงผลสะทอ้นกลบัจากครูเพื่อสะทอ้นพฒันาการของผูเ้รียน   

2.2.1.7 ขั้นตอนในการสอนฟังภาษาองักฤษตามแนวทางเพ่ือการส่ือสาร 
การสอนฟังให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนนั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผูส้อน

จะตอ้งเขา้ใจลาํดบัขั้นของการฟัง ดงัต่อไปน้ี  
Rixon (1986: 63-67) ไดเ้สนอขั้นตอนในการสอนทกัษะการฟังไว ้3 

ขั้นตอน คือ 
1. ขั้นก่อนการฟัง (Pre–listening stage) เป็นขั้นตอนใหเ้ตรียมผูเ้รียนมี

ความตอ้งการหรือมีความพร้อมท่ีจะฟัง โดยการกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความสนใจใคร่รู้เน้ือหาและเกิด
ความกระตือรือร้นท่ีจะฟัง ครูควรใชกิ้จกรรมท่ีทา้ทาย อาจใชว้ิธีระดมสมองคาดการณ์ล่วงหนา้ว่า
จะรับรู้อะไรบา้งโดยพิจารณาจากหวัขอเร่ือง จากรูปภาพ แผนภูมิประกอบบทฟังแลว้ใหผู้เ้รียนบอก 
ว่าตนมีความรู้ในเร่ืองท่ีฟังอย่างไร และตอ้งการรู้อะไรเพ่ิมข้ึน โดยครูอาจให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะฟัง เป็นการใหแ้นวคิดกวา้งๆ ของบทท่ีฟัง เช่น ก่อนการฟังบทสนทนาโดย
มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคลสองคนกาํลงัปรึกษาหารือกนัถึงคุณลกัษณะของบุคคลท่ีจะมาทาํ งานตาํแหน่ง
เลขานุการ ครูอาจให้ผูเ้รียนระดมสมองเพ่ือหาคาํตอบว่าเลขานุการควรเป็นคนอย่างไร แลง้จึงให้
ผูเ้รียนฟังบทสนทนา การให้ผูเ้รียนคาดคะเนว่าจะไดฟั้งอะไร การทาํนายเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ี
จะไดฟั้ง ก็เป็นวิธีท่ีทาํให้ผูเ้รียนมีความคิดกวา้งไกล และสร้างความต่ืนเตน้ให้กบัผูเ้รียนในขั้นการ
ฟัง (While–listening stage) กล่าวคือ ผูเ้รียนเกิดความสงสัยใคร่รู้ว่าเร่ืองท่ีตนทาํนายกบัเร่ืองท่ีจะได้
ฟังนั้นตรงกนัหรือไม่เป็นตน้ การเตรียมผูเ้รียนให้มีความพร้อมในการรับสารนั้น การให้ผูเ้รียนมี
ความพร้อมพอสมควรเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง หรือเตรียมเน้ือหาให้ผูเ้รียนนัน่เอง ถา้ไม่แน่ใจว่าผูเ้รียนมี
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะฟังหรือไม่ ครูอาจถามคาํถามซ่ึงนาํเขา้สู่บทเรียน หรืออาจเล่าเร่ืองย่อให้
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ผูเ้รียนฟัง นอกจากน้ี ครูตอ้งเตรียมผูเ้รียนให้รู้ความหมายของคาํศพัทส์ําคญัๆ ท่ีจะพบในบทฟัง
ตลอดจนโครงสร้างทางภาษาต่างๆ เพื่อท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจขอ้มูลหรือสารท่ีไดฟั้งอยา่งถูกตอ้ง  

2. ขั้นการฟัง (While–listening stage) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนหรือผูฟั้งทาํ 
กิจกรรมการฟังหรือแบบฝึกหัดดว้ยตนเอง โดยใชก้ลยุทธ์หลากหลายให้เหมาะสมกบัจุดประสงค์
การฟัง การสอนในขั้นน้ีมุ่งให้ผูเ้รียนส่ือความหมายจากการฟัง ดงันั้น ก่อนฟังผูเ้รียนควรจะได้
ทราบวา่จุดมุ่งหมายในการฟังคืออะไร เพื่อผูเ้รียนจะไดมี้เหตุผลในการฟัง และจะไดก้าํหนดกลยทุธ์
ในการฟังไดถู้กตอ้ง จากนั้นให้ ผูเ้รียนหาขอ้มูลต่าง ๆ ตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ไดแ้ก่ฟังเพื่อ
ตรวจสอบขอ้ความตามรูปภาพฟังเพื่อเลือกภาพตามเคา้โครงเร่ืองฟังเพื่อเรียงลาํดบัรูปภาพฟังเพื่อ
ต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ฟังเพื่อตรวจสอบขอ้ความ ถูก/ผิด ตามบทฟังฟังเพื่อเติมคาํลงในช่องว่างให้
สมบูรณ์ฟังเพื่อหาขอ้ความสาํคญัและฟังเพื่อปฏิบติัตามคาํแนะนาํหรือขั้นตอนการทาํงานหลงัจากท่ี
ผูเ้รียนทาํกิจกรรมตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแลว้ ครูควรให้ผลยอ้นกลบัทนัทีเพื่อให้ผูเ้รียน
ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของภาระงานท่ีผูเ้รียนทาํ ผูเ้รียนจะไดเ้รียนว่าตนเขา้ใจส่ิงท่ีฟังถูกตอ้งมากนอ้ย
เพียงใด ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชก้ารอภิปรายขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียนโดยครูตอ้งอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
ขอ้ผดิพลาดของตนดว้ย 

3. ขั้นหลงัการฟัง (Post–listening stage) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนนาํขอ้มูลท่ีได้
จากการฟังมาทาํกิจกรรมต่อเน่ือง ซ่ึงรวมถึงการใชท้กัษะสัมพนัธ์อ่ืนๆ ฝึกให้ผูเ้รียนนาํขอ้มูลท่ีได้
จากการฟังมาผสมผสานกบัความรู้ ความคิดเห็นของตนเพ่ือนาํไปใชใ้นการทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ การอภิปราย การแกปั้ญหา หรืออาจจะเป็น
กิจกรรมการถ่ายโอน 

Underwood (1989: 113) ไดเ้สนอกิจกรรมการฟังภาษาองักฤษไว ้3 
ขั้นตอนและในแต่ละขั้นตอนมีลกัษณะกิจกรรมการฟังดงัต่อไปน้ีกิจกรรมในขั้นก่อนการฟัง เช่น ดู
ภาพแลว้พดูเก่ียวกบัภาพนั้นจดัหรือเขียนรายการ/ขอ้แนะนาํอ่านเน้ือหาท่ีฟังอ่านคาํถามเก่ียวกบัเน้ือ
เร่ืองท่ีจะฟังทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมาสอนคาํศพัทแ์ละโครงสร้างท่ีสาํคญัการอภิปรายเก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีจะไดฟั้งและฟังบทนาํเร่ืองกิจกรรมในขณะฟังเช่น ตรวจสอบส่ิงท่ีฟังกบัรูปภาพจบัคู่ภาพกบัส่ิงท่ี
ฟังจดัลาํดบัรูปภาพตามเร่ืองท่ีฟังแสดงท่าทางตามส่ิงท่ีฟังปฏิบติัตามขั้นตอน หรือจดัรายการตามส่ิง
ท่ีฟังเขียนเคร่ืองหมายถูก/ผิดหนา้ขอ้ความตามส่ิงท่ีฟังเติมคาํลงในช่องว่างหาส่ิงท่ีผิดหรือแตกต่าง
จากการฟังตอบคาํถาม  และเติมขอ้ความสั้นๆ กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มกิจกรรมในขั้นหลงัการฟัง
เช่น เติมรูปแบบตารางใหส้มบูรณ์อธิบายรายการเพ่ิมเติมจดักลุ่ม/ระดบัหรือประเภทส่ิงของจบัคู่ส่ิง
ท่ีฟังกบัเน้ือหาอธิบายการจดบนัทึกเพิ่มเติมสรุปเร่ืองท่ีฟังแกปั้ญหาโดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการฟัง
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เรียบเรียงเน้ือหาให้ต่อเน่ืองแยกแยะความสัมพนัธ์ของผูพู้ดและแสดงบทบาทสมมติ/สถานการณ์
จาํลอง 

โดยสรุปการสอนทกัษะการฟังเพื่อการส่ือสารนั้นตอ้งมีการดาํเนิน
กิจกรรมอยา่งเป็นขั้นตอนโดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นก่อนสอน ขั้นการ
ฟังและขั้นหลงัการสอน โดยมีการเตรียมพร้อมของตวัผูเ้รียนและผูส้อนจากการกระตุน้ความรู้เดิม
ของนักเรียนเพ่ือมาช่วยให้ทกัษะการฟังอย่างมีปะสิทธิภาพ อีกทั้งตอ้งมีการจดักิจกรรมท่ีหลาย
ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูส้อน หลงัจากผูเ้รียนดาํเนินกิจกรรมเสร็จส้ิน ครูควรจะมีการตรวจสอบ
ผลยอ้นกลบัทนัท่ีเพื่อใหน้กัเรียนทราบถึงผลสมัฤทธ์ิท่ีนกัเรียนทาํไป  

2.2.1.8 กิจกรรมการฟังภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ในการสอนทกัษะการฟัง ครูตอ้งจดักิจกรรมท่ีหลากหลายและฝึกให้

ผูเ้รียนมีความสามารถท่ีจะเขา้ใจว่าประโยคท่ีตนไดย้ินนั้นเก่ียวขอ้งกบัประโยคอ่ืนๆ อยา่งไร และ
ทาํหน้าท่ีอย่างไรในการส่ือสาร ซ่ึงผูฟั้งไม่จาํเป็นตอ้งฟังส่ิงท่ีตนไดย้ินทั้งหมด เพียงเลือกฟังส่ิงท่ี
ตรงกบัจุดมุ่งหมายในการฟังของตนเองเท่านั้น 

Richard (1987: 204-205) ให้ความเห็นว่าในการสอนทกัษะการฟัง
โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ทกัษะยอ่ยในการฟัง และการสอนทกัษะฟังสามารถ
ผสมผสานทั้งขอ้มูลทางภาษา (Input) และภาระงาน (Task) ขอ้มูลทางภาษาอาจเป็นบทสนทนาหรือ
การบรรยายโดยเจ้าของภาษาหรือไม่ก็ได้ ส่วนภาระงานนั้ นข้ึนอยู่กับความต้องการหรือ
วตัถุประสงคว์า่ตอ้การใหผู้เ้รียนไดอ้ะไรจากการฟัง เช่น ฟังเพื่อใหเ้ขา้ใจส่ิงท่ีฟังทั้งหมด หรือเขา้ใจ
เร่ืองท่ีฟังบางส่วนตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ  

Richard (1987: 52) ยงัไดก้ล่าวอีกว่าเกณฑก์ารเลือก และประเมินผล
ภาระงานไม่ใช่ความน่าสนใจหรือความแปลกใหม่ของภาระงานแต่เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างภาระ
งานกบัการสอน ซ่ึงไดเ้สนิลกัษณะกิจกรรมการฟังไว ้ดงัน้ี 

1. การจบัคู่ หรือจาํแนกความแตกต่าง  (Matching or Distinguishing) 
เช่น การเลือกคาํตอบ หรือรูปภาพใหส้มัพนัธ์กบัส่ิงท่ีไดย้นิ 

2. การถ่ายโอน (Transferring) เป็นการฟังแลว้ถ่ายโอนขอ้มูลออกมา
เป็นอีกลกัษณะหน่ึง เช่น ฟังโทรศพัทแ์ลว้บนัทึกขอ้มูล 

3. การจดบนัทึก (Transcribing) เช่น ฟังแลว้เขียนตามคาํบอก 
(Dictation) 

4. การหาขอ้มูลเฉพาะอยา่ง (Scanning) 
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5. การขยายความ (Extending) เช่น ฟังเร่ืองราวแลว้เติมตอนจบของ
เร่ือง 

6. การสรุปย่อ (Condensing) เช่น ฟังคาํบรรยายแลว้สรุปประเด็น
สาํคญั 

7. การตอบคาํถาม (Answering) เช่น ฟังแล้วตอบคาํถามใน
รายละเอียดท่ีไดฟั้ง 

8. การคาดการณ์ หรือการทาํนาย (Predicting of Guessing) ฟังแลว้
คาดการณ์หรือทาํนายผลลพัธ์ หาสาเหตุ หรือความสมัพนัธ์ 

Ur (1984: 33-164 ) เสนอการฝึกกิจกรรมของการฟังออกตามระดบั
ของการฟังซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัขั้นการฟังเพ่ือการรับรู้ และการฟังเพ่ือความเขา้ใจ 
ระดบัขั้นการฟังเพื่อการรับรู้จะแบ่งกิจกรรมการฝึกทกัษะการฟังออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การฝึกการ
ฟังระดบัคาํ และระดบัประโยค เช่น การฝึกพูดซํ้ าหรือพูดตามส่ิงท่ีฟัง การแยกแยะเสียงท่ีฟังว่า
แตกต่างกนัหรือไม่ การจดัหมวดหมู่ของเสียงจากคาํท่ีฟัง การบอกแหล่งท่ีมาของวลีหรือประโยคท่ี
ฟังวา่เคยไดฟั้งหรือฟังจากท่ีมด แยกแยะเสียงท่ีฟัง โดยการใชก้ารขีดเสน้ใตห้รือเลือกคาํท่ีตรงกบัคาํ
ท่ีฟัง การเขียนคาํท่ีฟังโดยละพยญัชนะบางแลว้ใหเ้ติมพยญัชนะท่ีหายไป เดาความหมายของคาํท่ีฟัง 
การฝึกพดูซํ้ าหรือพดูตามประโยคท่ีไดย้นิ การบอกจาํนวนคาํในประโยคท่ีฟัง การแยกแยะคาํท่ีเนน้ 
และไม่เนน้เสียงในประโยค การแยกแยะระดบัเสียงสูงตํ่าในประโยคโดยเขียนเคร่ืองหมายแสดง
ระดบัเสียงท่ีฟัง การเขียนตามคาํบอกเป็นประโยคการแปลประโยคท่ีฟัง ระดบัขั้นการฟังเพื่อความ
เขา้ใจแบ่งกิจกรรมการฝึกการฟังออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลกัษณะการฝึกดงัน้ี  

1. การฟังท่ีไม่มีการโตต้อบจากผูเ้รียน เป็นแบบท่ีฝึกประกอบดว้ยการ
ฟังท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมีการโตต้อบจากผูเ้รียน แบบฝึกหัดท่ีไม่มีการโตต้อบสามารถเป็นงานสาํหรับ
การฝึกพดูภาษาองักฤษและสาํหรับแบบฝึกประเภทน้ีจาํเป็นตอ้งหาหนทางเพื่อทาํให้ตวัครูแน่ใจว่า
ผูเ้รียนตั้งใจฟังจริง การเสนอเยื้อหาตอ้งชดัเจน น่าดึงดูดใจ และสามารถดึงดูดความสนใจของ
ผูเ้รียนไวไ้ด ้ควรเป็นเน้ือหาท่ีเป็นจริงและประกอบดว้ยการร่างหรือการเขียนซ่ึงเน้นการมองเห็น
และช่วยให้เขา้ใจ ผูเ้รียนจะตั้ งใจฟังหรือไม่นั้ นตัดสินใจได้โดยใช้การมองดูหน้าของผูเ้รียน 
กิจกรรมการฟังประเภทน้ีไดแ้ก่ การฟังเน้ือความควบคู่ไปกบัการอ่านเน้ือหาฟังเน้ือหาท่ีคุน้เคยฟัง
เน้ือหาและดูส่ือประกอบซ่ึงไดแ้ก่ ส่ือประเภทรูปภาพ แผนผงั แผนท่ี แผนการ ตาราง แผนภูมิตน้ไม ้
และอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชป้ระกอบไดเ้ช่นเดียวกบัรูปภาพ และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการของครู 
เพราะถือวา่เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีหาง่ายและสะดวก ซ่ึงสามารถจดัข้ึนไดใ้นขั้นตอนการสอนต่างๆ เพื่อ
หยดุการเรียนการสอนในบางช่วงเวลาโดยหวัขอ้ท่ีครูพดูอาจไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครัวของตนเอง 
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คุยเก่ียวกับเพื่อนหรือบางคนท่ีตนรู้จัก  ส่ิงท่ีคุณชอบ สถานท่ีรู้หรือรู้จักดี  คุยเก่ียวกับเด็กๆ 
ประสบการณ์บางอย่าง เช่น เร่ืองความทุกข์ ความตกใจ ส่ิงท่ีคุณทาํไปแลว้เกิดความภาคภูมิใจ 
ภาพยนตร์ หรือบทละครหนังสือ หรือบทความท่ีอ่าน งานอดิเรก อาหาร เส้ือผา้ท่ีคุณชอบ การ
วางแผนในอนาคต เช่น วนัหยดุสุดสัปดาห์ และครูอาจให้นกัเรียนพูดในหัวขอ้ต่อไปน้ีบา้ง การฟัง
เพื่อความสนุกสนาน อาจเป็นฟังเพลง เร่ืองสั้ นในบทเรียนซ่ึงสามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างขวญั
ให้กบัผูเ้รียนและแสดงให้เห็นแนวคิดใหม่ ๆ เก่ียวกบัภาษา ดงันั้นครูควรจดัเวลาว่างก่อนหรือหลงั
แบบฝึกหัดให้กับผูเ้รียน เน้ือหาท่ีสามารถนําไปใช้ในการฟังประเภทน้ี ได้แก่ นิทาน เพลง 
ภาพยนตร์และโปรแกรมในทีวี 

2. การฟังและการโตต้อบอยา่งสั้นๆ การฟังประเภทน้ีเป็นการโตต้อบ 
เพ่ือแสดงความเขา้ใจส่วนใหญ่จะเป็นการโตต้อบดว้ยภาษาท่าทาง ส่ืออุปกรณ์การฟังสาํหรับแบบ
ฝึกประเภทน้ีประกอบดว้ยเน้ือความท่ีเป็นการการสนทนาเป็นตอนๆ และแยกเป็นส่วนๆ บางคร้ัง
เป็นบทสนทนาใหผู้เ้รียนโตต้อบสั้นๆ ทนัทีโดยไม่บงัคบัใหผู้เ้รียนตอ้งตอบใหต้รงกบัประเด็นท่ีฟัง 
แบบฝึกอาจเป็นแบบฝึกเก่ียวกบัรู้ภาพ แผนท่ี แผนผงั หรือตาราง การใหผ้ลสะทอ้นกลบัของครูเป็น
ขอ้ดีท่ีสามารถจดัไวใ้นระหว่างการทาํแบบฝึกโดยการพูดเฉลยหรือตรวจอยา่งรวดเร็ว เช่น “What 
was your answer?” กิจกรรมท่ีใชใ้นการฝึกการฟังแบบน้ีไดแ้ก่ 

2.1 การปฏิบติัตามคาํสั่ง ผูเ้รียนจะไดรั้บคาํสั่งและปฏิบติัตามเป็น
การแสดงความเขา้ใจซ่ึงกิจกรรมโตต้อบของผูเ้รียนอาจเป็นการแสดงท่าทางตามลาํดบั เช่น นัง่ ยืน 
วางมือบนศีรษะ มองดูท่ี ฯลฯการสร้องรูปจาํลอง อาจใชอุ้ปกรณ์พลาสติก ไม ้ดินเหนียว/ดินนํ้ ามนั 
หรือทรายเป็นส่ือในการทาํกิจกรรมโดยท่ีส่ิงเหล่าน้ีมีสีและชนิดต่างๆ กนั กิจกรรมท่ีใช ้ไดแ้ก่ ให้ผู ้
เรียนวางเรียงอุปกรณ์เหล่าน้ีตามคาํสั่งหรือให้ผูเ้รียนสร้างรูปแบบจาํลองตามท่ีไดฟั้งจากเทป การ
วาดภาพตามคาํบอก ซ่ึงเหมาะสาํหรับผูเ้รียนท่ียงัเลก็ชอบวาดภาพมากวา่เดก็โต 

2.2 การทาํเคร่ืองหมายเน้ือหา หวัขอ้ตามท่ีฟัง ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ตรวจสอบคาํศพัทห์รือการตรวจสอบการเรียงลาํดบัท่ีไดฟั้ง กิจกรรมแบบน้ีหากครูพบว่าผูเ้รียนทาํ
ไม่ค่อยไดห้รือทาํผิดมากครูอาจทาํกิจกรรมน้ีอีกคร้ังและทาํบนกระดานให้ผูเ้รียนเห็น จากนั้นจึง
เปล่ียนหวัขอ้ต่อไป 

2.3 แบบฝึกหัดท่ีใชใ้นการทาํเคร่ืองหมายถูก/ผิดแบบฝึกแบบน้ีให้
ผูเ้รียนฟังประโยคแลว้บอกว่าถูกหรือผิด หรือเขียนตวัอกัษร T/F เขียนตอบ Yes/No หรือ
เคร่ืองหมาย  /  ครูผูส้อนอาจใชรู้ปภาพหรือกราฟประกอบการฟังของผูเ้รียนดว้ยกไ็ด ้

2.4 การตรวจหาท่ีผดิซ่ึงถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนาน
กบัผูเ้รียนไดพ้อควรโดยใหผู้เ้รียนฟังขอ้ความหรือประโยค จากนั้นให้หาท่ีผดิซ่ึงอาจเป็นเน้ือเร่ืองท่ี
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ผูเ้รียนรู้จกัดีหรืออาจเป็นคาํวลีท่ีไม่เป็นตามท่ีฟัง บางคร้ังอาจเป็นการตรวจหาท่ีผิดในรูปภาพ และ
วิธีการตรวจเช็ดของครูอาจให้ผูเ้รียนตอบปากเปล่า หรือใชอ้าสาสมคัรตรวจหรือตรวจเองสาํหรับ
ผูเ้รียนรพดบัสูงสามารถดดัแปลงจากเน้ือหาขอ้ความง่าย เป็นเน้ือหาท่ีขดัแยง้กนั 

2.5 การเติมคาํในช่องว่างจากการฟัง ซ่ึงอาจใช้การฟังท่ีมีเน้ือหา
ประกอบหรือไม่มีกไ็ด ้

2.6 การเดาคาํจํากัดความหรือความหมายจากส่ิงท่ีฟัง แบบฝึก
ประเภทน้ีครูใชก้ารใหค้าํนิยามหรืออธิบายบางอยา่งใหผู้เ้รียนเดาวา่อะไร ซ่ึงอาจใชรู้ปภาพประกอบ
วา่ภาพใดตรงกบัท่ีไดย้นิไดฟั้งจากครูหรือเทป 

2.7 การจดบนัทึกรายละเอียดท่ีสําคญั เป็นแบบฝึกหัดท่ีให้ผูเ้รียน
ฟังเน้ือหาหรือขอ้ความแลว้จดบนัทึกรายละเอียดท่ีสาํคญัโดยละท้ิงเน้ือหาบางส่วน ซ่ึงแบบฝึกเช่นน้ี
จะตรงกบัเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนัคือผูฟั้งจะเลือกฟังท่ีตนสนใจฟัง เช่น การฟังเฉพาะรายละ 
เอียดท่ีสาํคญั ซ่ึงครูอาจให้รายการบางอยา่งกบัผูเ้รียนประกอบการฟัง โดยท่ีบางคร้ังครูจะมีคาํถาม
นาํก่อนการฟัง การจดบนัทึก หรือใหผู้เ้รียนฟัง และจาํรายละเอียดท่ีอยากรู้เท่านั้น ซ่ึงจดัวา่ยากแต่จะ
เป็นการฝึกการแยกแยะรายละเอียดท่ีจาํเป็นและไม่จาํเป็นสาํหรับการจาํของผูเ้รียน 

2.8 การเลือกใชรู้ปภาพประกอบการฟัง เช่น การแยกหรือเรียงลาํ 
ดบัภาพ ซ่ึงอาจใชก้ารใส่ช่ือหรือหมายเลขตามลาํดบัท่ีไดฟั้ง ไดแ้ก่ การดดัแปลงและทาํสัญลกัษณ์
กบัภาพท่ีแจกใหต้ามขอ้มูลท่ีไดฟั้ง 

2.9 การใชแ้ผนท่ีประกอบการฟัง  โดยใชก้ารใส่ช่ือ ดดัแปลงแผน
ท่ีใหม่ เป็นตน้ 

2.10 การใชแ้ผนผงัประกอบการฟัง แผนผงัจดัเป็นแผนท่ีประเภท
หน่ึง แต่วาดแยกจากแผนท่ีใหญ่ วิธารใชแ้ผนผงัประกอบการฟังคือ ใหผู้เ้ขียนช่ือหรือสถานท่ีกาํกบั
ในแผนผงัตามท่ีไดย้นิไดฟั้ง ซ่ึงส่วนมากแบบฝึกน้ีจะใชก้บัเดก็เลก็ 

2.11 การใชต้ารางโดยเน้ือหา หรือบทสนทนาแลง้นาํขอ้มูลจากท่ี
ฟังเติมลงใส่ตาราง 

2.12 การใช่แผนภูมิตน้ไมป้ระกอบการฟัง ส่วนใหญ่จะเป็นการ
แสดงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ โดยวาดตามส่ิงท่ีตนไดฟั้ง เช่น ความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบ 
ครัว ประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 

2.13 การใช้กราฟประกอบการฟัง ซ่ึงจะใช้ประกอบขอ้มูลท่ีฟัง
จากนั้นใชก้ารเติมขอ้มูลท่ีหายใหส้มบูรณ์ 
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3. การฟังท่ีมีการโตต้อบยาวข้ึน เป็นการฟังท่ีมีการโตต้อบมากข้ึนอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการอ่าน การเขียน การพูด และการคิดถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน แบบฝึกประเภทน้ีเป็นการ
ทดสอบความเขา้ใจผูเ้รียน ไม่เพียงแต่จะเขา้ใจในส่ิงท่ีฟังแต่สามารถผลิตภาษา ตอบคาํถาม ขยาย
ความ หรือสรุปความส่ิงท่ีตนตอ้งการได ้การฟังแบบน้ีมกัใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมต่อไปน้ี 

3.1 การพูดซํ้ า และการเขียนตามส่ิงท่ีฟัง ซ่ึงอาจไม่ถือเป็นการ
ทดสอบความเขา้ใจทั้งหมด (ทั้งเร่ือง) แต่เลือกเฉพาะบางส่วน เพราะบางคร้ังผูฟั้งสามารถคดัเลือก
ส่ิงท่ีตนไดฟั้งแต่ไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีฟัง 

3.2 การถอดความจากส่ิงท่ีฟัง เป็นการถ่ายขอ้ความจากส่ิงท่ีฟังโดย
ใช้คาํพูด หรือภาษาของตนเอง ซ่ึงครูอาจแบ่งขอ้ความหรือเน้ือหาเป็นตอนสั้ นๆ เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถถอดขอ้ความได ้เพราะเน้ือหาไม่มากนกั 

3.3 การแปลความส่ิงท่ีฟัง กิจกรรมน้ีไม่เป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั 
3.4 การตอบคาํถาม การถามคาํถามนิยมใชใ้นการสอนทุกๆ วิชา

เพ่ือเป็นการกระตุน้ผูเ้รียนจูงใจผูเ้รียน ถึงรายละเอียดบางอยา่งจากผูเ้รียน หรือทดสอบความรู้ของ
ผูเ้รียน ซ่ึงบางคร้ังคาํถามก็เป็นคาํถามท่ีไม่พบความจริงในชีวิตประจาํวนัแค่จะถาม เพื่อทดสอบว่า
ผูเ้รียนไดย้นิไดฟั้งอะไรบา้ง 

3.5 การตอบคาํถามเพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีฟัง กิจกรรมน้ีมกั
ใชก้บัผูเ้รียนระดบักลางและระดบัสูง โดยให้ผูเ้รียนฟังเน้ือความประมาณ 300-500 คาํแลว้ให้ตอบ
คาํถาม ซ่ึงอาจตอบตรงกบัคาํถามเลยแต่ปัจจุบนัมกัใชค้าํตอบท่ีเป็นตวัเลือกใหแ้ก่ผูเ้รียน 

3.6 การทาํนายส่ิงท่ีฟัง โดยให้ผูเ้รียนฟังเน้ือหาหรือขอ้ความท่ีไม่
สมบูรณ์ จากนั้นใหผู้เ้รียนเดาหรือทาํนายวา่ขอ้ความท่ีหายไปนั้นคืออะไร 

3.7 การเติมวลีหรือประโยคท่ีหายไป ซ่ึงผูเ้รียนสามารถใชข้อ้ความ
ก่อนหลงัช่องว่างท่ีฟัง เป็นแนวทางในการหาส่วนท่ีหายไปโดยใชก้ารทาํนายและสร้างขอ้ความข้ึน
เอง หรือบางคร้ังอาจมีตวัเลือกใหผู้เ้รียนเลือกไปเติม 

4. การฟังเพ่ือเป็นพื้นฐานสาํหรับการเรียนและการอภิปราย เป็นแบบ
ฝึกท่ีขยายเน้ือหาโดยใชก้ารฟังเป็นพื้นฐานในการทาํภาระหรือการอภิปราย ซ่ึงนอกจากความเขา้ใจ
แลว้ผูเ้รียนตอ้งสามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์  ตีความ ประเมินผล และใหเ้หตุผลเก่ียวกบัส่ิงท่ีฟังได ้
กิจกรรมท่ีใชใ้นแบบฝึกขอ้น้ี ไดแ้ก่ กิจกรรมการแกปั้ญหา โดยผูเ้รียนฟังรายละเอียดหรือขอ้มลท่ี
เป็นปัญหาจากนั้นพยายามแกปั้ญหาท่ีไดฟั้งอาจเป็นงานเด่ียว หรืออภิปรายกลุ่มซ่ึงจะฟังขอ้มูลได ้2-
3 คร้ัง การแยกส่วนเน้ือหาท่ีฟัง เป็นการแยกเน้ือหาใหผู้เ้รียนฟังคนละส่วน หรือกลุ่มละตอนในเน้ือ 
ความท่ีต่อเน่ืองกนั จากนั้นรวมกลุ่มและซกัถามส่ิงท่ีตนไม่ไดฟั้งจากเพื่อแลว้ตดัการรวบรวมเน้ือหา
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เขา้ดว้ยกนัจนไดเ้น้ือหาท่ีสมบูรณ์หน่ึงเร่ือง นอกจากน้ีอาจใชต้ารางเพื่อเก็บขอ้มูลจาเน้ือความท่ีถูก
แยกส่วนและอาจใชแ้นวทางสู่การอภิปรายต่อไป การตีความส่ิงท่ีฟัง เป็นการให้นักเรียนฟังแลว้
ตีความส่ิงท่ีฟัง เพราะปกติในชีวิตประจาํวนัผูฟั้งตอ้งตีความว่าผูพ้ดูตอ้งการจะส่ือความ หมายอะไร
กบัตนเอง จากแบบฝึกประเภทน้ีผูเ้รียนไดรั้บฟังขอ้ความสั้นๆ จากนั้นใหผู้เ้รียนตีความว่าขอ้ความท่ี
ตนฟังนั้น ผูพู้ดเป็นประเภทใด การพูดและอารมณ์ ทศันคติของ ผูพู้ดเป็นอย่างไร นอกจากน้ีอาจ
เป็นการแยกแยะว่า ผูพู้ดน่าพูดในสถานท่ีประเภทใด จะพูดเก่ียวกบัอะไรและสัมพนัธ์อยา่งไรกบัผู ้
พูด การประเมินผลและวิเคราะห์สํานวนโวการของเน้ือหาท่ีฟัง เป็นการให้ฟังขอ้ความประเภท
ต่างๆ แลว้อภิปรายเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูพู้ดพยายามจะทาํลกัษณะคาํพูดท่ีใชพู้ดของผูพู้ดอย่างไรต่อผูฟั้ง
โดยเลือกเน้ือความประเภท สมัภาษณ์ ตลก ละคร โฆษฯ สาํนวนและโคลงกลอน ฯลฯ 

จากเหตุผลขา้งตน้สรุปไดว้า่ กิจกรรมการสอนการฟังนั้นตอ้งพิจารณา
จาก ระดบัความสามารถของผูฟั้ง ความแตกต่างระหวา่งภาษาพดูและภาษาเขียน การใชกิ้จกรรมการ
สอนฟังให้เหมาะสมกับระดับของฟัง การใช้เทคนิคการคาดการณ์ การสรุปความ การเดา
ความหมาย การถ่ายโอน จดบนัทึก การยอ่ความ จากบริบทของสถานการณ์ต่างๆ เป็นตวัช่วยใหเ้กิด
ความเขา้ใจ โดยตอ้งแบ่งกิจกรรมการเรียนการสอนการฟังออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ กิจกรรมก่อนการ
ฟัง กิจกรรมขณะท่ีฟัง และกิจกรรมหลงัการฟัง เพื่อเป็นขั้นตอนในการนาํเสนอสะดวกต่อการ
ดาํเนินกิจกรรม 

2.2.2 ทกัษะการพูด 
การพูดเป็นการส่ือสีประเภทหน่ึงท่ีใชถ้อ้ยคาํ นํ้ าเสียง ในการส่ือความหมาย 

โดยผูพู้ดจะตอ้งมีทกัษะในการพูดท่ีได ้จึงจะทาํใหก้ารฟังมีความหมาย สามารถถ่ายทอดความรู้สึก
เกิดความเขา้ใจระหว่างผูพู้ดและผูฟั้ง ดงัมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของทกัษะการ
พดูไวด้งัน้ี 

2.2.2.1 ความหมายของทกัษะการพดู 
พชัริดา วงศใ์จหาญ (2546: 6) ไดก้ล่าวความหมายของการพูดว่าคือ

การท่ีผูพู้ดสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นคาํพูดโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์นั้น ๆ เพ่ือส่ือความหมายให้คู่สนทนาเขา้ใจและบรรลุจุดมุ่งหมายโดยผูพู้ดยงัเป็นผูรั้บ
ฟังในเวลาเดียวกนัดว้ยและสามารถโตต้อบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สุมิตรา องัวฒันกุล (2535: 167) กล่าวว่า การพูดเป็นการถ่ายทอด
ความเขา้ใจและความรู้สึกใหผู้ฟั้งไดรั้บรู้และเขา้ใจจุดมุ่งหมายของผูพ้ดู ดงันั้น ทกัษะการพดูจึงเป็น
ทกัษะท่ีสาํคญัสาํหรับบุคคลในการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั ในการประกอบอาชีพธุรกิจต่างๆ ใน
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทกัษะการพดูนบัไดว้่าเป็นทกัษะท่ีสาํคญัและจาํเป็นมากเพราะ
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ผูท่ี้พูดไดย้่อมสามารถฟังผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ และจะช่วยให้การอ่านและเขียนง่ายข้ึนดว้ย อย่างไรก็ตาม
ทกัษะการพดูเป็นทกัษะทางภาษาท่ีซบัซอ้นและเกิดจากการฝึกฝนเป็นเวลานาน ไม่ไดเ้กิดจากความ
เขา้ใจและจดจาํ 

สุนันทา แกว้พนัธช่วง (2545: 17) ไดอ้ธิบายว่าการพูดเป็นการใช้
ถอ้ยคาํหรือกิริยาอาการเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ความเขา้ใจและข่าวสารระหว่างบุคคล 2 
คนข้ึนไป เพื่อใหก้ารส่ือสารใชชี้วิตประจาํวนับรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวโ้ดยเฉพาะในการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ ทักษะการพูดนับได้ว่าเป็นทักษะท่ีสําคัญและจาํเป็นมาก การพูดท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้น ผูพู้ดจะตอ้งสามารถใชน้ํ้ าเสียง ถอ้ยคาํ ความรู้ เก่ียวกบัคาํศพัท์ ไวยากรณ์และ
วฒันธรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กล่าวไดว้่า การพูดเป็นเร่ืองจาํเป็นและสําคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงในชีวิต
ของมนุษย ์เพราะมนุษยจ์ะตอ้งติดต่อส่ือสารระหว่างกนัและกนัเพื่อความเขา้ใจ ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความตอ้งการของกนัและกนัดว้ยวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่การใชค้าํพูด นํ้ าเสียง กิริยาท่าทาง แววตา สี
หนา้ของผูพ้ดู ทาํใหเ้กิดความชดัเจนยิง่ข้ึน โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ เพื่อส่ือ
ความหมายให้คู่สนทนาเขา้ใจและบรรลุจุดมุ่งหมายการพูดท่ีมีประสิทธิภาพนั้ น ผูพู้ดจะต้อง
สามารถใชน้ํ้ าเสียงถอ้ยคาํ ความรู้ เก่ียวกบัคาํศพัท ์ไวยากรณ์และวฒันธรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.2.2.2 ความสาํคญัของทกัษะการพดู 
ทกัษะการพดูมีความสาํคญัในกระบวนการติดต่อส่ือสาร เป็นทกัษะท่ี

ตอ้งใชใ้นบริบทและสถานการณ์จริง บางคร้ังการพูดไม่สามารถเตรียมการล่วงหน้าไดห้รือมีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ดงันั้นการฝึกฝนในการพดูจงัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํให้เกิดการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สายใจ อินทร์พรรย ์(2542: 148) กล่าวถึงทกัษะการพูดว่าเป็นทกัษะ
หน่ึงซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งใชอ้ยูเ่สทอ ทั้งในชั้นเรียนและในชีวิตประจาํวนั ผูมี้ทกัษะการพดูท่ีดีจะเป็น
ผูท่ี้มีบุคลิกภาพดีเป็นท่ีนิยมยกย่องของผูอ่ื้น จะประกอบกิจกรรมงานใด ก็ประสบผลสําเร็จ ผูมี้
ทกัษะในการพดูจึงจะสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูม้าเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดี
ระหว่างกันและกัน ซ่ึงตรงกันขา้มกับผูท่ี้ขาดทกัษะในการกูด ไม่สามารถส่ือความเขา้ใจได้ดี
เท่าท่ีควร บางคร้ังยงัเป็นสาเหตุใหเ้กิดความเขา้ใจผดิอนัเป็นผลร้ายต่อตวัผูพ้ดูเอง 

กุศยา แสงเดช (2545: 1364) ไดก้ล่าวความจาํเป็นในการสอนทกัษะ
การพูด ว่าการพูดเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการส่ือสาร ในการสอนทกัษะการพูดเบ้ืองตน้มุ่งเนน้ให้
ใชท้กัษะการพูดเพ่ือการส่ือสารไดใ้นสถานการณ์จริง ส่ิงสําคญั คือ ตวัครูผูส้อนจะตอ้งให้ความ
ถูกตอ้ง รูปแบบ เสียง ดงันั้นกิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัตามแบบหรือ
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ตวัอยา่งท่ีกาํหนด เพื่อนาํไปสู่ขั้นการสอนพดูใหมี้ประสิทธิภาพและไดผ้ลสัมฤทธ์ิสูงสุด การเตรียม
กิจกรรมท่ีจะนําไปสู่กิจกรรมการสอนพูด ครูผูส้อนต้องคาํนึงถึงความถูกต้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และระดบัภาษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

สุมิตรา องัวฒันกลุ (2539: 167) ไดก้ล่าวถึงการพดูว่าเป็นการถ่ายทอด
ความคิด ความเขา้ใจ และความรู้สึกใหผู้ฟั้งไดรั้บรู้ และเขา้ใจจุดมุ่งหมายของผูพ้ดู ดงันั้น ทกัษะการ
พูดจึงเป็นทกัษะท่ีสาํคญัในการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั ในการประกอบอาชีพธุรกิจต่างๆ ในการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทกัษะการพดูจึงนบัไดว้า่เป็นทกัษะท่ีสาํคญัและจาํเป็นมาก เพราะผู ้
ท่ีจะพูดไดย้อ่มสามารถฟังผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ และจะช่วยให้การอ่านและการเขียนง่ายข้ึนดว้ย อยา่งไรก็
ตามทกัษะการพูดเป็นทกัษะทางภาษาท่ีซบัซอ้นและเกิดจากการฝึกฝนเป็นเวลานาน ไม่ใช่เกิดจาก
การเขา้ใจและจดจาํ 

สรุปถึงความสาํคญัของทกัษะการพดูก็คือ ทกัษะการพดูเป็นเคร่ืองมือ
สาํคญัในกระบวนการติดต่อส่ือสาร การสอนทกัษะการพูดจึงตอ้งมีกิจกรรมท่ีตอ้งมีตน้แบบ มีการ
ปฏิบติัและส่ือสารในสถานการณ์จริงท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์และตวัผูเ้รียนเพื่อนาํไปสู่การพดูท่ี
มีประสิทธิภาพ เพราะการพดูเป็นส่วนสาํคญัในการส่ือสารในชีวิตประจาํวนัซ่ึง การพดูเป็นทกัษะท่ี
ซบัซอ้นและตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝน 

2.2.2.3 จุดมุ่งหมายในการสอนพดู 
การสอนพูดมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้

ถอ้ยคาํและประโยคไดถู้กตอ้งเหมาะสม และมีความใกลเ้คียงกบัคาํพูดของเจา้ของภาษาท่ีสุด ซ่ึง
เป็นหนทางในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2538: 135) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสอน
พดูใหแ้ก่นกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดด้ว้ยสาํเนียงท่ีถูกตอ้งหรือใกลเ้คียง
มากท่ีสุด สามารถส่ือสารความหายในดา้นการสนทนา การโตต้อบ การแสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นใหแ้ก่ผุฟั้ง ซ่ึงเป็นเจา้ของภาษาไดเ้ขา้ใจตรงตามท่ีตอ้งการ 

นภดล จนัทร์เพ็ญ (2542: 57) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการพูดโดย 
ทัว่ไปวา่มีอยู ่5 ประการคือ 

1. เพื่อคน้หาคาํตอบ การคน้หาคาํตอบ คือ การกล่าวถึงความเป็นมา
ของปัญหาหรือขอ้สงสัยเท่าท่ีจาํเป็นแลว้ตั้งคาํถามให้แน่ชัดลงไปว่า ตอ้งการคน้หาความรู้หรือ
ความจริงในเร่ืองใดวา่อยา่งไร 

2. เพื่อบอกกล่าว การบอกกล่าว คือการแสดงความรู้และขอ้เทจ็จริงใน
เร่ืองใดวา่อยา่งไร 
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3. เพื่อโนม้นา้วใจ การโนม้นา้วใจ คือการช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บหากเช่ือถือหรือปฏิบติัตามขอ้ชกัชวน และช้ีใหเ้ห็นโทษหากไม่เช่ือถือหรือปฏิบติัตาม 

4. เพื่อจรรโลง การจรรโลง คือการช้ีให้เห็นถึงคุณงามความดี ความ
ประณีตงดงาม คุณค่าอนันิยม ตลอดจนความสนุกสนานเบิกบานใจ 

สรุปถึงจุดหมายในการสอนพูดไดว้่า เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถส่ือสาร
ดว้ยภาษาต่างประเทศดว้ยนํ้าเสียงท่ีถูกตอ้งหรือใกลเ้คียงมากท่ีสุด อีกทั้งสามารถแสดงความรูสึกได้
ตามตอ้งการและสามารถท่ีจะคน้หาความจริง บอกกล่าวความรู้สึก  โนม้นา้วใจ และจรรโลงใจ 

2.2.2.4 องคป์ระกอบของความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ  
การพูด เ ป็นการ ส่ือความระหว่ า ง บุคคลโดยใช้ค ําพูด  ( Oral 

communication) รวมไปถึงการใชก้ริยาท่าทาง สีหนา้ ดวงตา และการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เป็น
ส่ิงท่ีช่วยเสริมให้การส่ือสารทางคาํพูดสมบูรณ์ยิ่งข้ึน นอกจากน้ีวาทการหรือการพูดนั้นยงัเป็น
กระบวนการส่ือสารและพฤติกรรมท่ีเก่ียวโยงกนัถา้ขาดส่วนใดส่วนหน่ึงการส่ือสารก็ไม่เกิดข้ึน 
(ปิยธิดา วงศไ์ข 2546: 18) ไดส้รุปองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการพดูไวด้งัน้ี คือ 

1. ผูพู้ด คือ ตอ้งแสดงถึงความสามารถทางการใชภ้าษา อารมณ์และ
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก ผูพ้ดูตอ้งพยายามท่ีจะทาํให้
ผูฟั้ง ฟังการพดูไดต้ั้งแต่ ตน้จนจบ ดว้ยความตั้งใจและสนุก ไม่ใช่เป็นการฝืนใจฟัง 

2. ผูฟั้ง คือ ผูท่ี้รับสารหรือรับและตอบสนองความรู้สึกนึกคิดท่ีผูพู้ด
ส่งมา ถา้ไม่มีผูฟั้งการส่ือสารก็ไม่เกิดข้ึน ดงันั้นผูฟั้งตอ้งเขา้ใจลกัษณะการฟังท่ีดีและถูกตอ้ง แลว้
ปฏิบติัตามก็จะช่วยให้การส่ือสารความหมายดาํเนินไดด้ว้ยดี ถา้ผูพู้ดและผูฟั้งศึกษาภูมิหลงัของแต่
ละฝ่ายพอสมควรแลว้ จะช่วยใหก้ารส่ือความหมายไดผ้ลดียิง่ข้ึน 

Searle (1979: 85-90) กล่าวว่า การพูดติดต่อส่ือสารจะตอ้งประกอบ 
ดว้ย ส่ิงต่อไปน้ี 

1. การกล่าวถอ้ยคาํ (Utterance Act) หมายถึง การท่ีผูพ้ดูกล่าวคาํหรือ
ประโยคข้ึนมาในการส่ือสาร ซ่ึงคาํพดูหรือประโยคดงักล่าวตอ้งมีจุดประสงคเ์พื่อการติดต่อส่ือสาร
ดว้ย 

2. การกล่าวคาํพูดท่ีทาํให้บรรลุผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามสถานการณ์
ต่างๆ (Phopositionanry Act) หมายถึง การท่ีผูพู้ดใชถ้อ้ยคาํท่ีเหมาะสมกบัเหตุการณ์และบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์นั้น เช่น การพูดท่ีทาํให้ผูฟั้งเกิดความสาํนึกและเช่ือถือ หรือการพูดท่ีทาํให้
เกิดความเขา้ใจผดิ เป็นตน้ 
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3. การแสดงเจตนาในการกล่าวคาํพดู (Illocutionary Act) หมายถึงการ
แสดงออกซ่ึงความตั้งใจของผูพ้ดูในการกล่าวถอ้ยคาํ เช่น ตอ้งการทกัทาย ขอร้อง ตกัเตือน ขอโทษ 
เป็นตน้ 

จินดา งานสุทธิ (2524: 2) กล่าวว่า องค์ประกอบของการพูดมี 5 
ประการ ดงัน้ี คือ 

1. ผูพ้ดู (Speaker) คือ ผูท่ี้มีเร่ืองราวพร้อมท่ีจะพดูออกไป 
2. เน้ือเร่ือง (Speech) คือ เร่ืองราวท่ีผูพ้ดูเตรียมไวท่ี้จะพดู 
3. ผูฟั้ง (Audience) คือ ผูท่ี้รับฟังเร่ืองราวต่างๆ ท่ีผูพ้ดูพดูใหฟั้ง 
4. เคร่ืองมือส่ือความหมาย (Communicative Act) คือ การใชเ้คร่ืองมือ

ช่วยในการพดูใหน่้าสนใจข้ึน เคร่ืองมือท่ีช่วยส่ือความหมายน้ีอาจจะไดแ้ก่ ลกัษณะท่าทางของผูพ้ดู 
หรืออาจจะเป็นเคร่ืองมือโสตทศันูปกรณ์กไ็ด ้

5. สถานการณ์ในการพดู (Speaking Situation) ควรพิจารณาถึงโอกาส
ในการพดู เวลาตลอดจนสภาวะแวดลอ้ม 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ในการพดูแต่ละคร้ังจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 
ไดแ้ก่ ผูพู้ด ซ่ึงจะเป็นผูท่ี้กล่าวคาํพูดออกไป การกล่าวคาํพูดออกไปแต่ละคร้ังจะตอ้งมีจุดประสงค์
ในการส่ือสาร และเน้ือหาท่ีจะกล่าวออกไปควรมีความเหมาะสม หรือสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
หรือบุคคลท่ีผูพ้ดูพดูดว้ย 

2.2.2.5 ระดบัความสามารถในการพดู 
การแบ่งระดบัความสามารถในการพูดนั้นมีประโยชน์ในการสอนพูด

เป็นอย่างมาก เพื่อช้ีให้เห็นถึงแนวการสอนท่ีผูเ้รียนควรได้รับการฝึกฝนในการพูดในระดับท่ี
เหมาะสมและเป็นลาํดบั ไดมี้ผูแ้บ่งระดบัความสามารถในการพดูไวด้งัต่อไปน้ี 

Carroll (1980: 135) ไดจ้าํแนกระดบัขั้นความสามารถในการพดูเป็น 9 
ระดบั คือ 

1. ระดบัผูไ้ม่สามารถเขา้ใจหรือพดูภาษาไดเ้ลย (Non-speaker) 
2. ระดบัผูท่ี้พดูภาษาไดเ้ลก็นอ้ย (Intermittent Speaker) 
3. ระดบัผูท่ี้พดูภาษาไดจ้าํกดัมาก (Extremely Limited Speaker) พูด

ไดต้ะกุกตะกกัเขา้ใจผิดบ่อย ๆ เขา้ใจบทสนทนาในความเร็วปกติไดเ้พียงเล็กนอ้ย จึงไม่อาจจะพูด 
คุยต่อเน่ืองเร่ืองราวท่ีถูกตอ้งได ้จบัไดแ้ต่ใจความสาํคญัๆ จบัรายละเอียดไม่ได ้

4. ระดบัผูท่ี้พดูภาษาไดจ้าํกดั (Marginal Speaker) สามารถโตต้อบใน
การสนทนาไดแ้ต่ไม่สามารถนาํการสนทนาได ้พูดเสนอแนะหรืออภิปรายไดมี้ขอ้จาํกดัในการ
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สนทนา สนทนาดว้ยความเร็วปกติแต่ขาดความคล่องแคล่วถูกตอ้ง มีปัญหาในการสนทนาอย่าง
ต่อเน่ืองแต่ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่เขา้ใจเร่ืองสนทนาไดต้รงกนั 

5. ระดบัผูท่ี้พูดภาษาไดป้านกลาง (Modest Speaker) สามารถส่ือ
ใจความสาํคญัในบทสนทนาได ้ยงัขาดลีลาของภาษาและไวยากรณ์มีความผิดพลาด ตอ้งถามหรือ
ถูกถามเป็นคร้ังคราวเพื่อให้ได้ใจความชัดเจน ขาดความคล่องแคล่ว สามารถเป็นผูน้ําในการ
สนทนาไดแ้ต่ยงัไม่ค่อยน่าสนใจหรือมีลีลาทางภาษา 

6. ระดบัผูท่ี้พดูภาษาไดค่้อนขา้งดี (Competent Speaker) ผูพ้ดูสามารถ
คุยในหัวขอ้ท่ีตอ้งการได้ ติดตามเร่ือง เปล่ียนเร่ืองพูดได ้หยุดหรือตะกุกตะกกัเป็นคร้ังคราว มี
ความสามารถในการเร่ิมเร่ืองสนทนา 

7. ระดบัผูท่ี้พดูภาษาไดดี้ (Good Speaker) ผูพ้ดูสามารถเล่าเร่ืองไดช้ดั
และมีเหตุผลสนทนาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นเร่ืองราวแต่ไม่คล่องแคล่วนกั สามารถติดตามการสนทนา
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงนํ้ าเสียง มีการพูดติดตะกุกตะกักหรือพูดซํ้ าคาํบา้งแต่โต้ตอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8. ระดบัผูท่ี้ใชเ้จา้ของภาษาพูดภาษาไดดี้มาก (Very Good Non-
Native Speaker) ผูพ้ดูสามารถอภิปรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถนาํการสนทนา ดาํเนินเร่ือง
ต่อไป และขยายความไดต้ามความจาํเป็น แสดงอารมณ์ขนัและโตต้อบดว้ยนํ้ าเสียงและท่าทางท่ี
เหมาะสม 

9. ระดบัผูท่ี้พดูภาษาไดเ้ช่ียวชาญ (Expert Speaker) ผูพู้ดสามารถพูด
ไดเ้หมือนเจา้ของภาษาในหวัขอ้ต่างๆ สามารถนาํการสนทนา ขยายความ และพดูไดใ้จความสาํคญั 

Valette and Disick (1972: 153) ไดจ้าํแนกระดบัขั้นพฤติกรรมของ
ทกัษะการพดูออกเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

1. ระดบักลไก (Mechanical Skill) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถพูด
เลียนแบบเสียง ใชร้ะดบัเสียง จงัหวะ การเนน้เสียงหนกัเบา การหยดุและการออกเสียงเช่ือมระหว่าง
คาํ ตามแบบเจา้ของภาษาไดส้ามารถท่องจาํบทสนทนา โคลงกลอนและประโยคต่างๆ และสามารถ
ท่ีจะอ่านออกเสียงขอ้ความท่ีเรียนมาแลว้โดยไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจขอ้ความเหล่านั้นเลย ทกัษะ
การพดูในระดบัน้ีถือวา่เป็นการใชภ้าษาท่ีเกิดจากการฝึกจนคล่องเป็นอตัโนมติั 

2. ระดบัความรู้ (Knowledge) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนนาํเอาความหมาย
ของภาษาท่ีท่องจาํไวม้าใช ้เช่น การใหค้วามหมายคาํศพัท ์การท่องโคลงเป็นตน้ นอกจากนั้นผูเ้รียน
จะสามารถตอบคาํถามประโยคท่ีเคยเรียนมาแลว้ได ้โดยจะสามารถใชค้าํศพัท ์และไวยากรณ์ท่ีเรียน
มาแลว้อยา่งเขา้ใจความหมาย 
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3. ระดบัถ่ายโอน (Transfer) ในระดบัน้ีผูเ้รียนจะสามารถนาํกฎ 
ไวยากรณ์ท่ีไดเ้รียนมาแลว้มาสร้างรูปประโยคใหม่ๆ ไดต้ามท่ีกาํหนดเป็นระดบัผูเ้รียนใชภ้าษาซ่ึง
เกิดในบริบทท่ีแตกต่างจากท่ีใชฝึ้กหัดภาษา เช่น การนาํศพัทท่ี์ท่องจาํมาแลว้ มาใชใ้นบริบทใหม่ 
หรือการเรียบเรียงประโยคใหม่โดยรักษาความหมายเดิมไว ้เป็นตน้ 

4. ระดบัส่ือสาร (Communication) นบัเป็นระดบัท่ีไดรั้บความสาํคญั
มากท่ีสุดในการเรียนการสอนและการทดสอบภาษา ในระดบัน้ีผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็น
และความตอ้งการของตนเองใหผู้อ่ื้นรู้ไดโ้ดยเสรี นอกจากนั้นยงัสามารถรับส่ือท่ีเป็นสารทางภาษา
ไดด้ว้ยความเขา้ใจและมีความคล่องแคล่วในการส่ือสารดว้ย 

5. ระดบัวิพากษว์ิจารณ์ (Criticism) คือ ระดบัการตีความ การประยกุต์
ความเขา้ใจและความสามารถส่ือความหมายใช้เพื่อการส่ือสารภาษาในลีลาและนํ้ าเสียงต่าง ๆ 
ประกอบกบัการวิเคราะห์เน้ือความประโยคเพ่ือให้การส่ือความหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกบัเร่ืองและสถานการณ์ 

วาสนา โกวิทยา (2525: 173-174) สรุประดบัความสามารถในการพูด
โดย ๆ ทัว่ไปเป็น 2 ระดบั คือ 

1. ระดบัความสามารถในการใชอ้งคป์ระกอบของอนัหมายถึงความ 
สามารถในการออกเสียง สระ พยญัชนะ เสียงเนน้หนกั ระดบัเสียงสูงตํ่า ตลอดจนจงัหวะการออก
เสียงไดถู้กตอ้ง และตอ้งมีความรู้ความสามารถในการใชค้าํศพัทแ์ละไวยากรณ์ถูกตอ้งตามเกณฑ์
ของภาษา 

2. ระดบัความสามารถในการส่ือความหมายดว้ยคาํพูด คือ สามารถ
พูดให้ผูฟั้งเขา้ใจโดยคาํนึงถึงคุณลกัษณะต่างๆ ของการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ความรู้ในเร่ืองท่ี
จะพูด จุดประสงคใ์นการพูด ความคล่องแคล่วในการพูด และความสามารถในการพูดส่ือความ 
หมายในส่ิงท่ีตอ้งการพดูไดใ้นเวลาอนัเหมาะสมและรวดเร็วตามสมควร 

กาญจนา ปราบพาล ( 2530: 82-84) ไดส้รุปประดบัความสามารถใน
การพูดตามแบบการทดสอบความสามารถในการพูดของสถาบนั FIS แห่งสหรัฐอเมริกา (The 
Foreign Service Institute) ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการพดูระดบัตน้ (Elementary Proficiency) ผูพู้ด
สามารถเขา้ใจคาํถามและประโยคบอกเล่าง่ายๆ โดยถามและตอบได้ด้วยความรู้ทางภาษาใน
วงจาํกดั 
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2. ความสามารถในระดบัใชง้านไดใ้นวงจาํกดั (Limited Working 
Proficiency) ผูพ้ดูสามารถพดูในสถานการณ์พื้นฐานทางสังคมได ้เช่น การแนะนาํตวั การสนทนา
เร่ืองง่าย ท่ีมิไดเ้ตรียมตวัมาก่อน เช่นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเองและครอบครัว 

3. ความสามารถในการพูดระดับเร่ิมต้นของมืออาชีพ (Minimum 
Professional Proficiency) ผูพ้ดูสามารถสนทนาเร่ืองราวต่างๆ ดา้นอาชีพและสังคมได ้รวมถึงเร่ือง
ท่ีตอ้งใชค้วามรู้เฉพาะสาขา 

4. ความสามารถในการพูดระดับมืออาชีพเต็ม รูปแบบ  (Full 
Professional Proficiency) ผูพ้ดูสามารถพดูไดค้ล่องแคล่วและถูกตอ้งในการสนทนาทุกระดบัโดยมี
ความบกพร่องดา้นการออกเสียงและไวยากรณ์นอ้ยมากและสามารถโตต้อบไดอ้ย่างเหมาะสมทุก
เร่ืองแมใ้นสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคย 

5. ความสามารถในการพูดระดบัเจา้ของภาษา (Native or Bilingual 
Proficiency) ผูพ้ดูสามารถพดูไดเ้ท่าเทียมกบัเจา้ของภาษาไดอ้ยา่งดี รวมทั้งสามารถใชศ้พัทส์าํนวน
ภาษาพดูและการอา้งอิงวฒันธรรมได ้

สรุปไดว้า่ระดบัความสามารถในการพดู มีองคป์ระกอบความสามารถ
ในการออกเสียง สระ พยญัชนะ เสียงเนน้หนกั ระดบัเสียงสูงตํ่า ตลอดจนจงัหวะการออกเสียงได้
ถูกตอ้ง และตอ้งมีความรู้ความสามารถในการใช้คาํศพัท์และไวยากรณ์ถูกตอ้งตามเกณฑ์ของ   
ภาษา อีกทั้งผูพู้ดตอ้งมีความสามารถพูดให้ผูฟั้งเขา้ใจถึงความหมายโดยคาํนึงถึงลกัษณะต่างๆตาม
สถานการณ์ 

2.2.2.6 การสอนทกัษะการพดูเพื่อการส่ือสาร 
ทกัษะการพดูมีความสาํคญัเป็นอนัดบัสองรองจากทกัษะการฟังดงัได้

กล่าวแลว้ แต่ในความเป็นจริงกลบัไดรั้บความสนใจค่อนขา้งนอ้ย อนัเป็นเหตุให้ความสามารถใน
การพดูค่อนขา้งตํ่า ยิง่ในปัจจุบนัน้ี ตอ้งเร่งรัดพฒันาทกัษะการพดูเพ่ือการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 

Bygate (1995: 5-6) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการสอนทกัษะการพูดว่า 
ควรประกอบดว้ยทกัษะในการใชก้ลไกทางภาษา (Motor-Perceptive Skills) ซ่ึงหมายความถึงทกัษะ
ในการควบคุมตลอดจนใชร้ะบบของเสียง คาํศพัท ์ไวยากรณ์ เพ่ือส่ือความหมายท่ีถูกตอ้งและการ
สอนทกัษะในการใชภ้าษาเพื่อปฏิสัมพนัธ์ (Interaction Skill) ซ่ึงหมายถึงทกัษะในการถ่ายโอนและ
ใชก้ลไกทางภาษาในสถานการณ์การใชภ้าษาจริงได ้ซ่ึงทกัษะน้ีเป็นทกัษะในการนาํความรู้ และ
ทกัษะในการใชก้ลไกทางภาษามาใชเ้พื่อบรรลุเป้าหมายในการส่ือสาร 
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Riverlys and Temperley (อา้งอิงใน Bygate, 1995: 55) ไดเ้สนอแนว 
คิดและกระบวนการสอนทกัษะการพูดว่าควรประกอบดว้ย การสอนเก่ียวกบัการรับรู้ในทกัษะ 
(Skill-Getting) และการฝึกใชท้กัษะ (Skill-Using) โดยการรับรู้ในทกัษะควรเร่ิมตน้ตั้งแต่ การให้
ความเขา้ใจ (Cognition) เก่ียวกบัความรู้ทางภาษาซ่ึงหมายถึงการรับรู้ (Perception) เก่ียวกบัภาษา
และการสนบัสนุนกฎของภาษา(Abstraaction) และก่อนท่ีจะถึงขั้นตอนของการฝึกใชท้กัษะนั้นควร
ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กโครงสร้างภาษาในรูปแบบของการส่ือสารแบบจาํลองหรือควบคุม (Production-
Pseudo-Communication) เช่น การฝึกการออกเสียงและฝึกใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีกาํหนด โดยการ
ให้ผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ตามกาํหนด (Structured Interaction) ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อ       
ลดช่องว่างระหว่างความรู้และความสามารถในการพูดเพ่ือการส่ือสาร จากนั้นจึงถึงขั้นของการใช้
ภาษา โดยผูส้อนจะให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใช้ทกัษะโดยการมีปฏิสัมพนัธ์ในสถานการณ์ท่ีสมจริง และ
สามารถพูดส่ือความหมายตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล โดยการให้ผูเ้รียนได้ทาํกิจกรรม
ปฏิสัมพนัธ์เพื่อการส่ือความหมายของแต่ละบุคคล (Autonomous Interaction) ฉะนั้นขั้นตอนน้ี ครู
จะใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระ 

Scott (1981: 70) ไดเ้สนอขั้นตอนของการสอนทกัษะการพดู โดยแบ่ง
ขั้นตอนของการสอนออกเป็น 3 ขั้นดงัน้ี 

1. ขั้นบอกวตัถุประสงค ์(Stating Objectives) ครูควรจะบอกใหผู้เ้รียน
รู้ถึงส่ิงท่ีจะเรียน เช่น บอกให้ผูเ้รียนทราบหนา้ท่ีทางภาษาท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บการนาํเสนอและฝึกฝน 
เช่น การขอคาํแนะนาํ การกล่าวขอโทษ 

2. ขั้นเสนอเน้ือหาในบริบท (Contextualisation) การเสนอเน้ือหาควร
จะอยูใ่นรูปบริบท ครูจะตอ้งใหผู้เ้รียนสังเกตลกัษณะของภาษา ความหมายของขอ้ความท่ีจะพดู ซ่ึง
จะตอ้งข้ึนกบัริบท เช่น ผูพู้ดเป็นใคร มีความรับผิดชอบกบัคู่สนทนาอย่างไร ผูส้นทนาพยายามจะ
บอกอะไร ส่ิงท่ีพดู สถานท่ีพดู และเน้ือหาท่ีพดูมีอะไรบา้ง 

3. ข้ึนการฝึกและการถ่ายโอน (Practice and Transfer) การฝึกจะ
กระทาํทนัทีหลงัจากเสนอเน้ือหาอาจจะฝึกพดูพร้อมๆ กนั หรือเป็นคู่ ผูส้อนควรใหผู้ฟั้งไดฟั้งภาษา
หลาย ๆแบบและเป็นสาํนวนภาษาท่ีเจา้ของภาษาใชจ้ริง และควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาอยา่ง
อิสระใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง เช่น การแสดงบทสมมุติ สถานการณ์จาํลอง เป็นตน้ 

Byrne (1991: 9-10) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการสอนทกัษะการพดูว่า 
การสอนทกัษะการพูดในชั้นเรียนนั้น ควรให้ผูเ้รียนไดรั้บทั้งความรู้ในตวัภาษา และทกัษะการใช้
ภาษาและในการใชภ้าษาของผูเ้รียนนั้นควรประกอบดว้ยความถูกตอ้งและความคล่องแคล่วของ 
การใชภ้าษา ซ่ึงความถูกตอ้งเกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในระบบของ
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ภาษาส่วนความคล่องแคล่วเกิดข้ึนไดจ้าก ประสบการณ์ของการไดล้องฝึกใชภ้าษาของผูเ้รียน โดย
แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

1. ขั้นนาํเสนอเน้ือหา (Presentation Stage) เป็นขั้นตอนท่ีครูจะตอ้งให้
ความรู้ทางภาษา ซ่ึงผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งใชเ้พื่อเพิ่มความสามารถทางดา้นภาษา ซ่ึงในการนาํเสนอ
เน้ือหาน้ีครูตอ้งเสนอในรูปของบริบทการใชภ้าษาต่างๆ เช่น ให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ือง บทสนทนา 
และให้นักเรียนสังเกต ตลอดจนสรุปกฎเกณฑ์การใช้ภาษาจากเน้ือเร่ืองหรือบทสนทนานั้นๆ 
อยา่งไรก็ตามขั้นตอนน้ีไม่ควรใชเ้วลามาก เพราะการนาํเสนอความรู้ในตวัภาษาเป็นเพียงส่วนหน่ึง
ของกระบวนการเรียนรู้ เป้าหมายสําคญัอยู่ท่ีทกัษะในการใชภ้าษา อย่างไรก็ตามครูควรสอนให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาเป็นอยา่งดี เพราะผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้น้ีไปใชใ้นการฝึกในขั้นต่อไป 

2. ขั้นการฝึกฝน (Practice Stag) หลงัจากท่ีครูไดน้าํเสนอเน้ือหาในรูป
ของบริบทแลว้ ครูควรจะใหโ้อกาสผูเ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษา การฝึกในขั้นน้ีจดัเป็นฝึกแบบควบคุม โดย
ครูอาจให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามทั้งชั้น การฝึกแบบกลไก การฝึกดว้ยตารางเทียบแทน การฝึก
แบบเปล่ียนโครงสร้างประโยค การฝึกท่ีกล่าวมาเป็นเพียงแต่ให้ผูเ้รียนจาํกฎเกณฑไ์ด ้ครูผูส้อนจึง
ควรใหมี้การฝึกอยา่งมีความหมาย เช่น ใชเ้กม รูปภาพ มาเป็นส่ือประกอบและกระตุน้ใหน้กัเรียนได้
ฝึกใชภ้าษา โดยเป็นการใชภ้าษาท่ีเกิดจากความเขา้ใจ ในขั้นน้ี จุดประสงคส์าํคญัอยูท่ี่ความถูกตอ้ง
ในการใชภ้าษาเป็นสาํคญั 

3. ขั้นการใชภ้าษา (Production Stage) ในขั้นน้ีครูจะทาํหนา้ท่ีเป็นผู ้
แนะนาํหรือให้คาํปรึกษา เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนนาํความรู้ภาษามาใชใ้นการส่ือความหมายไดอ้ย่าง
เสรี ขอ้ผิดพลาดต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบันกัเรียนในการใชภ้าษาไม่ถือเป็นเร่ืองสาํคญัถา้ไม่ก่อให้เกิด
ความเขา้ใจผดิในการส่ือสาร เพราะการฝึกในขั้นน้ีนั้นมีจุดประสงคเ์พื่อฝึกความคล่องแคล่วของการ
ใชภ้าษาและความสามารถในการส่ือความหมายเป็นสาํคญั 

Harmer (1991: 50) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการสอนทกัษะการพูด
เพื่อการส่ือสาร และแบ่งขั้นตอนการสอนเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การแนะนาํความรู้ทางภาษาใหม่ (Introducing New Language) ใน
ขั้นน้ีครูจะแนะนาํกฎเกณฑท์างภาษาท่ีผูเ้รียนไม่เคยเรียนมาก่อน โดยท่ีครูจะตอ้งนาํเสนอใหผู้เ้รียน
เขา้ใจถึงความหมาย การใชต้ลอดจนรูปแบบของโครงสร้างนั้นๆ โดยการนาํเสนอนั้นควรอยูใ่นรูป
ของบริบทการใชภ้าษา เช่น ใชส่ิ้งแวดลอ้มรอบตวัผูเ้รียน เล่าเร่ือง หรือสถานการณ์ เป็นตน้ 

2. การฝึกภาษา (Practice) ในขั้นน้ีครูจะใหน้กัเรียนไดก้ารใชภ้าษา แต่
จะเป็นการฝึกแบบควบคุมการใชภ้าษา ตวัอย่างของฝึกประเภทน้ีไดแ้ก่ การฝึกออกเสียงตามครู 
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กิจกรรมเติมขอ้มูลท่ีขาดหาย เกม การฝึกพูดเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตวัผูเ้รียนโดยใชโ้ครงสร้างทางภาษาท่ี
เรียนมา กิจกรรมปฏิสมัพนัธ์อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. กิจกรรมเพื่อการส่ือสาร (Communicative Activities) ในขั้นน้ีผู ้
เรียนจะไดฝึ้กการใชภ้าษาท่ีมีลกัษณะสมจริง ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาไดอิ้สระมากข้ึน ตวัอย่างของ
กิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร ไดแ้ก่ กิจกรรมการแกปั้ญหา การแสดงบทบาทสมมุติ สถานการณ์จาํลอง 
เป็นตน้ 

เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ (2531: 77) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาทกัษะการพูด
ว่า หลงัจากผูเ้รียนมีประสบการณ์ในการฟังมากพอ ผูส้อนควรพยายามหากิจกรรมต่างๆท่ีจะเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนพูดจริงๆ ในชั้น ซ่ึงอาจจะเป็นการพูดตามอย่างท่ีเคยไดย้ินหรือพูดอย่างอิสระ ผู ้
เรียนควรไดรั้บการสนบัสนุนให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนออกมาเป็นคาํพูด และควรพูด
เก่ียวกับเร่ืองท่ีผูเ้รียนได้ฟังมาก่อน เพราะจะทาํให้ผูเ้รียนพูดได้อย่างมัน่ใจและเป็นธรรมชาติ 
ความคิดรวบยอดทางภาษาท่ีผูเ้รียนพฒันามาจากการฟัง พร้อมทั้งเสียงต่างๆ ท่ีไดย้ินเม่ือ ผูเ้รียน
พร้อมท่ีจะพูดผูเ้รียนย่อมพูดไดอ้ย่างเขา้ใจความหมายและส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง หน้าท่ีของผู ้
สอนในการช่วยผูเ้รียนพฒันาทกัษะการพูดมี 2 ประการ คือ ผูส้อนจะเป็นผูต้ดัสิน และแกไ้ขขอ้ 
บกพร่องในการใชภ้าษาของผูเ้รียนและผูส้อนจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยสนบัสนุนและทบทวนการพูด
ของผูเ้รียน และมีส่วนร่วมในการพดูของนกัเรียนเสมอ 

กล่าวโดยสรุป ผูเ้ช่ียวชาญการสอนภาษาได้เสนอแนวคิดการสอน
ทกัษะการพดูว่าควรเร่ิมจาก การนาํเสนอความรู้ทางภาษา ในขั้นน้ีจะเป็นการให้ผูเ้รียนมีความรู้ใน
ตวัภาษาซ่ึงก่อใหเ้กิดความถูกตอ้งในการใชภ้าษา และจะช่วยใหเ้กิดความคล่องแคล่วในการส่ือสาร 
จากนั้นขั้นการฝึกหัด ในขั้นน้ีครูควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใชโ้ครงสร้างทางภาษาท่ีเรียนมา 
โดยรูปแบบการฝึกนั้นเป็นแบบควบคุม และยงัคงจาํกดัอยูก่บัโครงสร้างภาษาท่ีนาํเสนอและการนาํ
ภาษาไปใชใ้นขั้นน้ีเป็นเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีสมจริง ผูเ้รียนมีโอกาส
ไดใ้ชภ้าษาในการปฏิสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งอิสระ และสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลโดยผูเ้รียนได้
ฝึกกิจกรรมการส่ือสารประเภทต่าง ๆ 

2.3 แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทกัษะการฟัง-พูด 
ทกัษะการฟัง-พูดเป็นทกัษะท่ีแสดงออกทางคาํพดู (Speech Skills) และในการฝึก

ทกัษะนั้นจะตอ้งเร่ิมจากสามารถจาํแนกเสียงไดไ้ปจนถึงฟังขอ้ความในระดบัความเร็วปกติของเจา้ 
ของภาษาไดเ้ขา้ใจ การฝึกทกัษะพูดจะตอ้งออกเสียง วลี และประโยคให้ถูกตอ้งไปจนถึงสนทนา 
โตต้อบดว้ยสาํเนียงและจงัหวะท่ีเจา้ของภาษาพอฟังและเขา้ใจได ้
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2.3.1 ข้อคาํนึงเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทกัษะการฟัง-พูด 
 การเรียนการสอนทกัษะการฟัง-พดู มีขอ้คาํนึงท่ีสาํคญัหลายประการ เพื่อท่ีจะนาํไปพฒันา
ทกัษะดงักล่าวใหป้ระสบผลสาํเร็จต่อผูเ้รียน โดยมีนกัการศึกษานาํเสนอแนวความคิด ดงัต่อไปน้ี 

สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532: 54-55) กล่าวว่า ส่ิงท่ีผูส้อนจะตอ้งคาํนึงถึง
เก่ียวกบัการสอนทกัษะฟัง-พดู มีดงัน้ี 

1. ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ในดา้นการออกเสียง การเลือกความหมายและกฎ 
ไวยากรณ์ของภาษา และสามารถนาํส่ิงท่ีเรียนมาใชใ้นสถานการณ์จริง กล่าวคือ ผูเ้รียนจะตอ้งมี
ทกัษะทางภาษาและมีทกัษะทางการส่ือสาร 

2. ผูส้อนควรเลือกเน้ือหาท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั้น ควรเนน้บท
สนทนาท่ีไม่เป็นทางการก่อนบทสนทนาท่ีเป็นทางการ ควรเป็นตวัอยา่งของการใชภ้าษาจริงๆ ใน
ชีวิตประจาํวนั โดยสามารถช้ีให้เห็นกฎการพูดได ้คือ รู้จกัว่าบทสนทนาน้ีใครพูดกบัใคร พูดเร่ือง
อะไร ท่ีไหน อยา่งไร 

3. บรรยากาศในการสอนทกัษะฟัง-พดู ควรเป็นบรรยากาศท่ีไม่เครียด ผูเ้รียน
มีความสบายใจและไม่กระดากอายท่ีจะพดู 

บาํรุง โตรัตน์ ( 2534: 43) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไวว้่าการใชภ้าษาแม่ในชัว่โมง
เรียนภาษาต่างประเทศควรใชใ้นสถานการณ์ท่ีมีความเหมาะสมดงัน้ี 

1. ควรใชเ้พื่ออธิบายถึงจุดประสงคข์องแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมทางภาษาท่ี
ครูจดัในหอ้งเรียน 

2. ควรใชเ้พื่อบอกความหมายของค่าศพัทท่ี์ครูเห็นว่าตอ้งใชภ้าษาแม่อธิบาย
นกัเรียนจึงจะเขา้ใจ 

3. ควรใชเ้พื่ออธิบายหรือสรุปเนน้หวัขอ้ไวยากรณ์ท่ีสอน 
4. ควรใชเ้พื่อรักษาระเบียบวินยัของหอ้งเรียน 
5. ควรใช้เม่ือสอนภาษาอังกฤษเป็นคร้ังแรกหรือในชั่วโมงแรกท่ีสอน

ภาษาองักฤษแก่นกัเรียน 
จากแนวความคิดข้างต้น น้ี  เ ป็นข้อคํานึงการสอนทักษะการฟัง -พูด

ภาษาองักฤษ ซ่ึงครูผูส้อนสามารถนาํไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงได ้เพื่อให้
ผูเ้รียนบงัเกิดทกัษะท่ีดีนั้นเอง ซ่ึงคงทราบกนัดีแลว้ว่าโดยทัว่ไปการฝึกทกัษะการฟัง-พูดนั้นอาจ
เร่ิมตน้จากการฟังเสียง คาํศพัท์ แลว้จึงฟังประโยคหรือเร่ืองราวต่างๆ ทั้งน้ีย่อมข้ึนอยู่กบัเน้ือหา
บทเรียนและเทคนิควิธีการของครูผูส้อนท่ีน่ามาใช ้หากครูผูส้อนสนใจฝึกอยา่งแทจ้ริง จริงจงัและ
จริงใจท่ีจะสอน ฝึกเด็กอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองแลว้ ผูเ้ขียนเช่ือว่าการพฒันาทกัษะการฟัง-พูด
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ของนกัเรียนคงเป็นส่ิงท่ีไม่ไกลจากความจริงและคงสามารถหลุดพน้จากขอ้จ่ากดัไปสู่ความสาํเร็จ
ไดใ้นท่ีสุด 

2.3.2 แนวทางการสอนและขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทกัษะการฟัง-พูด 
ปัจจุบนัน้ีการสอนทกัษะการฟัง–พูดภาษาองักฤษมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง

ในการเตรียมผูเ้รียนในความพร้อมเปิดประชาคมอาเซียน เน่ืองจากการฟัง–พูดเป็นการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลในสังคม จึงมีการเปล่ียนแปลงใหฝึ้กทกัษะการฟัง–พดูในระดบัขอ้ความ ซ่ึงเนน้การ
เลือกประโยคมาใชใ้ห้ถูกตอ้งเหมาะสมแทนการนาํบทสนทนาในลกัษณะท่ีเน้นโครงสร้างมาใช ้
(structural dialog) 

Underwood (1989: 17-18) ไดใ้ห้แนวทางในการสอนทกัษะฟัง-พูดไวพ้อ
สรุปไดด้งัน้ี 

ในการเรียนการสอนทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษนั้น การจดักิจกรรมเพ่ือ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริงใหม้ากท่ีสุด 
เป็นหัวใจสาํคญัของการส่ือสาร ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
เหมาะสม ถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของสงัคมท่ีใชภ้าษานั้น ๆ นอกจากน้ีการจดักิจกรรมในชั้นเรียน
ยงัเป็นการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและช่วยเสริมแรงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้รียน รวมทั้งช่วยใหผู้เ้รียน
ประสบผลสาํเร็จในการฝึกทกัษะการฟังและการพดูดว้ยเหตุผลต่อไปน้ี 

1. กิจกรรมช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาในลกัษณะท่ีครบวงจร (Whole-Task 
Practice) ผูเ้รียนมีโอกาสไดน้าํความรู้ทางภาษาในดา้นต่างๆ เช่น เสียง คาํศพัทโ์ครงสร้าง มาใชป้ระ 
กอบกนัเพื่อใหส่ื้อความหมายไดต้ามท่ีตอ้งการ 

2. กิจกรรมช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา (Improve Motivation) 
เพราะการทาํกิจกรรมเป็นการฝึกใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร ทาํให้ผูเ้รียนเห็นว่าการเรียนรู้ภาษานั้น
สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ดงันั้นผูส้อนจึงควรเนน้กิจกรรมคู่หรือกลุ่มท่ีทาํใหผู้เ้รียนทุกคน
มีส่วนร่วมในการเรียน และทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการฝึกใชภ้าษามากกว่าการใหท้าํงานพร้อมกนัทั้ง
ชั้นในแบบเดิม ซ่ึงมกัจะมีผูเ้รียนเพียงไม่ก่ีคนท่ีมีส่วนร่วมในการฝึกใชภ้าษาอยา่งจริงจงั 

3. กิจกรรมช่วยให้การเรียนภาษาเป็นไปตามธรรมชาติ (Natural Learning) 
ทั้งน้ีเพราะผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้เม่ือไดล้องทาํอะไรดว้ยตนเอง การไดฝึ้กใชภ้าษาเองจึงเป็นการ
เรียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติ  

จากการศึกษาขั้นตอนในการดาํเนินการเรียนการสอนทกัษะการฟัง-พูดนั้น
นกัการศึกษาไดเ้สนอขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
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สุมิตรา องัวฒันกุล (2539: 56) ไดเ้สนอขั้นตอนการดาํเนินการเรียนการสอน
ทกัษะการฟัง–พดูภาษาองักฤษ มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาใหม่ท่ีนาํมาอ่านใหฟั้ง หรือฟังจากเทปบนัทึกเสียง
ของผูพ้ดูท่ีเป็นแบบและพยายามจาํบทสนทนานั้นใหไ้ด ้

2. ใหผู้เ้รียนทั้งชั้นพดูตามทีละบรรทดั นกัเรียนพดูซํ้าหลายๆ คร้ัง 
3. ผูส้อนนาํประโยคท่ีเป็นปัญหามาฝึกพิเศษ โดยอาจจะใชว้ิธีการฝึกส่วนยอ่ย

แลว้ค่อยๆ เพิ่มส่วนของประโยค จนทาํใหผู้เ้รียนสามารถพดูประโยคนั้นไดดี้ข้ึน 
4. ให้ผูเ้รียนฝึกโตต้อบบทสนทนาพร้อมกนัทั้งห้อง เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก

และทีละคน 
5. ให้ผูเ้รียนฝึกโตต้อบบทสนทนานั้นโดยดดัแปลงให้เขา้กบัสานการณ์ของ

ผูเ้รียนเอง เม่ือคุน้กบับทสนทนาแลว้ก็จะให้ฝึกการออกเสียงและการสอนประโยคตามโครงสร้าง
ในบทสนทนาดว้ยปากเปล่า โดยอาจใชรู้ปภาพ และเกมต่างๆ เป็นส่ือในการเรียนรู้ 

Byrne (1986: 22-29) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัขั้นตอนในการสอนทกัษะ
การฟังและการพดูไว ้3 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ 

1. ขั้นการให้ความรู้ (presentation stage) ครูเป็นผูเ้ลือกเน้ือหามาสอนให้ผู ้
เรียนเขา้ใจและจดจาํ ส่ิงท่ีนกัเรียนจะตอ้งเรียนในขั้นน้ี คือ โครงสร้างของภาษา ศพัท ์การส่ือความ 
หมาย เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายทางสังคมของผูพู้ด ซ่ึงควรใชบ้ทสนทนาในการสอนเพราะการใชบ้ท
สนทนาทาํใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในบทเรียนท่ีคลา้ยคลึงกบัสถานการณ์จริง 

2. ขั้นการฝึก (practice stage) ผูเ้รียนจะมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนโดยท่ีครูจะทาํ
หนา้ท่ีแจกจ่ายงานใหน้กัเรียนทุกคนไดมี้โอกาสฝึกฝนบทเรียนดว้ยการพดูใหม้ากท่ีสุด 

3. ขั้นการใชภ้าษาตามความตอ้งการ (production stage) ครูจะทาํหนา้ท่ีเป็นผู ้
แนะนาํและท่ีปรึกษา โดยปิดโอกาสใหผู้เ้รียนนาํความรู้ความเขา้ใจไปใชใ้นการส่ือความหมายอยา่ง
เสรีตามความต้องการของตนเอง เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ผูเ้รียนสามารถนําส่ิงท่ีเรียนมาใช้ใน
สถานการณ์จริงไดห้รือไม่ 

ดงันั้นผูส้อนจึงควรจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการฟังและ
การพดูโดยใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาในสถานการณ์จริง หรือท่ีใชใ้นชีวิตจริง เช่น การใชบ้ทบาทสมมติ 
การอภิปราย การเล่นเกม การใชส่ื้อมวลชน เช่น วิทยแุละโทรทศัน์ท่ีใชภ้าษาต่างประเทศ ทั้งน้ีขณะ 
ท่ีกาํลงัเรียน ผูส้อนไม่ควรใหผู้เ้รียนมีความวิตกกงัวลกบัการผดิพลาดในการใชภ้าษามากจนเกินไป 
แต่ควรคาํนึงถึงความคล่องแคล่วในการส่ือสารมากกว่า และควรให้โอกาสผูเ้รียนในการเลือก
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บทบาท เลือกหัวขอ้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนให้มากท่ีสุด เพื่อให้ผูเ้รียนมีผล 
สมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

2.3.3 กจิกรรมการส่ือสารทกัษะการฟัง–พูด 
มีนกัการศึกษานาํเสนอแนวความคิดเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการส่ือสารทกัษะ

การฟัง–พดูภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
Harmer (1988: 44-45) ไดน้าํเสนอการจดักิจกรรมการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร 

ท่ีส่งเสริมการพฒันาทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
1. กิจกรรมการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารตามวัตถุประสงค์ (Functional 

Communication Activities) เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนใชภ้าษาเป็นส่ือในการทาํกิจกรรมใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้โดยผูเ้รียนจะตอ้งพยายามใชภ้าษาเท่าท่ีตนสามารถใชไ้ดเ้พื่อส่ือความ 
หมายให้เขา้ใจไดม้ากท่ีสุด ในการทาํกิจกรรมประเภทน้ีผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งตาม
หลกัไวยากรณ์หรือเหมาะสมกบัสถานการณ์เสมอไป ความสาํเร็จในการทาํกิจกรรมจะวดัจากการท่ี
ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารใหบ้รรลุผลไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้เช่น 

1.1 กิจกรรมการแลกเปล่ียนขอ้มูลในวงจาํกดั (Sharing Information with 
Restricted Cooperation) กิจกรรมแบบน้ีอาจเป็นงานคู่ (Pair Work) หรืองานกลุ่ม (Group Work) ก็
ได ้ผูเ้รียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจะไดข้อ้มูลเพียงส่วนหน่ึงและจะตอ้งแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีตนมีกบั
เพื่อนหรือหาขอ้มูลจากกนัและกนัดว้ยการถาม-ตอบเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น เช่น กิจกรรมสืบสวน 
กิจกรรมหาคู่ กิจกรรมตามเพ่ือนท่ีหายไป กิจกรรมชกัชวนใหไ้ปดว้ยกนั เป็นตน้ 

1.2 กิจกรรมการแลกเปล่ียนขอ้มูลในวงกวา้ง (Sharing Information with 
Unrestricted Cooperation) คือการจดักิจกรรมทางภาษาท่ีผูเ้รียนมีอิสระในการใชภ้าษามากกว่า
กิจกรรมการแลกเปล่ียนขอ้มูลในวงจาํกดั กล่าวคือนอกจากใชว้ิธีถาม-ตอบตามท่ีกาํหนดไว ้ผูเ้รียน
ยงัสามารถใชว้ิธีการพูดอย่างอ่ืนไดต้ามท่ีคิดว่าเหมาะสมเช่น พูดบรรยายรูปภาพ ให้ขอ้เสนอแนะ 
หรือขอใหอ้ธิบายเพิ่มเติม เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ตวัอยา่ง
กิจกรรม เช่น กิจกรรมคน้หาความแตกต่างในภาพ กิจกรรมไปตามทิศทางท่ีกาํหนดให ้เป็นตน้ 

1.3 กิจกรรมการแลกเปล่ียนขอ้มูลและหาขอ้สรุปจากขอ้มูล (Sharing and 
Processing Information) กิจกรรมแบบน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการเล่นต่อภาพ คือผูเ้รียนแต่ละคนหรือ
แต่ละกลุ่มจะไดรั้บขอ้มูลคนละส่วนซ่ึงแตกต่างกนัไป ในขั้นแรกผูเ้รียนจะตอ้งแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั
ก่อน จนกระทัง่ไดภ้าพรวมของขอ้มูลทั้งหมด จากนั้นจึงนาํขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการแกปั้ญหา
หรือหาขอ้สรุปอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีกาํหนดไว ้ผูเ้รียนตอ้งนาํความรู้ความสามารถทางภาษาท่ีตน
มีอยู่มาใชใ้นการส่ือสารเพราะผูเ้รียนอาจตอ้งพูดในหลายลกัษณะ เช่น พูดอธิบาย แสดงความคิด 
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เห็น พดูขดัจงัหวะ หรือคดัคา้น กิจกรรมดงักล่าวไดแ้ก่ กิจกรรมลาํดบัเร่ืองราว กิจกรรมรวบรวมขอ้ 
มูลเพื่อนาํไปใชแ้กปั้ญหา เป็นตน้ 

1.4 กิจกรรมการจดัระบบขอ้มูล (Processing Information) กิจกรรมแบบน้ี
อาจเป็นงานคู่หรืองานกลุ่มก็ได ้ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บขอ้มูลครบถว้นเหมือนกนัหมดจึงไม่จาํเป็น 
ตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล แต่ผูเ้รียนจะตอ้งร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บ หรือประเมินขอ้ 
มูลนั้น เพื่อนาํมาไปใชใ้นการตดัสินใจหรือแกปั้ญหาอย่างใดอย่างหน่ึง กิจกรรมแบบน้ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบัการแกปั้ญหาทัว่ ๆ ไปในชีวิตจริงซ่ึงเรามกัจะปรึกษาหารือผูอ่ื้นก่อนท่ีจะตดัสินใจ 
ดงันั้น ผูส้อนจึงอาจนาํปัญหาทัว่ไปในชีวิตประจาํวนัมาดดัแปลงให้เหมาะสมกบัความสนใจของ
ผูเ้รียน ในการทาํกิจกรรมแบบน้ี ผูเ้รียนทุกคนตอ้งใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในหลายลกัษณะเพื่อวตัถุ 
ประสงคต่์างๆ กนั เช่น พดูซกัถาม แสดงความคิดเห็น พูดชกัชวน อธิบาย ฯลฯ ซ่ึงนบัเป็นกิจกรรม
การใชภ้าษาท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการใชภ้าษาในชีวิตจริงมากท่ีสุดอยา่งหน่ึง 

2. กิจกรรมการใชภ้าษาเพื่อการปฏิสัมพนัธ์ในสังคม (Social Interaction) เป็น
กิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายคลา้ยคลึงกบักิจกรรมประเภทแรกในแง่ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนใชภ้าษาเป็นส่ือใน
การทาํกิจกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้แต่กิจกรรมประเภทน้ีจะกาํหนดสถานการณ์และ
บทบาทของผูเ้รียนไวด้ว้ย ดงันั้น ในการทาํกิจกรรม นอกจากผูเ้รียนจะไดฝึ้กภาษาเพื่อการส่ือสาร
ให้เป็นท่ีเขา้ใจแลว้ ผูเ้รียนยงัตอ้งเลือกใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์และบทบาทของ
ตนเองดว้ย ความสําเร็จในการทาํกิจกรรมประเภทน้ีจึงวดัจากความสามารถ 2 ประการ คือ ความ 
สามารถในการส่ือสารได้ตามวตัถุประสงค์ และความสามารถในการเลือกใช้ภาษาได้ถูกตอ้ง 
เหมาะสมกบัสถานการณ์ และบทบาทท่ีไดรั้บ ซ่ึงแนวทางในการจดักิจกรรมแบบน้ีมี 3 วิธีคือ  

2.1 ผูส้อนตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นว่า
ภาษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการทาํความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วย
พฒันาความสามารถทางการฟังหรือการพดูของผูเ้รียนไดม้าก 

2.2 ผูส้อนควรเป็นผูแ้นะแนวทางและกระตุน้การสนทนาเป็นภาษาองักฤษ
ไม่ใช่เป็นผูส้นทนาเสียเองเป็นส่วนมาก การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสนทนากบั ผูส้อนหรือสนทนา
กนัเองเป็นภาษาองักฤษ จะช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาสาํหรับการปฏิสมัพนัธ์ในสงัคม 

2.3 ให้ผูเ้รียนสร้างบทสนทนาและแสดงบทบาทสมมติในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีจะช่วยสร้างสภาพแวดลอ้มในชั้นเรียนเป็นบริบทใหผู้เ้รียนได้
ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี การแสดงบทบาทสมมติเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัชีวิตจริง 
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สรุปไดว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทกัษะการฟัง-พดูนั้น ครูผูส้อน
ควรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนก่อนวา่มีความรู้ ความสามารถในดา้นทกัษะ
การฟัง-พูดภาษา ในการจดัการเรียนการสอนควรจะเลือกใชกิ้จกรรมทางภาษาเพ่ือการส่ือสารตาม
วตัถุประสงคแ์ละภาษาเพื่อการปฏิสัมพนัธ์ในสังคม เพื่อให้ผูเ้รียนไดน้าํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิต 
ประจาํวนัดว้ยความเหมาะสมถูกตอ้ง 

2.3.4 การพฒันาทกัษะการฟัง-พูด 
จากการศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะฟัง-พูดภาษาองักฤษ นักการศึกษาได้

เสนอแนวทางในการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะการฟัง-พดูไวด้งัน้ี 
Gregory and Parry (2006: 22) กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนว

ทางการทาํงานของสมองและเหมาะกบัการฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความทรงจาํท่ีมีผลดีในการ
ปฏิบติัไว ้2 ทางดงัน้ี 

1. การสร้างบริบทการเรียนรู้ให้มีลกัษณะท่ีต่ืนเตน้เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ
ระลึกถึงสถานท่ี บุคคล กล่ิน เสียง รส ได ้(episodic memory) โดยมีวิธีการคือให้ผูเ้รียนเรียนเป็น
กลุ่มยอ่ยท่ีมีการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจกนั (cooperative group) ใหผู้เ้รียนแสดงบทบาทสมมุติ 
(role play) และการจาํลองเหตุการณ์เสมือนจริง (simulation) 

2. การให้ผูเ้รียนไดฝึ้กกลา้มเน้ือในช่องปากท่ีสัมพนัธ์กบัการระลึกขอ้มูลของ
สมอง วิธีการน้ีทาํไดโ้ดยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กหัดทกัษะต่าง ๆ (practice) ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกซ้อม
ใหญ่ (rehearsal) ก่อนปฏิบติัจริงให้ผูเ้รียนไดโ้ตต้อบ โตว้าที (debate) และให้ผูเ้รียนแสดงบทบาท
สมมุติ (role play) 

จากแนวความคิดขา้งตน้พอสรุปไดว้่าการฝึกทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
เพ่ือให้ผูเ้รียนบงัเกิดความจาํระยะยาว และมีผลดีเม่ือใชใ้นสถานการณ์จริง คือ ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝน
บ่อยๆ ในกลุ่มยอ่ย แสดงบทบาทสมมุติจากการจาํลองเหตุการณ์เสมือนจริง 
  

2.3.5 การวดัผลและประเมินผลทกัษะการฟัง–พูด 
การวดัและประเมินผลทกัษะการฟัง–พดู อาจดาํเนินการระหว่างการเรียนการ

สอนเพื่อดูความสามารถท่ีจะส่ือสารดว้ย อยา่งไรก็ตามไดมี้นกัการศึกษาเสนอแนวความคิดเก่ียวกบั
การวดัผลและประเมินผลทกัษะการฟัง-พดูไว ้ดงัน้ี 

2.3.5.1 การวดัผลและประเมินผลทกัษะการฟัง 
การประเมินผลความสามารถในการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนเป็น

กระบวนการวดัผลความเขา้ใจขั้นสุดทา้ยของการเรียนการสอน เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงพฒันาการของ
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นกัเรียนในความสามารถของทกัษะการฟังมีความกา้วหนา้มากนอ้ยเพียงใด บรรลุตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไวห้รือไม่ ดงันั้นแลว้จึงตอ้งมีการประเมินผลความสามารถในการฟังดงักล่าว ไดมี้นักการ
ศึกษาใหแ้นวคิดในการวดัทกัษะการฟังไวด้งัน้ี  

Valette and Disick (1972: 143-148) ไดเ้สนอแนวทางการทดสอบการ
ฟังตามระดบัหรือขั้นของการฟังไวด้งัน้ี 

1. การทดสอบการฟังขั้นกลไก เช่น ใหน้กัเรียนจาํแนกเสียงท่ีแตกต่าง 
ใหฟั้งประโยคแลว้บอกวา่มีระดบัเสียงเหมือนตวัอยา่งท่ีกาํหนดใหห้รือไม่ ใหฟั้งแลว้บอกวา่ลงเสียง
หนกัท่ีพยางคใ์ด 

2. การทดสอบการฟังขั้นความรู้ เช่น ฟังแลว้ปฏิบติัตามคาํสั่งท่ีใช้
คาํศพัทท่ี์เรียนมาแลว้ ใหน้กัเรียนดูรูปภาพแลว้บอกวา่ตรงกบัรูปภาพใด ใหน้กัเรียนฟังภาษาองักฤษ
แลว้เลือกความหมายวา่ตรงกบัภาษานกัเรียนในขอ้ใด 

3. การทดสอบการฟังขั้นถ่ายโอน เช่น ให้ฟังประโยคแลว้ถามว่าเป็น
เหตุการณ์ปัจจุบนัหรืออนาคต ให้ฟังประโยคคาํถามแลว้เลือกคาํตอบจากตวัเลือกท่ีกาํหนดให้ ให้
เลือกขอ้ความท่ีเหมาะสมไปเติมลงในประโยคใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ ใหน้กัเรียนวาดภาพตามคาํสั่ง
ท่ีไดย้นิ ใหน้กัเรียนฟังขอ้ความสั้นๆ แลว้ตอบวา่ประโยคท่ีกาํหนดใหถู้กหรือผดิ 

4. การทดลองการฟังขั้นส่ือสาร ในขั้นน้ีนกัเรียนตอ้งเขา้ใจขอ้ความท่ี
ไม่คุน้เคย เช่น เม่ือนกัเรียนฟังขอ้ความสั้น ๆ แลว้สามารถตอบคาํถามปากเปล่าหรือเขียนตอบสั้น ๆ 
ได ้อาจจะเป็นขอ้ความเก่ียวกบัการรายงานอากาศ ข่าว สุนทรพจน์ เร่ืองขาํขนั เป็นตน้ หรือสามารถ
สรุปเร่ืองเร่ืองท่ีไดย้นิ ฟังคาํพดูเร็ว ๆ เก่ียวกบัการบรรยายรูปภาพหรือขอ้เทจ็จริงต่างๆ ไดเ้ขา้ใจ 

5. การทดสอบการฟังวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น นักเรียนฟังขอ้ความหรือ
บทสนทนาแลว้สามารถบอกไดว้่าประโยคท่ีกาํหนดใหน้ั้นเป็นความจริงตามท่ีไดย้ินหรือไม่ ซ่ึงคาํ 
ถามอาจจะเป็นจาํนวนบุคคลท่ีสนทนา หวัขอ้เร่ืองท่ีสนทนา ความคิดเห็นของผูพ้ดู สถานท่ี เจตคติ 
ความรู้สึก ความตั้งใจ เป็นตน้ หรือเม่ือฟังแลว้สามารถบอกไดว้่าภาษาท่ีใชเ้ป็นรูปแบบภาษาท่ีเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ หรือภาษาตลาด หรือภาษาหยาบคาย เป็นตน้ 

Valette (1977: 56) ไดแ้นะนาํวิธีการทดสอบความสามารถทางดา้นฟัง
เพื่อความเขา้ใจในขั้นการส่ือสารไวด้งัน้ี 

1. การทดสอบการจบัใจความสําคญัของคาํพูด (Skimming) เช่น ฟัง
ข่าว แลว้ใหผู้เ้รียนเขียนช่ือบุคคล และสถานท่ีท่ีไดย้นิ (เหมาะกบัผูเ้ร่ิมเรียน) ฟังผูส้อนเล่าเร่ือง หรือ
นิทานท่ีคุน้เคย แลว้ให้ผูเ้รียนตั้งช่ือเร่ือง (การโตต้อบสามารถใชภ้าษาแม่ได)้ฟังผูส้อนเล่า อธิบาย 
เก่ียวกบัสถานท่ี ส่ิงของ บุคคล ภาพยนตร์ หรือเหตุการณ์แลว้ให้ผูเ้รียนเขียนช่ือส่ิงเหล่านั้น เช่น 
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ผูส้อนเล่าถึงรายการโทรทศัน์รายการหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงแลว้ให้นกัเรียนเขียนช่ือรายการนั้น ๆ (การ
โตต้อบสามารถใช้ภาษาแม่ได้) และฟังเทปท่ีบนัทึกจากรายการวิทยุ แลว้ให้ผูเ้รียนบอกว่าเป็น
รายการประเภทใด เช่นข่าวทัว่ไป ข่าวกีฬา การพยากรณ์อากาศ เร่ืองตลก เป็นตน้ 

2. การทดสอบความเขา้ใจขอ้ความ (Oral comprehension) เป็นการ
ทดสอบความเขา้ใจในการฟังท่ีเป็นมาตรฐาน มกัมีการทดสอบความเขา้ใจในขอ้ความอยู่ด้วย 
ขอ้ความบนัทึกลงในเทป มกัจะเป็นบทสนทนาท่ีแต่งข้ึน แลว้ใหช้าวต่างประเทศท่ีเป็นเจา้ของภาษา
เป็นผูค้วรจะเขา้ใจง่าย โดยเขียนลงในกระดาษให้ผูเ้รียนเห็นและลงบนทึกในเทป เปิดให้ผูเ้รียนฟัง 
1-2 คร้ัง ถา้เปิด 2 คร้ัง อาจให้ผูเ้รียนฟังเน้ือหาทั้งหมดในรอบแรก ในรอบสุดทา้ยให้ฟังทีละตอน
แลว้ใหต้อบคาํถามหลงัจากท่ีฟังแต่ละตอนจบ 

3. การทดสอบการรับขอ้มูล เช่น แจกแผนท่ีของสถานท่ี เช่น ถนน 
เมือง หรือรถไฟ พร้อมกบับอกจุดเร่ิมตน้ในแผนท่ีให้แก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนฟังการบอกวิธีไปให้ถึงจุด
ปลายทาง แลว้ทาํเคร่ืองหมายตามไป และแสดงจุดหมายปลายทางลงในแผนท่ีฟังขอ้มูลเก่ียวกบั
เร่ืองต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือหมายเลขของผูเ้ล่นในทีมฟุตบอล หรืออ่ืน ๆ แลว้
กรอกขอ้มูลหรือทาํเคร่ืองหมายลงในตารางหรือแผนท่ีสมมติใหผู้เ้รียนอยูใ่นสถานการณ์ แลว้สรุป
ขอ้ความจากท่ีไดย้ินและให้ผูเ้รียนฟังเฉพาะขอ้ความตอ้งการ โดยมีขอ้ความประกาศหลายๆ เร่ือง
ผูเ้รียนจะตอ้งแยกแยะอาจมาเฉพาะเร่ืองท่ีกาํหนดให ้และจดบนัทึกไว ้

4. การทดสอบการถ่ายทอดคาํพดูหรือเร่ืองราว แบบทดสอบชนิดน้ีใช้
วดัในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง เป็นการทดสอบความสามารถ 2 ดา้นท่ีปรากฏในชีวิตจริง ความสามารถ
ดา้นการรับสาร และการถ่ายทอดออกมาเป็นการส่งสาร เช่น สมมติให้ผูเ้รียนไดรั้บโทรศพัทฝ์าก
ขอ้ความ แลว้ให้ผูเ้รียนจดบนัทึก (take note) หรือนาํไปส่งข่าวต่อดว้ยการพูดก็ได ้(รูปแบบน้ี
สามารถนาํไปใชก้บัผูเ้รียนระดบัสูงได)้ 

5. การเขียนตามคาํบอก (Dictation) การเขียนตามคาํบอกน้ีเดิมใช้
ภาษาแม่เพื่อดูว่าสะกดและใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนไดถู้กตอ้งหรือไม่ การบอกใหเ้ขียนเป็นการพดู
ประโยคอย่างชา้ๆ ไม่เป็นธรรมชาติ แต่การเขียนตามคาํบอกในปัจจุบนัเป็นการทดสอบว่าผูเ้รียน
เขา้ใจภาษาท่ีพดูมากนอ้ยเพียงใดและตอ้งใชก้บัผูเ้รียนท่ีเขียนเป็นแลว้ จาํนวนคาํท่ีบอกเพิ่มข้ึน 7-10 
ตามปกติความยาวของขอ้ความในแต่ละช่วงท่ีหยดุข้ึนอยูก่บัวา่ตอ้งการใหย้ากหรือง่าย มีการบอกให้
เขียนเคร่ืองหมายวรรคตอนและยอ่หนา้ แบบสอบการเขียนตามคาํบอกสามารถทาํนายความชาํนาญ
ทางภาษาท่ีมีอยูไ่ด ้และผูส้อนสามารถทราบถึงปัญหาของผูเ้รียนในดา้นโครงสร้าง เช่น ผูเ้รียนบก 
พร่องในดา้นการใชกิ้ริยาใหถู้กตอ้งตามกาล เป็นตน้ 
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Anderson (quoted in Goh 2002: 5) ไดแ้บ่งขั้นตอนของกระบวนการ
วดัทกัษะการฟังเพื่อความเขา้ใจภาษาต่างประเทศวา่ ประกอบดว้ยกระบวนการ 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การวดัระดบัขั้นการรับรู้ (Perceptual process) เป็นการแปลงเสียงท่ี
ไดย้ินเม่ือผูฟั้งไดย้ินและรับรู้เสียงท่ีเป็นคาํนั้นแลว้ก็จะเก็บไวใ้นช่วงความจาํระยะหน่ึง แลว้ก็จะ
โดนแทนท่ีดว้ยเสียงอ่ืน 

2. การวดัระดบัขั้นวิเคราะห์คาํในประโยค (Parsing process) เป็นการ
วิเคราะห์โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ของหน่วยต่าง ๆ ท่ีประกอบในประโยค การวิเคราะห์ข้ึนอยูก่บั
ความสามารถทางภาษาของผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนอาจใชค้วามรู้ทัว่ ๆ ไปในเร่ืองท่ีฟังและรูปแบบการนาํ 
เสนอมาวิเคราะห์ 

3. การวดัระดบัขั้นการนาํไปใช ้(Utilization) เกิดข้ึนเม่ือผูฟั้งเช่ือมโยง
ความรู้เดิมท่ีเก็บไวใ้นหน่อยความจาํระยะยาวกบัตวัป้อนเขา้เพื่อตีความและโตต้อบกบัผูพู้ด จาก
ความเห็นเร่ืองกระบวนการฟังเพื่อความเข้าใจสรุปได้ว่ากระบวนการฟังเพ่ือความเข้าใจ
ประกอบดว้ยกระบวนการเรียนรู้แลว้เกบ็ขอ้มูลไว ้แลว้นาํมาเช่ือมโยงเพื่อตีความส่ิงท่ีไดเยนิ แลว้นาํ 
ไปสู่การเลือกและการทาํนายผลท่ีจะเกิดข้ึน 

Rost (1991: 3-4) กล่าววา่ผูฟั้งท่ีมีความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจนั้น จะตอ้งมีความสามารถในการใชท้กัษะต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ทกัษะการรับรู้ (Perceptive skills) คือ ความสามารถในการจาํแนก
เสียงต่างๆ ไดแ้ละสามารถจดจาํคาํท่ีฟังได ้

2. ทกัษะวิเคราะห์ (Analysis skills) คือความสามารถในการจาํแนกได้
วา่หน่วยทางไวยากรณ์และหน่วยทางภาษาใดควรนาํไปใชใ้นการตีความ 

3. ทกัษะสังเคราะห์ (Synthesis skills) คือความสามารถในการเช่ือม 
โยงตวัช้ีแนะดา้นภาษากบัส่วนอ่ืนๆ ได ้และสามารถนาํความรู้เดิมมาประกอบเพ่ือให้เกิดความเขา้ 
ใจทกัษะทั้งสามน้ีตอ้งนาํมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนัจึงจะทาํให้เกิดความสามารถในการฟังเพื่อความ
เขา้ใจ และทาํใหก้ารฟังมีประสิทธิภาพ 

Harris (1996: 32 - 49) ไดแ้บ่งลกัษณะของการทดสอบการฟังไวด้งัน้ี 
1. การทดสอบการจาํแนกเสียง (Test of sound discrimination) ซ่ึง

แบ่งออกเป็น 
1.1 การจาํแนกเสียงคาํท่ีแตกต่างกนั (Word sets in isolation) 
1.2 การจาํแนกเสียงคาํในบริบท (Words in context) 
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2. การทดสอบความเขา้ใจในการฟัง (Test of auditory 
comprehension)  

2.1 การฟังแลว้ปฏิบติัตามคาํสัง่ (Directions requiring action 
responses) 

2.2 การตอบคาํถามและใหค้วามเห็น (Questions and statements) 
2.3 การฟังบทสนทนาแลว้ตอบคาํถาม (Dialogues) 
2.4 การฟังคาํบรรยายแลว้ตอบคาํถาม (Lectures) 

Heaton (1990: 37-55) ไดใ้หแ้นวทางในการทดสอบการฟังไวด้งัน้ี 
1. การจาํแนกความแตกต่างของเสียง (Distinguishing between 

sounds) ในช่วงแรกของการเรียนของนกัเรียนอาจจะพอปัญหาในการจาํแนกความแตกต่างของเสียง 
การทดสอบความสามารถในการจาํแนกความแตกต่างของเสียง อาจทาํไดโ้ดยออกเสียงแยกเป็น คาํ 
ๆ เช่น washing, watching, hill, heel, shop, chop, viper, wiper; bud, bird เป็นตน้ 

2. การเขียนตามคาํบอก (Dictation) การเขียนตามคาํบอกนอกจากจะ
เป็นการทดสอบการสะกดคาํแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองมือวดัความเขา้ใจภาษาทัว่ไปดว้ย การเร่ิมตน้ควรเร่ิม
ดว้ยการอ่านออกเสียงขอ้ความทั้งหมดโดยใชค้วามเร็วปกติ หลงัจากนั้นจึงอ่านทีละวรรคหรือทีละ
ประโยคสั้ นๆ ให้ชัดเจน และสุดทา้ยอ่านทั้งขอ้ความอีกคร้ังโดยลดความเร็วลงเล็กน้อยเพื่อให้
นกัเรียน ไดต้รวจสอบเร่ืองราวและการสะกดคาํ 

ขอ้ควรคาํนึงคือ ไม่ควรอ่านทีละคาํ และควรหยุดเวลาให้พอเหมาะ
สาํหรับให้นกัเรียนเขียนตามการให้คะแนนการเขียนตามคาํบอก  ตามปกติหักคร่ึงละคะแนนหรือ
หน่ึงคะแนนสําหรับการเขียนผิดแต่ละคาํ บางคร้ังการสะกดผิดและการผิดวรรคตอนจะให้
ความสําคญัน้อยกว่าขอ้ผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือการใชค้าํอ่ืนแทน เพราะนั่นหมายถึงความไม่
เขา้ใจในส่ิงท่ีเขียน อย่างไรก็ตามโดยทัว่ไปเสนอให้หักหน่ึงคะแนนในความฟังเพื่อลดความ
ผิดพลาดแต่ละจุดจากคะแนนเตม็ 20 คะแนน หรือถา้จะให้ดี ควรทดสอบการฟังเพื่อความเขา้ใจ
ก่อนท่ีจะให้นักเรียนเขียนตามคาํบอกบอก เช่น อ่านออกเสียงขอ้ความโดยใชค้วามเร็วปกติ ถาม
คาํถามเก่ียวกบับทอ่าน 2-3 คาํถามหลงัฟัง อ่านออกเสียงให้นกัเรียนเขียนตามคาํบอกและอ่านอีก
คร้ังใหน้กัเรียนตรวจทาน 

จากการท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้่าการวดัผลและการประเมินผล
ทกัษะการฟังนั้นเป็นขั้นตอนกระบวนการหน่ึงท่ีจะวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะการฟัง ทั้งน้ี
ในการวดัผลประเมินผลอาจดาํเนินการไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ กนั แต่อย่างไรก็ตามครูผูส้อนควรมี
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ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิควิธีการในการวดัประเมินผลในแต่ละวิธีดว้ยเพื่อให้การวดัผล
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3.5.2 การวดัผลและประเมินผลทกัษะการพดู 
การวดัและการประเมินผลทกัษะการพูดสามารถประเมินก่อนการ

เรียน  ในระหว่างเรียน  และหลังการเรียนการสอนเป็นระยะๆเพื่อตรวจสอบความรู้และ
ความสามารถของผูเ้รียนว่าประสาํความสาํเร็จหรือบรรลุจุดประสงคเ์พียงใด ซ่ึงนกัการศึกษาหลาย
ท่านไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการพดู ไวด้งัน้ี 

Bartz (1979: 18-22) เสนอความคิดเห็นว่า การกาํหนดความสามารถ
ในการพดูจะตอ้งประกอบดว้ยส่ิงต่างๆต่อไปน้ี  

1. ความคล่องแคล่ว หมายถึง ความราบร่ืนและความต่อเน่ืองและ
ความเป็นธรรมชาติในการพดู 

2. ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถท่ีจะพดูใหผู้ฟั้งเขา้ใจ 
3. คุณภาพของขอ้ความท่ีนํามาส่ือสาร หมายถึง ความถูกตอ้งของ

ภาษาท่ีพดูออกไป 
4. ปริมาณของขอ้มูลท่ีสามารถส่ือสารได้ หมายถึง ปริมาณของขอ้ 

ความหรือขอ้มูลท่ีสามารถพดุใหผู้ฟั้งเขา้ใจ 
5. ความพยายามในการส่ือสาร หมายถึง ความพยายามท่ีจะให้ผูฟั้ง

เขา้ใจในส่ิงท่ีตนพดูโดยใชค้าํพดูและไม่ใชค้าํพดูเพื่อการส่ือสาร 
Heaton (1990: 59) ไดใ้ห้แนวทางการพูดในการทดสอบการพูดไว้

ดงัน้ี 
1. การออกเสียง (Pronunciation) แบ่งเป็น 

1.1 การออกเสียงแยกคาํ (Pronouncing words in isolation) เม่ือเรา
เรียนภาษาต่างประเทศเราจะไดย้ินเสียงซ่ึงไม่คุน้เคยสาํหรับเรา เช่น เสียง th, t และ sh เป็นตน้ 
ดงันั้นในระยะเร่ิมตน้ของการเรียนภาษาองักฤษจึงควรทดสอบการออกเสียง หรือครูอาจใหน้กัเรียน
ดูภาพแลว้เลือกคาํใหต้รงกบัภาพ  

1.2 การออกเสียงคาํในประโยค (Pronouncing words in sentences) 
ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคซ่ึงบรรจุคาํท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียง การออกเสียงคาํใน
ประโยคดีกวา่การออกเสียงคาํเดียวโดด ๆ เพราะเป็นการนาํเสนอในบริบทท่ีใชใ้นชีวิต 

1.3 การอ่านออกเสียง (Reading aloud) การทดสอบการอ่านออก
เสียงถา้จะใหดี้ควรใหน้กัเรียนดูบทอ่านก่อนสกั 2-3 นาที เพราะเวลาอ่านจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถ
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สร้างจินตนาการเร่ืองราวตามสถานการณ์จริงไดด้ว้ย ครูควรถามตวัเองก่อนว่าโดยทัว่ไปคนชอบ
อ่านออกเสียงเก่ียวกบัส่ิงใดในชีวิตจริง อาจจะเป็นจดหมาย หรือคาํช้ีแจงต่างๆ 

1.4 การเล่าเร่ือง (Re-telling stories) การเล่าเร่ืองเป็นการทดสอบท่ี
ดีกว่าการอ่านออกเสียง ครูควรให้นกัเรียนอ่านเร่ืองในใจก่อนแลว้จึงให้นกัเรียนเล่าเร่ืองท่ีอ่าน ถา้
ครูเลือกเร่ืองไดดี้ก็จะสามารถสอบการออกเสียงไดต้รงตามท่ีตอ้งท่ีตอ้งการ อย่าลืมว่าน่ีคือการ
ทดสอบการออกเสียงจึงไม่ควรหกัคะแนนในกรณีท่ีมีการเล่าผดิหรือสรุปไม่ถูกตอ้ง 

2. การใชรู้ปภาพ (Using pictures) การใชรู้ปภาพนบัเป็นการทดสอบ
ทกัษะการพูดท่ีดีมากวิธีหน่ึง อนัดบัแรกเร่ืองดว้ยการเลือกรูปภาพให้ตรงตามแบบท่ีตอ้งการจะวดั 
อนัดบัสองใหน้กัเรียนดูรูปภาพก่อนสัก 2-3 นาทีก่อนท่ีจะใหน้กัเรียนบรรยายภาพ อนัดบัสามจาํไว้
ว่าการพูดปากเปล่าข้ึนอยู่กบัภาพซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียนมากกว่าท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการ
ทดสอบ 

2.1 ภาพท่ีใชส้าํหรับการบรรยาย (Pictures for description) ภาพ
เด่ียว เช่น ภาพถ่ายหรือโปรสเตอร์ แต่ถา้เป็นการทดสอบควรมีภาพจาํนวนมาก เช่น ภาพส่ิงของ 
ภาพคน ภาพเหตุการณ์ ภาพสถานท่ี และทศันียภาพ ครูอาจใหน้กัเรียนพดูถึงภาพเป็นกลุ่ม บรรยาย
ภาพคนส่ิงของ และ สถานท่ี เช่น เขาทาํอะไร ส่ิงของอยูท่ี่ไหน อยา่ถามคาํถามมากเกินไป แต่อาจ
พูดเร้าใจและช่วยเหลือเท่าท่ีจาํเป็นส่งเสริมให้นักเรียนใช้จินตนาการ พยายามให้นักเรียนเดา
เหตุการณ์วา่อะไรจะเกิดข้ึน 

2.2 ภาพท่ีใชส้าํหรับการเปรียบเทียบ (Pictures for comparison) 
การทดสอบจะยิ่งน่าสนใจมากข้ึนเม่ือครูให้บรรยายภาพท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 2 ภาพ เช่น ให้
ภาพนกัเรียนคนละภาพ แลว้ให้แต่ละคนบรรยายภาพของตน แลว้เปรียบเทียบกบัภาพของตนว่ามี
อะไรแตกต่างกนับา้งโดยไม่ตอ้งดูภาพของเพื่อน อาจมีการถามคาํถาม การโตแ้ยง้ การแสดงความ
คิดเห็นระหวา่งทาํกิจกรรมดว้ย 

2.3 การลาํดบัภาพ (Sequences of pictures) การลาํดบัภาพสามารถ
ใชท้ดสอบความสามารถในการพดูไดดี้ ควรสอนการเล่าเร่ืองแก่นกัเรียนโดยใชก้ริยารูปอดีต 

2.4 ภาพท่ีละคาํพดูไว ้(Pictures with speech bubbles) เป็นภาพท่ี
ละคาํพดูไวใ้หน้กัเรียนเดาวา่คนในภาพจะพดูวา่อยา่งไร เช่น ภาพการ์ตูนโดยลบคาํพดูออก สามารถ
ทาํเด่ียวหรือคู่กไ็ด ้เป้าหมายกคื็อพยายามใหน้กัเรียนพดูมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

2.5 แผนท่ี (maps) เราสามารถใชแ้ผนท่ีมาทดสอบความสามารถ
ในการพดูบอกทิศทาง สามารถทดสอบเป็นคู่ไดด้ว้ย โดยคนหน่ึงบอกทิศทางและอีกคนหน่ึงเดินไป
ตามทางในแผนท่ีตามคาํบอก 
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3. การสัมภาษณ์ (Oral interviews) ทกัษะทางการท่ีใชคู่้กนัเสมอใน
การส่ือสารในชีวิตประจาํวนัคือ ทกัษะการฟัง-พูด วิธีท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึงในการทดสอบการพูดคือการ
สัมภาษณ์ เพราะการสัมภาษณ์จะสามารถประเมินการฟัง-พูดในสถานการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ ซ่ึง
อาจจะเร่ิมตน้ดว้ยการถามขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่งานอดิเรก ส่ิงท่ีชอบและไม่ชอบเป็นตน้ 

3.1 การถามคาํถาม (Asking questions) ครูพึงระมดัระวงัไม่ใหก้าร
สัมภาษณ์กลายเป็นการซกัถาม การถามคาํถามขา้งล่างน้ีอยา่งต่อเน่ืองอาจไม่เป็นธรรมกบันกัเรียน
หรือก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีไม่ดีในการสัมภาษณ์ การถามคาํถามอย่างต่อเน่ืองจะกลายเป็นการ
ซกัถามมากกว่าการสัมภาษณ์ทางการศึกษา การรวบรวมคาํถามเตรียมไวก่้อนเป็นส่ิงจาํเป็น เพราะ
ครูจะสามารถเลือกคาํถามใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนได ้พยายามถามคาํถามท่ีมีคาํตอบท่ีน่าสนใจ และ
ถามให้เป็นธรรมชาติให้มากท่ีสุด เช่น การใช้คาํถามท่ีนุ่มนวลข้ึน หรือการอารัมภบทเพ่ือสร้าง
ความเป็นกนัเองกบันกัเรียน การสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ครูอาจจะบอกนกัเรียนถึงส่ิงท่ีตวัเอง
ชอบและไม่ชอบ หรืออุปนิสัยบางอย่างของครู ในขณะเดียวกนัครูตอ้งไม่พยายามพูดมากเกินไป 
เพราะไม่ใช่เร่ืองปกติท่ีผูส้ัมภาษณ์จะพดูมากกบัผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ เพราะเป้าหมายของการสัมภาษณ์
คือการวดัความสามารถทางการพดูของนกัเรียน 

3.2 การให้คะแนน (Marking) หลกัการให้คะแนนท่ีควรคาํนึงคือ 
ไม่ควรให้คะแนนต่อหนา้นกัเรียน เพราะไม่มีอะไรท่ีจะทาํให้นกัเรียนขาดความมัน่ใจมากไปกว่า
การท่ีครูให้คะแนนและบนัทึกขอ้บกพร่องในขณะท่ีทาํการสัมภาษณ์ ถา้เป็นไปไดค้วรให้คะแนน
และบนัทึกคะแนนขอ้บกพร่องหลงัจากท่ีนกัเรียนออกจากหอ้งไปแลว้ 

3.3 ทดสอบนกัเรียนเป็นคู่ (Testing students in pairs) วิธีการหน่ึงท่ี
จะลดความตึงเครียดในการสมัภาษณ์ก็คือการสัมภาษณ์เป็นคู่ วิธีน้ีมีขอ้ดีคือ ทาํใหค้รูไดฟั้งนกัเรียน
พูดกบัเพื่อนซ่ึงมีสถานภาพเสมอกนัไม่เหมือนพูดกบัครูซ่ึงมีสถานภาพเหนือกว่า ถา้ครูมอบหมาย
ภาระงานให้ปฏิบติันกัเรียนจะสามารถใหภ้าษาตามเป้าหมายไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ เช่น นกัเรียน 2 
คนอาจจะถามเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งภาพ 2 ภาพ ท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือการเรียงลาํดบั
ภาพเพื่อเล่าเร่ือง หรือครูอาจมอบหมายใหน้กัเรียนเตรียมคาํถามน้ีล่วงหนา้ก่อนท่ีจะสอบ 

Taylor (1983: 132) แบ่งความสามารถในการพูดออกเป็น 4 ดา้น 
กาํหนดใหแ้ต่ละดา้นมีคะแนนสูงสุดเป็น 8 คะแนน จากนั้นรวมคะแนนเพ่ือใหค้ะแนนแก่ผูส้อบใน
หวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา  จังหวะ  และความเร็วเป็น
ธรรมชาติมีความสมัพนัธ์ของขอ้ความ และการหยดุระหวา่งพดู 

2. ความถูกตอ้ง ความถูกตอ้งตามโครงสร้างทางไวยากรณ์และคาํศพัท ์
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3. ขอบเขต มีวงคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์พอเพียงสาํหรับท่ีดาํเนินการส่ือ 
สารจนจบ 

4. การออกเสียง มีการควบคุมการลงเสียงหนกัเบา จงัหวะในการพูด 
การใช้เสียงสูงตํ่า และระดับเสียงในภาษาแม่ของผูพู้ดนั้นอาจเกิดข้ึนได้ แต่ตอ้งไม่มีผลต่อการ
ส่ือสาร 

Valette (1977: 34) ไดแ้บ่งวิธีในการทดสอบการพูดออกเป็น 2 
ลกัษณะ 

1. การพดูท่ีมีการควบคุม สามารถทดสอบไดโ้ดย 
1.1 การให้ตวัแนะท่ีสามารถมองเห็นได ้ผูเ้รียนพูดประโยคโดยมี

รูปภาพเป็นส่ือแต่ผูเ้รียนควรมีความคุน้เคยกบัสญัลกัษณ์ท่ีจะใชเ้สียก่อน 
1.2 การทดสอบสามารถใชภ้าษาแม่หรือในบางคร้ังอาจเขียนก็ได้

ผูส้อนหรือผูถ้าม1 ประโยคแลว้ใหผู้เ้รียนตอบ 
1.3 ผูเ้รียนเปล่ียนประโยคตามท่ีผูส้อนกําหนด เช่น ผูส้อนพูด

ประโยคบอกเล่า แลว้ใหผู้เ้รียนพดูเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยค 
1.4 ผูเ้รียนจะไดรั้บบทบาท และคาํแนะนาํเก่ียวกบัชนิดของการ

สนทนาท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ย ซ่ึงคาํแนะนาํอาจใชภ้าษาแม่ถา้ผูเ้รียนมีความรู้ทางดา้น
คาํศพัทแ์ละโครงสร้างไม่มากนกั 

1.5 ผูเ้รียนฟังบทสนทนาระหว่างเจา้ของภาษา 2 คน แลว้รายงาน
เน้ือหาของส่ิงท่ีไดฟั้ง 

1.6 ผูเ้รียนแสดงบทบาทเป็นผูส้ัมภาษณ์ และหาขอ้มูลให้ไดม้ากท่ี 
สุดจากผูถู้กสมัภาษณ์ (ผูส้อน) แลว้จดบนัทึกไว ้

2. การพูดโดยอิสระในสถานการณ์การส่ือสารอย่างแทจ้ริง มีวิธีการ
ทดสอบดงัน้ี 

2.1 ให้ผูเ้รียนบรรยายเหตุการณ์ในภาพชุด ถา้เป็นผูเ้รียนระดบัตน้
ใหใ้ชค้าํสัง่เป็นภาษาแม่ 

2.2 ให้ผูเ้รียนพูดตามหัวข้อท่ีกําหนดให้ ผูส้อนควรให้หลายๆ 
หวัขอ้เพราะผูเ้รียนอาจจะคล่องในหวัขอ้หน่ึงมากกวา่อีกหวัขอ้หน่ึงกเ็ป็นได ้

2.3 ผูเ้รียนบรรยายวตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยใชภ้าษาท่ีเรียน 
2.4 การสนทนาและสัมภาษณ์ เป็นวิธีการทดสอบความสามารถ

ดา้นการพดูท่ีเหมาะสมนิยมใชแ้ละเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด แบบทดสอบสมรรถภาพทางการพูดจะ
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เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชภ้าษาตามหนา้ท่ี หรือความสามารถในการส่ือสารไดก้็
ต่อเ ม่ือแบบทดสอบนั้ นให้โอกาสแก่ผู ้เข้าสอบในการแสดงความสามารถท่ีจะเรียบเรียง
ส่วนประกอบต่างๆ ของคาํพดูใหส้อดคลอ้งกนัอยา่งเหมาะสม เน้ือหาในการสัมภาษณ์ควรเลือกให้
เหมาะสมกบัระดบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน เช่น ผูเ้รียนในระยะเร่ิมตน้ควรสนทนา
เก่ียวกบัเร่ืองราวของตวัผูเ้รียนเอง ส่วน 

Oller (1979: 56) ไดเ้สนอวิธีการทดสอบความสามารถทางดา้นพูด
เพิ่มเติมดงัน้ี 

1. การอ่านออกเสียง (Reading Aloud) ใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความตามท่ี
กาํหนดแลว้บนัทึกไวเ้พื่อนาํมาใหค้ะแนนภายหลงั การใหค้ะแนนอาจใหเ้ป็นมาตราส่วนประเมินค่า
ตามความถูกตอ้ง และจาํนวนเวลาในการใชอ่้าน 

2. การสอบพดูปากเปล่าดว้ยวิธีการสอนแบบโคลซ (Cloze) การเลือก
ขอ้ความสําหรับสอบใชว้ิธีเดียวกบัการเลือกขอ้ความสําหรับให้เขียนตามคาํบอก โดยอาจบนัทึก
เทปจากรายการทางวิทยุ หรือขอ้ความอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในรูปแบบของการพูด แต่ขอ้ความไม่ควรยาก
เกินไปแบบทดสอบชนิดน้ีผูเ้รียนจะไดฟั้งขอ้ความ 2 คร้ัง คร้ังแรกฟังขอ้ความทั้งหมด หลงัจากนั้น
ให้ฟังขอ้ความท่ีมีบางตอนเวน้ ว่างใหเ้ติมผูเ้รียนจะตอ้งพูด หรือเขียนขอ้ความเติมลงในช่องว่างให้
เหมือนกบัท่ีไดย้นิมาแลว้ในรอบแรก 

3. การเล่าเร่ือง (Narrative Task) เช่น ผูส้อนเล่าเร่ืองให้นกัเรียนฟัง
แลว้ใหผู้เ้รียนเล่าต่อใหเ้พื่อนฟังแลว้บนัทึกเทปไวส้าํหรับใหค้ะแนนภายหลงั การใหค้ะแนนอาจให้
ตามประสิทธิภาพของการส่ือสารทั้งหมด หรือให้ตามรายละเอียดหลกั ๆ ของเร่ืองท่ีมีผลต่อความ
เขา้ใจในเร่ืองส่วนการประเมินผลแบบองคร์วม (holistic evaluation) มกัใชใ้นการทดสอบ
ความสามารถทางด้านส่ือสารแบบปลายเปิดและปิด ในรูปแบบของการเขียนความเรียง การ
สมัภาษณ์ ซ่ึงจะตอ้งมีการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อม  

อัจฉรา วงศ์โสธร (2538) ได้กล่าวเก่ียวกับการประเมินผล
ความสามารถทางการพูดไวว้่า ในการประเมินผลการพูด จาํเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนรู้วตัถุประสงคข์อง
การพูดและบทบาทของตนเองในฐานะผูพู้ดว่าเป็นใคร เป็นการพูดแสดงตนเอง หรือใชบ้ทบาท
สมมุติ ผูฟั้งเป้าหมายเป็นใคร มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีผูเ้รียนจะพดูมากนอ้ยเพียงใด หรือ
มีจุดประสงคใ์ดในการฟัง นอกจากน้ีผูเ้รียนควรรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ว่าเป็นการพดู โดยมีครู เพื่อน
ร่วมชั้น กรรมการตดัสินคะแนน ฯลฯ อยูใ่นท่ีนั้นหรือไม่ตลอดจนส่ือโสตทศัน์ต่างๆ ท่ีใช ้เช่นมีการ
ใชว้ีดีทศัน์เป็นตวักระตุน้ในการสอบพูด หรือใชภ้าพน่ิงโทรทศัน์ วิทย ุเทปบนัทึกเสียง ภาพยนตร์ 
ฯลฯ 
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1. การพูดเด่ียวเพียงคนเดียว เช่นการรายงาน การอธิบาย การเล่าเร่ือง 
การให้ค ําแนะนํา ในการทําอย่างใดอย่างหน่ึง การกล่าวแสดงความคิดเห็นหรือการกล่าว
วิพากษว์ิจารณ์เทคนิควิธีการวคัวามสามารถทางการพูดประเภทน้ี มกัเป็นวิธีการทดสอบแบบตรง 
เพราะผูพ้ดูไดแ้สดงทกัษะพดูจริงในเน้ือหาท่ีไดเ้ตรียมมา 

2. การสัมภาษณ์หรือการสนทนา ซ่ึงมกัเป็นการพูดระหว่างบุคคล 2 
คน โดยฝ่ายหน่ึงเป็นครูหรือผูท่ี้ดาํเนินการสอบเป็นผูป้้อนตวักระตุน้ ซ่ึงมกัเป็นคาํถามใหผู้เ้รียนได้
แสดงทกัษะพดูของตน การใหค้ะแนนอาจทาํโดยครูผูส้อบและ / หรือกรรมการใหค้ะแนนท่ีเขา้ร่วม
ฟังการสนทนาดว้ยการสนทนามกัเร่ิมตน้ดว้ยการทกัทาย เพื่อใหผู้เ้รียนคลายความเครียดหรือความ
หวัน่วิตกท่ีเกิดข้ึน และช่วยใหคุ้น้กบับทบาทสมมุติท่ีกาํหนดใหผู้เ้รียน เช่น การถามทิศทาง การจอง
บตัรชมการแสดงดนตรี การสั่งอาหารในภตัตาคาร ฯลฯ หรือเป็นการพูดออกความคิดเห็นเร่ือง
การเมือง การศึกษา เหตุการณ์ปัจจุบนั การพดูเก่ียวกบัแผนการอนาคตของตวัเอง เช่น การศึกษาต่อ 
การทาํงาน ฯลฯ 

3. การอภิปราย หรือการโตว้าที ซ่ึงมีการแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม 
โดยมีกรรมการใหค้ะแนนเป็นผูใ้หค้ะแนนผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แต่เน่ืองจากการพดูเป็นกลุ่มแบบน้ี
มีการพูดของผูอ่ื้นเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการพูดของแต่ละคน เช่น การ
กล่าวแกป้ระเดน็ของฝ่ายตรงขา้มในการโตว้าที การสนบัสนุนความคิดเห็นของผูอ้ภิปรายอ่ืน หรือผู ้
โตว้าทีท่ีอยู่ฝ่ายเดียวกนั ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งแสดงความสามารถใจการพูดทั้งท่ีไดเ้ตรียมมาล่วงหน้า
และท่ีคิดข้ึนในสถานการณ์อย่างฉับไว โดยไม่เตรียมมาล่วงหน้า ความสามารถท่ีวดัไดจึ้งเป็นทั้ง
ทางดา้นแสดงความคิดเห็น การใหข้อ้มูลข่าวสารของตนเอง และการแกข้อ้กล่าวหา โตแ้ยง้ประเด็น 
หรือการสนบัสนุนขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอของผูอ่ื้นนอกจากน้ีการรักษาปฏิสัมพนัธ์ในการพูด ซ่ึง
เป็นมารยาททางสังคมท่ีช่วยใหก้ารพดูเป็นไปอยา่งราบร่ืนตามระเบียบวิธีทางสังคมก็เป็นส่วนหน่ึง
ของเกณฑก์ารให้คะแนน และเน่ืองจากการพดูเป็นการส่ือสารท่ีอาศยัท่วงทีทางวาจา ความชดัถอ้ย
ชดัคาํ นํ้าเสียงประกอบกบัการใชภ้าษาการประเมินความสามารถในการใชท้กัษะพดูจึงควรคาํนึงถึง
ส่ิงเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

3.1 การออกเสียงว่าชัดเจนหรือไม่เพียงใด การลงเสียงหนักเบา 
การใชเ้สียงข้ึนลง การเวน้จงัหวะในการพดู 

3.2 ท่วงที สีหนา้ การสบตากบัผูฟั้ง ว่าสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
การแสดงออกทางการพดูหรือไม่ และผูพ้ดูสามารถใชอ้ยา่งไดผ้ลหรือไม่ 

3.3 ศพัทส์าํนวนท่ีใชว้า่เหมาะสมและไดค้วามหมายหรือไม่ 
3.4 โครงสร้างประโยคท่ีใชว้า่ถูกตอ้งหรือไม่ 
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3.5 ใจความสาํคญัของการพดู 
3.6 รายละเอียดสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้พร้อมทั้งการใหเ้หตุผล 
3.7 การสรุปประเดน็หรือการขมวดทา้ยการพดู 
3.8 การรักษาสัมพนัธภาพกบัผูท่ี้พูดด้วย โดยการใช้ปฏิสัมพนัธ์

ทางภาษาท่ีเหมาะสม เช่นกลวิธีการสอดแทรกคาํพูดของผูอ่ื้น การนาํเขา้สู่การพูดของตนเองอย่าง
ราบร่ืน ไม่หว้นไม่ใช่การขดัคออยา่งไม่สุภาพ กลวิธีการข้ึนตน้และลงทา้ยการพดูท่ีเหมาะสม 

Carroll (1980: 134-139) ไดใ้หแ้นวทางการใหค้ะแนนการพดูไวด้งัน้ี 
5 คะแนน สาํหรับผูท่ี้ฟังคาํถามแลว้ตอบไดถู้กตอ้งใหร้ายละเอียดได้

ไม่ติดขดั 
4 คะแนน สาํหรับผูท่ี้ฟังคาํถามแลว้ตอบไดถู้กตอ้งใหร้ายละเอียดได้

เม่ือถามต่อ 
3 คะแนน สาํหรับผูท่ี้ฟังคาํถามแลว้ตอบมีความลงัเล ไม่ตอบทนัที 
2 คะแนน สาํหรับผูท่ี้ฟังคาํถามแลว้ตอบผดิในคร้ังแรกแต่แกไ้ขให้

ถูกตอ้งได ้
1 คะแนน สาํหรับผูท่ี้ฟังคาํถามแลว้ตอบผดิและตะกกุตะกกัแต่แกไ้ข

ไดบ้า้ง 
0 คะแนน สาํหรับผูท่ี้ฟังคาํถามแลว้ไม่เขา้ใจคาํถามและไม่พดูเลย 
สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532: 46) ไดเ้สนอแนวทางการประเมิน

ความสามารถทางการพูดของผูเ้รียนตามสภาพจริง โดยใชแ้บบประเมินความสามารถตามมาตรา
ส่วน 6 ระดบั แบบ The Schulzcommunication Complete Scale, the Foreign Service Institute Scale 
และ The Bartz scale ดงัน้ี 

1. ความคล่องแคล่ว 
1.1 พูดตะกุกตะกักไม่ปะติดปะต่อกันจนมาสามารถส่ือสารได ้

คะแนน 0 
1.2 พูดชา้มากไม่สมํ่าเสมอยกเวน้ประโยคสั้นๆหรือประโยคท่ีใช้

กนัอยูป่ระจาํ คะแนน 1 
1.3 มีความลงัเลบ่อย และพูดตะกุกตะกกั บางประโยคไม่สมบูรณ์ 

คะแนน 3 
1.4 มีความลงัเลในการพูดบางคร้ังบางคราว มีตะกุกตะกักบ้าง 

เพราะพดูประโยคใหม่และตอ้งจดัเรียงคาํ คะแนน 4 
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1.5 พูดไดอ้ย่างสบายและราบร่ืน แต่ยงัไม่รู้ว่าไม่ใช่เจา้ของภาษา
เม่ือพิจารณาจากความเร็วและความความสมํ่าเสมอของการพดู คะแนน 5 

1.6 พดูไดทุ้กหวัเร่ืองอยา่งสบายและราบร่ืนคลา้ยเจา้ของภาษา 
2. ความสามารถพดูใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

2.1 ไม่สามารถเขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้รียนพดูเลย คะแนน 0 
2.2 เขา้ใจเพียงเลก็นอ้ยท่ีเป็นส่วนยอ่ยๆหรือคาํเด่ียวๆ คะแนน 1 
2.3 เขา้ใจบางกลุ่มคาํและวลี คะแนน 2 
2.4 เขา้ใจประโยคท่ีสั้นๆคะแนน 3 
2.5 เขา้ใจคาํพดูท่ีผูเ้รียนพดูเป็นส่วนใหญ่ คะแนน 4 
2.6 เขา้ใจคาํพดูท่ีผูเ้รียนพดูมาทั้งหมด คะแนน 5 

3. ปริมาณของขอ้ความในการส่ือสาร 
3.1 ผูเ้รียนมิไดน้าํขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งมาพดูเลย คะแนน 0 
3.2 ผูเ้รียนนาํขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งมาพดูนอ้ยมาก คะแนน 1 
3.3 ผูเ้รียนนาํขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งมาพดูบา้ง คะแนน 2 
3.4 ผูเ้รียนนาํขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งมาพดูพอสมควร คะแนน 3 
3.5 ผูเ้รียนนาํขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งมาพดูเป็นส่วนมาก คะแนน 4 
3.6 ผูเ้รียนนาํขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งมาพดูทั้งหมด คะแนน 5 

4. คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํมาส่ือสาร 
4.1 คาํพดูท่ีผูเ้รียนพดูไม่ถูกตอ้งเลย คะแนน 0 
4.2 มีคาํพดูท่ีถูกตอ้งตามโครงสร้างนอ้ยมากคะแนน 1 
4.3 มีคาํพดูท่ีถูกตอ้งบา้ง แต่ยงัมีปัญหาดา้นโครงสร้างทางภาษาอยู่

มาก คะแนน 2 
4.4 มีคาํพดูท่ีถูกตอ้งมาก แต่ยงัมีปัญหาดา้นโครงสร้างทางภาษาอยู่

มาก คะแนน 3 
4.5 คาํพูดถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่และมีปัญหาด้านโครงสร้างน้อย

มาก คะแนน 4 
4.6 คาํพดูถูกตอ้งเกือบทั้งหมดคะแนน5 

5. สาํเนียง 
5.1 ออกเสียงผดิๆจนผูฟั้งไม่สามารถเขา้ใจไดบ่้อยคร้ัง คะแนน 0 
5.2 ออกเสียงผดิมากบ่อยคร้ังและลงเสียงหนกัผดิ คะแนน 1 
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5.3 สําเนียงยงัเป็นไทย ทาํให้ตอ้งตั้งใจฟัง และการออกเสียงผิด
บางคร้ัง ทาํใหเ้ขา้ใจผดิดา้นไวยากรณ์ และคาํศพัท ์คะแนน 2 

5.4 สาํเนียงยงัเป็นไทยอยูบ่า้ง และออกเสียงผดิบางคร้ังแต่สามารถ
เขา้ใจได ้คะแนน 3 

5.5 ออกเสียงไม่ผดิเด่นชดั แต่ยงัไม่เหมือนเจา้ของภาษา คะแนน 4 
5.6 ออกเสียงคลา้ยเจา้ของภาษาแทบจะไม่มีสาํเนียงไทย คะแนน 5 

6. ความพยายามในการส่ือสาร 
6.1 หยดุเงียบเป็นเวลานาน โดยไม่ใช่ความพยายามพดูใหจ้บความ 

คะแนน 0 
6.2 พยายามท่ีจะส่ือสารน้อยมาก แต่ยงัขาดความกระตือรือร้น 

คะแนน 1 
6.3 พยายามท่ีจะส่ือสารบา้ง แต่ยงัแสดงความไม่สนใจ คะแนน 2 
6.4 พยายามท่ีจะส่ือสาร แต่ไม่รู้จกัใชท่้าทางช่วย คะแนน 3 
6.5 พยายามท่ีจะส่ือสาร และรู้จกัใชท่้าทางช่วย คะแนน 4 
6.6 พยายามเป็นพิเศษท่ีจะส่ือสาร โดยใชท้ั้งภาษาพูด และท่าทาง 

เพื่อการแสดงออกคะแนน 5 
สรุปว่า การวดัผลและประเมินผลทกัษะการพูดนับเป็นภารกิจท่ี

สาํคญัอยา่งยิ่งอยา่งหน่ึงในกระบวนการเรียนการสอนซ่ึงมกัจะไม่ค่อยไดรั้บความสาํคญัเท่าท่ีควร 
การทดสอบการพูดตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้แนวทางไวก้ล่าวโดยสรุปคือ การทดสอบการออกเสียง 
การบรรยายภาพ และการสัมภาษณ์ โดยไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะกิจกรรมการทดสอบเพ่ิมเติม เช่น การ
ประเมินผลแบบต่อเน่ืองโดยใชกิ้จกรรมช่องวา่งของขอ้มูล และการแสดงบทบาทสมมติ อน่ึงการใช้
เกมร่วมดว้ยในการทดสอบการพดูกน็บัวา่เป็นเร่ืองท่ีน่าพิจารณาเช่นกนั 

2.3.6 ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการฟังกบัทกัษะการพูด 
ทกัษะการฟัง-พูด หมายถึง การให้นกัเรียนฟังแลว้จาํแนกความแตกต่างของ

เสียงได ้เขา้ใจความหมายของคาํ ประโยค ขอ้ความสั้นๆ คาํสั่ง คาํถาม และสามารถพูดโตต้อบบท
สนทนาไดง่้าย (พิตรวลัย ์โกวิทวที และคณะ, 2525: 4) 

ทกัษะการฟัง เป็นทกัษะท่ีสาํคญัท่ีสุด ท่ีจะนาํไปสู่ทกัษะขั้นต่อ ๆ ไป คือ การ
พูด การอ่านและการเขียน การฟังแยกออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัเร่ิมตน้จะเนน้ในการฟังเสียงให้
นกัเรียนจาํเสียงไดแ้ละสามารถออกเสียงไดถู้กตอ้ง รู้จกัสังเกตและจบัไดว้่าเสียงต่างๆ มีความแตก 
ต่างกนัอย่างไรระดบัท่ี 2 เป็นการฟังประโยคและเร่ืองราวเพ่ือความเขา้ใจ การฝึกทกัษะการฟังจึง
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ประกอบไปดว้ยการฟังเสียง พยางค ์คาํศพัท ์ประโยค การสนทนา และฟังเร่ืองราวไดเ้ขา้ใจเป็นขั้น
สุดทา้ย (ดวงเดือน แสงชยั, 2524: 12) 

ทกัษะการพูด เป็นทกัษะท่ีสอดคลอ้งและควบคู่ไปกบัทกัษะการฟังอยู่เสมอ 
เม่ือมีการพดูเกิดข้ึน ยอ่มจะทาํใหเ้กิดทกัษะการฟังดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวท่ีวา่ การสอนพดูจะ
แทรกปนไปกบัการสอนฟังเป็นทกัษะท่ีจะฝึกควบคู่กนัไปกบัการฟังเสมอ การพูดเป็นเคร่ืองมือท่ี
สาํคญัในการส่ือสารยิง่กวา่การอ่านและการเขียน (ดวงเดือน แสงชยั, 2524: 22) 

ทกัษะฟัง-พดูเป็นทกัษะท่ีแสดงออกทางคาํพดู (Speech Skills) และในการฝึก
ทกัษะนั้นจะตอ้งเร่ิมจากสามารถจาํแนกเสียงไดไ้ปจนถึงฟังขอ้ความในระดบัความเร็วปกติของ
เจา้ของภาษาไดเ้ขา้ใจ การฝึกทกัษะพดูจะตอ้งออกเสียง วลี และประโยคใหถู้กตอ้งไปจนถึงสนทนา 
โตต้อบดว้ยสาํเนียงและจงัหวะท่ีเจา้ของภาษาพอฟังและเขา้ใจได ้Byrne (อา้งถึงใน สุภทัรา อกัษรา
นุเคราะห์, 2532: 20) ไดก้ล่าวไวว้่า การสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนัไดเ้นน้ความสามารถใชภ้าษา
เพื่อการส่ือสารได ้การฟังและการพดูจึงมีบทบาทสาํคญัในการเรียนการสอน การฝึกความเขา้ใจใน
การฟังมีความสาํคญัพอ ๆ กบัการฝึกความสามารถในการพูด ดงันั้นจึงควรพฒันาทกัษะทั้งสองไป
พร้อม ๆ กนัการฟัง-พดูเป็นการส่ือสารทางวาจาของคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ซ่ึงต่างมีจุดประสงคท่ี์จะ
ส่ือความหมายของตนเอง ผูฟั้งจะตอ้งตีความส่ิงท่ีผูพู้ดพูด และสามารถตอบไดด้ว้ยภาษาท่ีผูฟั้ง
เขา้ใจ ทกัษะฟังเป็นทกัษะดา้นการรับ (Receptive Skill) และทกัษะพดูเป็นทกัษะดา้นการแสดงออก 
(Productive Skill)ผูฟั้งสามารถจะตีความในส่ิงท่ีไดย้นิดว้ยการสงัเกตการณ์เนน้เสียงหนกัเบา ระดบั
เสียงสูงตํ่าในประโยคการแสดง สีหน้าท่าทางไดถึ้งแมว้่า ผูพู้ดจะใชภ้าษาท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกั
ไวยากรณ์หรือใชป้ระโยคท่ีไม่สมบูรณ์ หรือมีการใชค้วามฟุ่ มเฟือยทางภาษา (Redundancy) ใน
ระหวา่งท่ีพดูกต็าม (สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์, 2532: 1-2) 

การฟังเป็นทกัษะเบ้ืองตน้ของทกัษะทั้ง 4 ตามหลกัธรรมชาติของการเรียนรู้
ภาษา (The Nature of Language) การเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงนั้น นกัเรียนควรจะไดเ้ร่ิมเรียนจากการ
ฟังก่อนแลว้จึงฝึกพูด ส่วนการอ่านและเขียนนั้นเป็นขั้นตอนท่ีควรจะฝึกหลงัจากนกัเรียนสามารถ
ฟังและพูดออกเสียงไดดี้พอสมควรแลว้ ส่วนการพูดเป็นการแสดงออกซ่ึงความคิดความตอ้งการ
ทางหน่ึงเช่นเดียวกับการเขียนแต่การพูดเป็นการแสดงออกทางวาจาโดยใช้ส่ือการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเป็นวิธีการท่ีค่อนขา้งจะตอ้งใชเ้วลา เพราะนกัเรียนตอ้งเรียนรู้การฝึกการออกเสียง
คาํต่าง ๆ และเลียนแบบตามครูผูส้อน (วิไลพร ธนสุวรรณ, 2530: 8-24) 

สรุปว่าทกัษะการฟังและทกัษะการพูดนั้นมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึง
เป็นทกัษะพื้นฐานของผูเ้รียนในการเกิดการเรียนรู้ ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการฟังก่อนและฝึกทกัษะการ
พดู จะช่วยใหเ้พิ่มขีดความสามารถในการส่ือสารมากข้ึน  
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3. การนํากจิกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานมาใช้สอนรายวชิาภาษาองักฤษ 

การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานเป็นฐานมีส่วนสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
การส่ือความหมายโดยใชข้อ้มูลภาษาท่ีตนมีอยูแ่ลว้ ส่ิงน้ีจะทาให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงส่ิงท่ีตนจาเป็น
ตอ้งเรียนรู้ หลงัจากนั้นผูเ้รียนจึงไดรั้บการฝึกจากกิจกรรมท่ีเนน้แบบฟอร์มภาษาต่อไป หลงัจากนั้น
ผูเ้รียนอาจจะทางานใหม่ เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดน้าภาษาท่ีฝึกไปแลว้ในขั้นตอนการเรียนรู้ภาษามาใช้
อีกคร้ังหน่ึง ดงันั้นการเรียนการสอนแบบเนน้ภาระงาน ไม่เพียง แต่จะสามารถสอนทกัษะการอ่าน 
ฝึกทกัษะการเขียนแต่ยงัใชส้อนทกัษะการพูดผา่นการทางานเป็นคู่หรือกลุ่มท่ีทาให้ผูเ้รียนมีโอกาส
ในการใชภ้าษาของตวัเองมากข้ึน  

3.1 ความหมายของการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
กิจกรรมการเรียนแบบมุ่งเนน้ปฏิบติังาน หมายถึง ส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัในชั้น

เรียนซ่ึงผูส้อนตอ้งออกแบบหลกัสูตรในเชิงของการใชก้ระบวนการเนน้การปฏิบติังานและใชภ้าษา
เพ่ือการส่ือสารโดยท่ีเนน้ความสาํคญัของการส่ือความหมายมากกว่ากฎเกณฑท์างไวยากรณ์ต่างๆ 
ดงัท่ี 

Prabhu (1987: 6) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความว่า งาน หมายถึง กิจกรรมซ่ึงตอ้งการให้ผู ้
เรียนสามารถไปถึงผลงานโดยอาศยัขอ้มูลท่ีกาํหนดโดยใชก้ระบวนการทางความคิดและใหผู้ส้อนมี
บทบาทท่ีจะควบคุมและกาํหนดกระบวนการดงักล่าว 

Bygate (1995: 8) ไดใ้หค้วามหมายของงานปฏิบติัเพื่อการส่ือสารว่า มีลกัษณะเป็น
ชุดกิจกรรมในชั้นเรียนท่ีนกัเรียนไดมี้โอกาสใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารหือเพื่อตอ้งการทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใด
ใหส้าํเร็จ งานปฏิบติันั้นควรเอ้ือต่อการใชภ้าษาและทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ภาษา  

Nunan (1989: 15) กล่าวว่า งานเพ่ือการส่ือสารหมายถึง กิจกรรมยอ่ยในชั้นเรียนท่ี
มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและนาํความเขา้ใจไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัจุดประสงคข์องการใช้
ภาษา รู้จกัคิด วิเคราะห์และพิจารณา และมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเพื่อการใชภ้าษาตามเป้าหมาย ทั้งน้ี
จะใหค้วามสาํคญักบัความหมายมากกวา่รูปแบบภาษามหา 

ดงันั้นกิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้การภาระงานเป็นฐานซ่ึงมี “งาน” เป็นส่วนสาํคญั
ท่ีสุด ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจะเกิดข้ึน เม่ือผูเ้รียนไดรั้บตวัป้อนทางภาษา จากนั้นจะ
ได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติ ผูเ้รียนจะต้องใช้กระบวนการทางสติปัญญา เช่น การคิดแบบ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดแกปั้ญหา การคิดแบบวิจารณ์ เพื่อจดักระทาํกบัขอ้มูลทีกาํหนด การ
สร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น แลว้สร้างผลงานการปฏิบติัตามกระบวนการเรียนและชนิดของงานให้
เสร็จสมบูรณ์ 
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3.2 ทฤษฎกีารเรียนรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการสอนแบบเน้นภาระงาน 
การจดัการเรียนการสอนแบบมุ่งปฏิบติังานมีทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีแนวคิดสนบัสนุน

ดงัน้ีนกัจิตวิทยาคนสาํคญัของกลุ่ม คือ Bruner ซ่ึงให้ความสนใจอยา่งมากกบัการจดัการเรียนการ
สอนแบบการเรียนรู้โดยการคน้พบ ในการจดัการเรียนการสอนแบบการคน้พบ (Discovery) นั้น
การจดัการเรียนการสอน ถา้ครูช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็น โครงสร้าง(Structure) ของส่ิงท่ีเรียน คือ    
การเรียนรู้ดว้ยการกระทาํ มีประสบการณ์ตรงจากการจบัตอ้ง สาํรวจ (Enactive Mode of Learning) 
ส่วนการเรียนรู้โดยการใชภ้าพหรือวาดภาพในใจ (Iconic Mode of Learning ) การเรียนรู้โดยใช้
สัญลกัษณ์ (Symbolic-Mode of Learning ) เป็นการเรียนรู้โดยการใชภ้าษาเป็นส่ือจากการ ฟัง การ
อ่านจะช่วย ให้จาํส่ิงท่ีเรียนไดดี้สามารถทาํความเขา้ใจในหลกัเกณฑต่์าง ๆ ซ่ึงจะนาํไปประยกุตใ์ช ้
ในสถานการณ์ต่างๆ อีกมากมายครูควรตั้งประเด็นให้ผูเ้รียนคน้ควา้หาคาํตอบซ่ึงอาจจะเป็นการ
คน้ควา้ตามลาํพงัหรือเป็นกลุ่ม ซ่ึงการให้เด็กคน้ควา้หาคาํตอบนั้นไม่เพียงจะฝึกเด็กให้มีทกัษะใน
การแกปั้ญหาเท่านั้น แต่จะเป็นการช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจในความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง 
ซ่ึงจะทาํใหเ้ดก็เป็น นกัแกปั้ญหาต่อไปในอนาคต 

Good and Brophy (1991: 190-198) เสนอการสอนใหเ้กิดการเรียนรู้โดยการคน้พบ
แบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ การคน้พบท่ีไม่มีกาํหนดโครงสร้าง และ การคน้พบท่ีมีการแนะ ซ่ึง
หมายถึงการสอนท่ีครูจัดวตัถุประสงค์ของหัวขอ้ท่ีจะให้นักเรียนเรียนรู้ และจัดสรรหาขอ้มูล
ข่าวสารท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนคน้พบพร้อมกบัการใชค้าํถาม ถามนกัเรียน  

Bay et al. (อา้งถึงใน สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2541: 296-297) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัการ
เรียนรู้โดยการคน้พบทั้ง 2 ประเภท ผลของการวิจยัพบวา่การคน้พบท่ีไม่กาํหนดโครงสร้างมกัจะไม่
ช่วยนกัเรียนใหเ้กิดความรู้การเรียนรู้ตามความคาดหวงัของครูหรือบรรลุวตัถุประสงคข์องบทเรียน
ท่ีตั้งไว ้นกัเรียนมกัจะมีความคบัขอ้งใจ เพราะไม่ทราบวา่จะทาํอยา่งไรสาํหรับการสอนนกัเรียนโดย
การคน้พบท่ีมีการแนะ เป็นการสอนท่ีไดผ้ลดี กว่าการสอนท่ีครูใชโ้ดยทัว่ไป คือครูเป็นศูนยก์ลาง
ถึง 4 เท่า นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบว่าการสอนโดยการคน้พบท่ีมีการแนะยงัมีผลดี คือ นักเรียนเป็นผู ้
รับผิดชอบในการเรียนรู้ มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูและนกัเรียนดี และ เพิ่มทกัษะในการคิดของนัก 
เรียน และกลวิธีในการสอนดว้ยการคน้พบตามแนวคิดของ Bruner นั้น ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วน
ร่วมมีประสบการณ์ดว้ยตนเอง และเน่ืองจากผูเ้รียนนั้นจะตอ้งทาํภาระงานทั้งแบบคู่ และกลุ่มยอ่ย
และไดส้รุปแนวคิดท่ีสาํคญัไวใ้นทฤษฎีสนาม (Field Theory) มีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี คือ 

1. พฤติกรรมของบุคคลมาจากการมีความสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
2. โครงสร้างของกลุ่ม จะเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีลกัษณะต่างกนั 
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3. การรวมแต่ละคร้ัง จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในรูปการกระทาํ
ความรู้สึก และความคิด 

4. องคป์ระกอบต่างๆ ในขอ้ 3 จะทาํใหเ้กิดโครงสร้างของกลุ่ม ซ่ึงแต่ละคร้ังมีความ
แตกต่างกนัตามลกัษณะของสมาชิกในกลุ่ม 

5. สมาชิกในกลุ่มจะมีการปรับตวัเขา้หากนัและพยายามช่วยกนัทาํงาน ทาํให้เกิด
แรงผลกัดนัของกลุ่มและส่งผลใหก้ารทาํงานเป็นไปดว้ยดี 

Pica (1993: 19-20) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมภาระงานเป็นหลกัวา่มี 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. กิจกรรมสมัพนัธ์เน้ือหา (Jigsaw Task) คือกิจกรรมท่ีผูเ้รียนคนท่ี 1 และผูเ้รียนคน

ท่ี 2 ต่างมีส่วนของขอ้มูลท่ีสมบูรณ์อยู่ทั้ง 2 คนและผูเ้รียนทั้ง 2 คนน้ีจะตอ้งทาํงานร่วมกนัแลก 
เปล่ียนขอ้มูลกนัเพื่อนาํขอ้มูลทั้ง 2 นั้นมารวมกนัใหเ้กิดเป็นเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์เพียง 1 เร่ืองขณะทาํ
กิจกรรมนั้นผูเ้รียนทั้ง 2 คนเป็นทั้งผูข้อ้ขอ้มูลและผูใ้หข้อ้มูลในขณะเดียวกนัดงันั้นจึงเรียกกิจกรรม
การส่ือสารในกิจกรรมน้ีว่ากิจกรรมส่ือสาร 2 ทาง ตวัอยา่งกิจกรรมประเภทน้ีมกัเป็นกิจกรรมท่ีให้
ผูเ้รียนคน้หาขอ้มูลจากกนั และเพื่อแกปั้ญหา หรือจดัเรียงลาํดบัเหตุการณ์ของเร่ืองราวต่างๆ 

2. กิจกรรมการหาขอ้มูลท่ีขาดหายไป (Information Gap Task) คือกิจกรรมท่ีผูเ้รียน
คนท่ี 1และคนท่ี 2 ต่างมีส่วนของขอ้มูลท่ีเหมือนกนั แต่มีบางส่วนของขอ้มูลท่ีขาดหายไป ดงันั้น
ผูเ้รียนต่างตอ้งทาํงานร่วมกนั ขณะทาํงานร่วมกนันั้นผูเ้รียนคนหน่ึงจะเป็น ผูข้อขอ้มูลในขณะท่ี
ผูเ้รียนอีกคนหน่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลและจะสลบับทบาทกนัอีกคร้ังเพื่อแต่ละคนจะไดมี้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์
เพียง 1 อยา่งการส่ือสารชนิดน้ี เรียกว่าการส่ือสารทางเดียวตวัอยา่งกิจกรรมประเภทน้ีเช่น การให้
ผูเ้รียนทาํตามคาํบอกคาํสัง่ หรืออาจฟังขอ้ความแลว้วาดภาพ 

Long (1990: 34) ไดจ้ดัแบ่งงานของการเรียนรู้โดยเนน้ภาระงานตามลกัษณะการใช้
เป็น 2 แบบ ไดแ้ก่งานปฏิบติัตามเป้าหมาย (Target Tasks) และงานปฏิบติัในการเรียนการสอน 
(Pedagogic Tasks) โดยไดใ้หค้าํนิยามของสองคาํ ไวด้งัน้ี 

1. งานปฏิบติัตามเป้าหมาย หมายถึง งานทัว่ไปท่ีนกัเรียนปฏิบติัโดยใชภ้าษาองักฤษ 
ไม่วา่จะเป็นท่ีโรงเรียน ท่ีบา้น ในการฝึกอาชีพ หรือในการประกอบอาชีพ 

2. งานปฏิบติัในการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมแกปั้ญหาท่ีครูและนักเรียน
ปฏิบติัร่วมกนัในหอ้งเรียน 

ทั้งน้ีLong ไดน้าํงานปฏิบติัไปทดลองใชใ้นห้องเรียน และแบ่งประเภทไวเ้พิ่มเติม 
ดงัน้ี 

1. งานปฏิบติัแบบทางเดียวและงานปฏิบติัแบบสองทาง งานปฏิบติัแบบทางเดียว
ไดแ้ก่ งานปฏิบติัท่ีมีผูรู้้ขอ้มูลเพียงฝ่ายเดียว หมายถึง คู่ของนกัเรียนจะมีเพียงคนเดียวท่ีทราบขอ้มูล
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และดาํเนินการแบบถาม-ตอบ ส่วนงานปฏิบติัแบบสองทางคือ งานปฏิบติัท่ีมีผูรู้้ทั้งสองฝ่าย แต่เป็น
ขอ้มูลต่างหันตอ้งมีการส่ือสารแลกเปล่ียนกนัท่ีเรียกว่า การหาขอ้มูลท่ีขาดหายไป (Information 
Gap) หมายถึง เม่ือนกัเรียนดาํเนินกิจกรรมคู่ ทั้ง 2 คนจะมีขอ้มูลท่ีอยู่ภายใตกิ้จกรรมเด่ียวกนั แต่
ไดรั้บขอ้มูลไม่เหมือนกนั เช่น เร่ืองการถามราคาส่ิงของ ท่ีนักเรียนทั้งสองคน ไดรั้บใบงานท่ีมี
จาํนวนของส่ิงของเท่ากัน แต่นักเรียนแต่ละคนจะรู้ราคาของส่ิงของแตกต่างกันเพ่ือให้เกิดการ
ซกัถามวา่ของช้ินนั้นมีราคาเท่าไหร่ เป็นตน้ 

2. งานปฏิบัติ ท่ีมีเวลาเตรียมการใช้ภาษาล่วงหน้า กัลป์งานปฏิบัติไม่มีเวลา
เตรียมการใชภ้าษาล่วงหนา้ก่อนการปฏิบติั 

3. งานปฏิบติัแบบเปิดและงานปฏิบติัแบบปิด ไดแ้ก่ งานปฏิบติัท่ีมีคาํตอบท่ีถูกตอ้ง
ไดห้ลายคาํตอบ ส่วนงานปฏิบติัแบบปิด ไดแ้ก่ งานปฏิบติัท่ีมีคาํตอบถูกเพียงคาํตอบเดียวหรือมี
ขอ้สรุปท่ีแน่นอน 

นอกจากน้ี Nation (1990: 21) ไดพ้ิจารณาการจดัลาํดบัระเภทของการเรียนรู้โดย
เนน้ภาระงานจากง่ายไปสู่ยากออกเป็น 4 แบบ คือ 

1. งานปฏิบติัตามประสบการณ์ (Experience Tasks) เป็นงาน่ีทาํเป็นกลุ่มหรือตาม
ลาํพงักไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นงานท่ีนกัเรียนคุน้เคย หรือเคยมีประสบการณ์มาก่อน 

2. งานปฏิบติัแบบร่วมกนั (Shared Tasks) เป็นงานท่ีทาํเป็นกลุ่ม มีการร่วมมือ
ภายในกลุ่ม 

3. งานปฏิบติัแบบช้ีแนะ (Guided Tasks) เป็นงานปฏิบติัท่ีมีการแนะนาํหรือให้
ความช่วยเหลือบางอยา่งเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานได ้

4. งานปฏิบติัอิสระ (Independent Tasks) เป็นงานท่ีมอบหมายให้นกัเรียนทาํโดย
ลาํพงัไม่มีการวางแผนช่วยเหลือ 

จากการศึกษาการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ งานท่ี
ปฏิบติัตามเป้าหมายและงานปฏิบติัในการเรียนการสอน ซ่ึงทั้ง 2 ประเภทน้ี ไดแ้บ่งออกเป็น 3 แบบ 
ตามภาระงาน ประกอบดว้ย งานปฏิบติัแบบทางเดียวและสองทาง งานปฏิบติัท่ีมีเวลาเตรียมการใช้
ภาษาล่วงหนา้ และงานปฏิบติัแบบเปิดและงานปฏิบติัแบบปิด นอกจากน้ียงัจาํแนกออกเป็น งาน
ปฏิบติัตามประสบการณ์ งานปฏิบติัแบบร่วมกนั งานปฏิบติัแบบช้ีแนะ และงานปฏิบติัอิสระ 

3.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานเป็นฐาน 
การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานคือวิธีการเรียนการสอนท่ีมองภาระงานเป็น

หวัใจสาํคญัต่อกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวจึงเป็นชุดกิจกรรมภาระงานเพื่อการ
ส่ือสารและสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
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Nunan (1991: 34 ) ไดใ้ห้โครงร่างของ "ห้าลกัษณะของวิธีการเรียนการสอน    
แบบเนน้ภาระงาน” ดงัน้ีเนน้การเรียนรู้ท่ีจะส่ือสารผา่นการมีปฏิสัมพนัธ์ในภาษาเป้าหมาย นาํส่ือ
การเรียนการสอนและตาํราจริง มาใชใ้นสถานการณ์การเรียนรู้ให้โอกาสผูเ้รียนมุ่งเน้นไม่เพียง     
แต่ในภาษา แต่ยงัเนน้กระบวนการเรียนรู้อีกดว้ยใหผู้เ้รียนไดใ้ชป้ระสบการณ์ส่วนตวัของผูเ้รียนมา
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในห้องเรียนพยายามท่ีจะเช่ือมโยงการเรียนรู้ภาษาในห้องเรียนกับ          
การใชภ้าษานอกหอ้งเรียนและชนิดและตวัอยา่งภาระงานเพื่อการส่ือสาร (Types and Examples of 
Communicative tasks) 

Willis, D. and Willis, J. (2007: 57) รวบรวมความคิดจากครูผูส้อนในมาเลเซียทา
งานในระดบัต่างๆในโรงเรียนและวิทยาลยัจากเร่ืองง่าย ๆ เก่ียวกบัสุนขัและแมวมาเพื่อแนะนาชนิด
และตวัอยา่งภาระงานเพื่อการส่ือสาร 7 ประเภท ดงัน้ี 

1. การทาํรายการ (listing) เช่น ทารายการส่ิงท่ีแมวมีแนวโนม้ท่ีจะทา / ชอบทา หรือ
ทารายการเหตุผลว่าทาไมคนถึงชอบและไม่ชอบแมว หรือคิดหาขอ้แนะนา 3 ขอ้ให้คาแนะนาแก่
เจา้ของแมว 

2. การเรียงลาํดบัและการแยกประเภท (ordering and sorting) เช่น จดัแยกประเภท
ส่ิงดี ๆและส่ิงท่ีไม่ดีท่ีแมวมกัจะทา เก็บรวบรวมคาแนะนาจากคนอ่ืนๆ ในกลุ่มของคุณ พูดคุยกนั
และตดัสินใจวา่ขอ้ใดท่ีมีเป็นประโยชน์มากท่ีสุดแลว้เรียงลาดบัจากประโยชน์มากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด 

3. การจบัคู่ (matching) เช่น จบัคู่ภาพถ่ายของแมวกบัคาอธิบายรูปท่ีเจา้ของเขียนไว ้
4. การเปรียบเทียบ (comparing) เช่น เปรียบเทียบว่า ระหว่างสุนขั หรือแมว อะไร

เป็นสตัวเ์ล้ียงท่ีดีท่ีสุด 
5. การแกปั้ญหา (problem-solving) เช่น จงหาวิธีท่ีจะหยดุแมวของเพื่อนบา้นไม่ให้

มาเขา้สวนของคุณ หรือ หากคุณมีแมวท่ีบา้นและกาลงัวางแผนท่ีจะไปขา้งนอกเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
คุณควรทาอยา่งไร จงคิดหาวิธีการแกปั้ญหา 3 อยา่งรวมทั้งประเมินผลดว้ย 

6. โครงการสร้างสรรค ์/ การสาํรวจ (creative project/ survey) เช่น ทาโปสเตอร์ติด
ผนงัเลก็ ๆ เก่ียวกบัแมวท่ีสะทอ้นทศันคติของคุณต่อแมว แลว้เตรียมนาเสนอโปสเตอร์ของคุณให้
เพื่อนในชั้นเรียน หรือ สัมภาษณ์คน 3 คนเก่ียวกบัแมวหรือสัตวเ์ล้ียงอ่ืนๆ ท่ีเขาเหล่านั้นจาได ้จง
สาํรวจวา่เขาจะแนะนาใหค้รอบครัวท่ีมีเด็กเลก็ ๆ หรือครอบครัวท่ีทุกคนไม่อยูบ่า้นทั้งวนั เล้ียงแมว
หรือไม่ เขียนผลสํารวจลงบนโปสเตอร์ติดผนัง หรือ ผลิตหนังสือพิมพติ์ดผนังเก่ียวกบัแมวโดย
ขอใหค้นในกลุ่มของผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการหารูปภาพ ภาพถ่ายและคาอธิบายใตภ้าพ ขอ้คิด ความ
เช่ือหรือบทกวีเก่ียวกบัแมว 
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7. แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวัเร่ือง / เล่าเร่ืองเลก็ ๆ นอ้ยจากประสบการณ์ส่วนตวั 
(sharing personal experiences, story/ anecdote-telling) เช่น คิดถึงแมวท่ีคุณรู้จกัหรือจาหรือ
เร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีแมวไดท้าและเตรียมเล่าให้คู่ของคุณฟังเร่ืองน้ี หารือและ
ตดัสินใจวา่เร่ืองราวเก่ียวกบัแมวเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีสุดแลว้เขียนใหเ้พื่อนร่วมชั้นอ่าน 

8. ลําดับขั้ นการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน  ในห้องเรียน  (Task-based 
sequences in the classroom) 

Willis, D. and Willis, J. (2007: 24-27) ไดแ้บ่งลาํดบัของการเรียนการสอนแบบ
เนน้ภาระงาน เป็น 3 ขั้นหลกั ๆ คือ 1) ก่อนทาํภาระงาน (pre-task) 2) ระหว่างทาํภาระงาน (task 
cycle) 3) เนน้ภาษา (language focus) ดงัแสดงในรูปท่ี 1 บทบาทครูและบทบาทผูเ้รียนระหว่างการ
เรียนการสอนแบบเนน้ภาระงาน 

1. ขั้นแนะนําหัวข้อและแนะนํางานปฏิบัติ (Pre-task) ครูและนักเรียนร่วมกัน
กาํหนดขอบเขตหัวขอ้ คาํ และวลีท่ีเก่ียวขอ้งโดยครูไม่คาํนึงถึงหลกัการทางไวยากรณ์ เพียงแค่
ตอ้งการเตรียมความพร้อมและตอ้งการให้นักเรียนคุน้เคยและมัน่ใจกบัการพูดภาษาองักฤษของ
ตนเอง ดงัตวัอย่างกิจกรรมท่ีสามารถนาํมาใช้ในชั้นน้ีไดเ้ช่นระดมสมองและเขียนแผนผงัแสดง
ความคิด (Brainstorming and mind map) จบัคู่ประโยคกบัรูปภาพ (Matching phrase to picture)  
แยกส่ิงท่ีต่างจากพวก (odd one out)คิดคาํถามต่างๆ (Thinking of question to ask)แนะนาํช้ินงาน
เป็นตวัอยา่ง (Introduce tasks) และใหน้กัเรียนอ่านการ์ด เร่ืองสั้นๆ เป็นตน้ (Reading card, short 
storied etc.) 

2. ขั้นดาํเนินงานตามวงจรของการเรียนรู้โดยเนน้ภาระงาน (Task cycle) 
2.1 นกัเรียนปฏิบติังานในลกัษณะเป็นคู่หรือกลุ่มเลก็ๆ (Task) บทบาทของครูคือ 

ครูจะเป็นผูดู้และ (Teacher as a monitor) ปล่อยใหน้กัเรียนทาํงานอยา่งอิสระดว้ยตนเอง และให้
ความช่วยเหลือเท่าท่ีจาํเป็น เช่น ตรวจตราการออกเสียง หรือแนะนาํวิธีการปฏิบติังานท่ีดีกวา่ท่ีกาํลงั
ดาํเนินอยู่และไม่ควรเขา้ไปดูแลนักเรียนมากเกินไป รวมทั้งกาํหนดเวลาในการทาํงานโดยเตือน
นกัเรียนก่อนหมดเวลาประมาณ 1 นาที จากนั้นใชเ้วลา 1-2  นาทีหลงัจากหมดเวลาสาํหรับใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบั (Feedback) ต่อนักเรียนและให้ขอ้เสนอแนะซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะเชิงบวก (Comment 
positive) เพราะจะทาํใหน้กัเรียนมีกาํลงัใจมากข้ึน 

2.2 นักเรียนวางแผนการนําเสนอผลงานและเตรียมตัวรายงานต่อชั้ นเรียน 
(Planning) นักเรียนกล่าวถึงวิธีการทาํงานของกลุ่มหรือคู่ของตนว่า ทาํงานอย่างไรมีการคิดหรือ
ตดัสินใจอย่างไร คน้พบความรู้หรือส่ิงใดบา้งขณะปฏิบติังาน จะนําเสนอในรูปของการกล่าว
รายงาน หรือลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้บทบาทของครู ครูจะเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือดา้นการใชภ้าษา 



77 
 

(Teacher acts as linguistic advisor) สําหรับการายงาน ให้ขอ้เสนอแนะ แกไ้ขขอ้ผิดพลาด
ตรวจสอบร่างก่อนท่ีนกัเรียนจะลงมือเขียนเพื่อใชป้ระกอบในการพดูหรือนาํเสนอต่อชั้นเรียน 

2.3 นักเรียนดําเนินการายงานต่อชั้ นเรียน (Report) บทบาทของครูคือ เป็น
ประธาน(Teacher acts as chairperson) ครูลาํดบัการนาํเสนออาจใชจ้บัฉลาก หรือวิธีอ่ืนๆ แนะนาํ
การนาํเสนอ บอกจุดประสงคใ์นการฟัง และวางตวันกัเรียนท่ีใหท้าํหนา้ท่ีในการสรุปผลการฟังหรือ
ตั้งคาํถาม ส่วนบทบาทของนกัเรียน สามารถแยกได ้2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีนาํเสนอและกลุ่ม บทบาทของ
นกัเรียน สามารถแยกได ้2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีนาํเสนอและกลุ่มท่ีเป็นผูรั้บฟังการนาํเสนอ โดยผูรั้บฟัง
การนาํเสนอจะมีส่วนร่วมในการตอบคาํถาม ซักถาม ขอ้สงสัย และร่วมในการประเมินกลุ่มท่ีนาํ 
เสนอกบัครู 

3. ขั้นศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์และคาํศพัทใ์นแต่ละงานปฏิบติั (Language focus) 
หลงัจากนกัเรียนไดผ้่านขั้นตอนของการปฏิบติังาน และนาํเสนอผลงานแลว้ในขั้นตอนน้ีนกัเรียน
จะได้เรียนรู้ถึงเน้ือหาของภาษา หน้าท่ีของภาษาและได้ทาํการฝึกใช้ภาษา ซ่ึงประกอบด้วย 2 
ขั้นตอนยอ่ย คือ 

3.1 วิเคราะห์ (Analysis) นกัเรียนวิเคราะห์และตรวจสอบรวมทั้งร่วมอภิปรายถึง
ลกัษณะสาํคญัของเน้ือหาเก่ียวกบัโครงสร้างทางภาษา ไวยากรณ์จากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติั
จากงาน อาจจะซกัถามส่ิงท่ีสงัเกตเห็น บทบาทของครูคือ เสนอคาํ วลี ประโยค รูปประโยค ท่ีอยูใ่น
งาน ท่ีนกัเรียนไดท้าํ เพื่อใหน้กัเรียนรู้หลกั และวิธีการนาํไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.2 ฝึกการใชภ้าษา (Practice) นกัเรียนฝึกการใชค้าํ ประโยคต่าง ๆ ท่ีไดผ้่านขั้น
การวิเคราะห์มาแลว้ ซ่ึงจะทาํให้นกัเรียนมีความมัน่ใจในการใชภ้าษา มีการทาํแบบฝึกหัด ใบงาน
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการทบทวน เช่น ในการเรียนเร่ืองการบอกรูปร่างลกัษณะ ครูมอบใบงานเก่ียวกบัคาํ
ตรงกนัขา้ม แต่งประโยคจากรูปภาพท่ีกาํหนดให ้หรือจดัคาํท่ีแตกต่างจากพวก 

จากแนวความคิดขา้งตน้สรุปไดว้่าการพฒันาทกัษะฟัง-การพูดภาษาองักฤษมี
ความสําคญัต่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีตอ้งใช้ใน
สถานการณ์จริงโดยนักเรียนต้องมีความรู้ในด้านการออกเสียง การเลือกความหมายและ
กฎไวยากรณ์ของภาษา ครูควรเลือกเน้ือหาท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั้นของนักเรียน 
บรรยากาศในการสอนทกัษะฟัง-พูด ควรเป็นบรรยากาศท่ีไม่ตึงเครียดและครูควรส่งเสริมให้
นกัเรียนสนใจกลวิธีในการฟังและในการพูด การจดัการเรียนการสอนตอ้งเน้นทกัษะการฟังและ
ทกัษะการพูดนาํไปสู่การติดต่อส่ือสารกระบวนการสอนนาํการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานมาใชใ้น
การทาํวิจยัคร้ังน้ีซ่ึงการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานมีจุดประสงคผ์ลสาํเร็จของงานมากกว่าตวัภาษาจึง
เอ้ือให้ผูเ้รียนไดท้ดลองใชภ้าษาองักฤษของตนโดยไม่กลวัความลม้เหลว อีกทั้งการเตรียมบทเรียน
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เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนแบบเนน้ภาระงานนั้นไม่ยาก ดว้ยเหตุน้ีการเรียนการสอนแบบเนน้ภาระ
งานจึงน่าจะเป็นวิธีการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีเหมาะกบันกัเรียน 

3.4 กจิกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
Pica (1993: 19-20) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมภาระงานเป็นหลกัวา่มี 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. กิจกรรมสมัพนัธ์เน้ือหา (Jigsaw Task) คือกิจกรรมท่ีผูเ้รียนคนท่ี 1 และผูเ้รียนคน

ท่ี 2ต่างมีส่วนของขอ้มูลท่ีสมบูรณ์อยู่ทั้ง 2 คน และ ผูเ้รียนทั้ง 2 คนน้ีจะตอ้งทาํงานร่วมกบัแลก 
เปล่ียนขอ้มูลกนั เพื่อนาํขอ้มูลทั้ง 2 นั้นมารวมกนัใหเ้กิดเป็นเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์เพียง 1 เร่ือง ขณะทาํ
กิจกรรมนั้น ผูเ้รียนทั้ ง 2 คน เป็นทั้ งผูข้อขอ้มูลและผูใ้ห้ขอ้มูล ในขณะเดียวกันดังนั้นจึงเรียก
กิจกรรมการส่ือสารในกิจกรรมน้ีว่ากิจกรรมส่ือสาร 2 ทาง ตวัอย่างกิจกรรมประเภทน้ีมกัเป็น
กิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนคน้หาขอ้มูลจากกนั และเพื่อแกปั้ญหา หรือจดัเรียงลาํดบัเหตุการณ์ของเร่ืองราว
ต่างๆ 

2. กิจกรรมการหาขอ้มูลท่ีขาดหายไป (Information Gap Task) คือกิจกรรมท่ีผูเ้รียน
คนท่ี 1และคนท่ี 2 ต่างมีส่วนนของขอ้มูลท่ีเหมือนกนั แต่มีบางส่วนของขอ้มูลท่ีขาดหายไป ดงันั้น
ผูเ้รียนต่างตอ้งทาํงานร่วมกนั ขณะทาํงานร่วมกนันั้นผูเ้รียนคนหน่ึงจะเป็น ผูข้อขอ้มูลในขณะท่ี
ผูเ้รียนอีกคนหน่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลและจะสลบับทบาทกนัอีกคร้ังเพื่อแต่ละคนจะไดมี้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์
เพียง 1 อยา่งการส่ือสารชนิดน้ี เรียกว่าการส่ือสารทางเดียวตวัอยา่งกิจกรรมประเภทน้ีเช่น การให้
ผูเ้รียนทาํตามคาํบอกคาํสัง่ หรืออาจฟังขอ้ความแลว้วาดภาพ 

3. กิจกรรมการแกปั้ญหา (Problem-solving Task) คือ กิจกรรมท่ีผูเ้รียนร่วมกนั
ทาํงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีไดรั้บมอบหมายผลลพัธ์จากการแกปั้ญหาจะมีไดเ้พียงอย่างเดียวตวัอย่าง 
กิจกรรมประเภทน้ี เช่น ใหผู้เ้รียนหาความแตกต่างจากรูปภาพ โดยผูเ้รียนตอ้งทาํงานร่วมกนัเพื่อหา
ขอ้สรุปวา่ขอ้แตกต่างเหล่านั้นมีอะไรบา้ง 

4. กิจกรรมการตดัสินใจ (Decision-making Task) คือกิจกรรมท่ีผูเ้รียนร่วมกนั
ตดัสินใจเพื่อหาขอ้สรุปอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากหลายๆ ทางเลือกท่ีมีผูก้าํหนดไวใ้ห ้ตวัอยา่งกิจกรรม
ประเภทน้ีใหผู้เ้รียนร่วมกนัพิจารณาเก่ียวกบัความเหมาะสม เช่น อาหารชนิดใด มีประโยชน์สาํหรับ
สมองมากท่ีสุดหรือ การตดัสินใจคดัเลือกคนเขา้ทาํงาน 

5. กิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Opinion Exchange Task) คือกิจกรรมท่ีผูเ้รียน
ร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มกัเป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนอภิปรายใน
หัวขอ้ท่ีมกัก่อให้เกิดการโตเ้ถียงกนัอย่างมากตวัอย่าง กิจกรรมประเภทน้ี เช่นแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพ เป็นตน้กิจกรรมการแกปั้ญหา กิจกรรมการตดัสินใจ และ กิจกรรม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นอาจเป็นลกัษณะการส่ือสาร 2 ทาง คือ ผูเ้รียนเป็นทั้งผูข้อขอ้มูลและให้



79 
 

ขอ้มูลเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลตลอดจนความคิดเห็นระหวา่งกนั หรืออาจมีลกัษณะเป็นการทาํงานตาม
ลาํพงัโดยใชข้อ้มูลท่ีมีอยู่เพื่อแกปั้ญหาหรือ การตดัสินใจในส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือแสดงความคิดเห็น
ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด 

Candlin (1987: 15-16) ไดแ้บ่งกิจกรรมเนน้ภาระงานเป็นหลกั ออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่กิจกรรมท่ีเน้นผู ้เ รียนได้ฝึกปฏิบัติ เ ร่ืองของภาษา  โดยเน้นการเรียนภาษาเป้าหมาย 
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ตลอดจนขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการเรียน 

1. กิจกรรมท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกันและกัน ได้จากการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลขณะดาํเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ประเภท 

1.1 ขอ้มูลหรือความคิดท่ีไดจ้ากผูเ้รียนแต่ละคนในกลุ่มหลงัทาํกิจกรรม 
1.2 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท่ีผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มร่วมกนัตดัสินใจ 
1.3 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท่ีผูเ้รียนแต่ละคนในกลุ่ม นาํขอ้มูลของตนมารวมกนั ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
1.4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท่ีผูเ้รียนแต่ละคนคน้พบ จากการแกปั้ญหาในส่วนของตน

แลว้นาํ ผลลพัธ์ท่ีไดม้ารวมกนั ทาํใหไ้ดผ้ลลพัธ์อีกรูปแบบหน่ึงท่ีแตกต่างกนัออกไป 
2. กิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนทาํการวิจยัและทดลอง กิจกรรมประเภทน้ีเป็นกิจกรรมท่ีมี

ความซบัซอ้นเนน้ฝึกใหผู้เ้รียนตั้งปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหา วางแผนการ
แกปั้ญหาวิเคราะห์และประเมินผลตลอดจนการนาํเสนอผลงาน 

3. กิจกรรมท่ีเน้นกลวิธีในการเรียนภาษาของผูเ้รียน โดยการเน้นการท่ีผูเ้รียนรับรู้
ปัญหาการเลือกรูปแบบในการแกปั้ญหา การสรุปอา้งอิง การตดัสินปัญหา ตลอดจนวิธีการท่ีผูเ้รียน
นาํเสนอผลลพัธ์ท่ีไดม้าประยกุตใ์ช ้

อีกทั้ ง Candlin (1987: 10-12) ได้จาํแนกองค์ประกอบของภาระงานท่ีปฏิบัติ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ตวัป้อน คือ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการทาํกิจกรรมซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลทัว่ไปจากส่ือต่างๆ 
เช่นส่ิงพิมพ ์หรืออาจเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน 

2. บทบาท คือ การกําหนดบทบาทของผูเ้รียนแต่ละคนว่าจะต้องปฏิบัติต่อกัน
อยา่งไรขณะทาํกิจกรรม 

3. สภาพการณ์ คือ กาํหนดการในห้องเรียนให้เป็นสถานท่ีต่างๆ ตามหน้าท่ีทาง
ภาษาท่ีระบุไวข้ณะทาํกิจกรรม ซ่ึงการระบุดงักล่าวน้ีจะเป็นการเช่ือมโยงกิจกรรมในชั้นเรียนเขา้กบั
สถานการณ์จริงนอกหอ้งเรียน 
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4. การดาํเนินกิจกรรม คือการระบุขั้นตอนว่าผูเ้รียนจะดาํเนินกิจกรรมอย่างไรให้
บรรลุผลสาํเร็จ 

5. ผลลพัธ์ คือ การระบุว่าหลงัจากปฏิบติังานนั้นลุล่วงแลว้ไปแลว้มีผลลพัธ์ไดท้าง
เดียวหรือ อาจมีหลายทางก็ได้ ข้ึนอยู่กับกับการตดัสินใจหรือการแก้ปัญหาของผูเ้รียนขณะทาํ
กิจกรรม 

6. ผลสะทอ้นกลบั คือ การประเมินค่าของงานท่ีปฏิบติัวา่สามารถดาํเนินกิจกรรมได้
บรรลุผลสาํเร็จหรือไม่ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่อยา่งไร ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ี ไดเ้รียน
กบัสถานการณ์จริงไดดี้หรือไม่ 

Nunan (1989: 10-11) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของกิจกรรมภาระงานเป็นหลกั
ต่อไปน้ี 

1. จุดมุ่งหมาย  คือการบอกขอบเขตของงานนั้ น  ว่าต้องการให้ผู ้เ รียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายใดในการทาํงานนั้นๆ เช่น เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน หรือ การพดู 

2. ตวัป้อน คือขอ้มูลท่ีมีลกัษณะสมจริง เพื่อใหผู้เ้รียนใชใ้นการทาํงานนั้น ซ่ึงอาจจะ
อยู่ในรูปของขอ้ความจากหนังสือพิมพ ์รูปถ่าย จดหมาย ภาพวาด ตารางเวลาต่างๆ แผนท่ี หรือ
โฆษณาจากหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

3. กิจกรรม คือการระบุถึงวิธีการดาํเนินกิจกรรมของผูเ้รียน ท่ีมีต่อตวัป้อน ใน
กิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมดงักล่าวควรเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกทางภาษาในลกัษณะท่ี
สมจริงเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรม ควรอยู่ในลักษณะท่ีกาํหนดให้ผูเ้รียนมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยการท่ีผูเ้รียนทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนขอ้มูลกนั ร่วมกนัแกปั้ญหา
ใหกิ้จกรรมกลุ่มลุล่วงไป 

4. บทบาทของครู คือ การระบุว่าขณะทาํงาน กิจกรรมนั้นครูมีบทบาทอยา่งไร เช่น
ครูอาจเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) ผูร่้วมกิจกรรม หรืออาจเป็นผูส้ังเกตการณ์ เป็นผูใ้ห้
คาํแนะนาํ (Counselor) 

5. บทบาทของผูเ้รียน คือ ระบุว่า ขณะดาํเนินกิจกรรมนั้นผูเ้รียนมีบทบาทอย่างไร 
เช่นผูเ้รียนเป็นผูร่้วมการสนทนา เป็นผูฟั้ง เป็นตน้ 

6. สถานท่ี คือ การจดัสภาพการณ์ในห้องเรียนให้เป็นสถานท่ีต่างๆ ตามหนา้ท่ีทาง
ภาษาเช่น ภตัตาคาร ในศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ 

Skehan (1996: 38-62) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบ ของกิจกรรมภาระงานเป็นหลกั ไว้
ดงัน้ี 
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1. ขั้นก่อนภาระงาน (Pre-task) 
ครู : แสดงหรือทาํภาระงาน กิจกรรม เป็นตวัอยา่งใหน้กัเรียนดู 
นกัเรียน : สงัเกตภาระงานท่ีคลา้ยคลึงกนั วางแผนทางดา้นภาษา และ การเรียนรู้ 

2. ขั้นระหวา่งภาระงาน (During-task) 
ครู : ย ํ้านกัเรียนในเร่ือง ความถูกตอ้ง ความคล่องแคล่ว ในการทาํภาระงานให้มี

ความสมดุลกนันกัเรียน : ทาํภาระงาน 
3. ขั้นหลงัภาระงาน (Post-task) 
ครู : เน้นรูปแบบท่ีน่าสนใจ สนับสนุนการทาํภาระงานโดยการให้คาํวิจารณ์ 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในการทาํงาน 
นักเรียน : ทาํงานซํ้ าในห้องเรียน และ และดูผลลพัธ์ของตนผ่านวิดีโอเพ่ือการ

วิเคราะห์ทาํงานท่ีคลา้ยคลึงกนัอีก เพื่อฝึกใหเ้กิดความคล่องแคล่ว ถูกตอ้ง ในงาน 
กล่าวโดยสรุปว่า กิจกรรมการเรียนแบบเนน้ภาระงานประกอบดว้ยจุดมุ่งหมายของ

ภาระงานท่ีระบุว่า งานท่ีตอ้งปฏิบติันั้นตอ้งการให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคข์องหนา้ท่ีทางภาษา
อยา่งใดอยา่งหน่ึงในการทาํงานนั้นผูเ้รียนจะไดฝึ้กการใชภ้าษา โดยใชต้วัป้อนท่ีสมจริง ซ่ึงจะทาํให้
ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงเหตุการณ์ในงานท่ีปฏิบติันั้น กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ท่ีอาจเกิดข้ึนจริงได้
ในสถานการณ์จริง ทั้งน้ีงานจะมีขั้นตอนระบุการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์อยา่งใด
อยา่งหน่ึง ขณะเดียวกนังานนั้น ก็มีการกาํหนด บทบาทของครู และ นกัเรียนว่าจะมีปฏิสัมพนัธ์ต่อ
กนัในลกัษณะใด 
  

3.5 แนวทางการเลอืกส่ือในการเรียนแบบเน้นภาระงาน 
มีนกัการศึกษาไดเ้สนอแนวทางการเลือกส่ือในการเรียนแบบเนน้ภาระงาน ดงัน้ี 
Candlin (1987) กล่าวว่า หลกัเกณฑท่ี์ควรนาํมาพิจารณาเม่ือจะเลือกงานมาใชใ้น

กระบวนการเรียนแบบเนน้ภาระงานควรเป็นงานท่ีมีลกัษณะ ดงัน้ี 
1. ส่งเสริมความสนใจดา้นความหมาย จุดประสงคแ์ละการเจรจาพดูคุยต่อรอง 
2. ทาํใหน้กัเรียนเกิดความสนใจอยากคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. สร้างจุดประสงคจ์ากความสนใจของนกัเรียน 
4. สามารถใชไ้ดก้บัวิธีการสอน กระบวนการ และส่ือไดห้ลายแบบ 
5. เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้กลวิธี และทกัษะท่ีนักเรียนมีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ  

ของงาน 
6. มีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก และทศันคติของนกัเรียน 
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7. ทา้ทาย เพื่อใหเ้กิดการเขา้ร่วมกิจกรรม 
8. ส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและแลกเปล่ียนความรู้ทกัษะท่ีตนมี 
9. มีการกาํหนดปัญหาให้นักเรียนแก้ เน้นนักเรียนเป็นศูนยก์ลางโดยมีครูเป็นผู ้

แนะนาํ 
10. มีการใชภ้าษาในการส่ือสารเพ่ือแกปั้ญหา 
11. มีการประเมินผลของงานและแสดงออกโดยครูและและนกัเรียนช่วยเหลือกนั 
12. พฒันาความสามารถของนกัเรียน เพื่อความสมบูรณ์ของงาน 
13. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ชอ้ภิปัญญา (Metacognition) และสนทนาในวงกวา้ง 

(Metacommunication) 
14. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสฝึกภาษา 
15. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ปัญหาและการแกไ้ขปัญหา 
16. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูล ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
17. มีการเฝ้าดู และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนและงาน 
18. ทาํใหน้กัเรียนตระหนกัวา่ตอ้งเรียนตามกระบวนการ 
19. ส่งเสริมใหมี้การวิเคราะห์ขอ้มูล และกระบวนการเรียนรู้ภาษา 
20. ตอ้งไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าแก่การลงทุน นั่นคือ รูปแบบของภาษาท่ีสอน

ควรเป็นประโยชน์ต่อการส่ือสารภายนอกห้องเรียนดว้ย หรือมีการพฒันาภูมิปัญญา และวุฒิภาวะ
ของนกัเรียนอีกดว้ย 

จากแนวคิดการเลือกส่ือในการเรียนแบบเนน้ภาระงานพอสรุปไดว้่า ส่ือท่ีนาํมาใช้
ในการสอนตอ้งอยู่ในความสนใจของตวัผูเ้รียน กระตุน้ให้นักเรียนพยามคิดหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เนน้กระบวนการส่ือสารเพ่ือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรเปิดโอกาส
และส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ปัญหาและแกไ้ขปัญหาโดยใชก้ารส่ือสาร 

3.6 ประโยชน์ของกจิกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงาน 
การใช้กิจกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงานในชั้นเรียนจะช่วยให้นักเรียนไดรั้บ

ประสบการณ์ตรง และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ในชีวิตจริงทั้งโดยตรงและโดยออ้ม
ไดน้ัน่คือ ตวัป้อนทางภาษา กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัตวัป้อนและกระบวนการเรียนจะช่วยพฒันา
ความสามารถในการรับรู้แบบต่างๆ (Cognitive and metacognitive perception) พฒันาความสามารถ
ในการใชภ้าษา พฒันากลวิธีในการส่ือสารและการเรียนรู้  

Willis (1996) กล่าวว่า การท่ีนกัเรียนปฏิบติังานเป็นคู่หรือกลุ่ม ตามการเรียนแบบ
เนน้ภาระงานมีขอ้ดี ดงัน้ี 
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1. ทาํใหน้กัเรียนมีความมัน่ใจท่ีจะใชภ้าษาท่ีตนเองรู้ในกลุ่มเพื่อนโดยไม่กลวัว่าจะ
ถูกแกไ้ขส่ิงท่ีพดูผดิหนา้ชั้นเรียน 

2. ทาํให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการสร้างปฏิสัมพนัธ์แบบทนัทีทนัใดในชั้น
เรียนตอ้งสร้างประโยคเองในขณะนั้นเพื่อส่ือสาร ในขณะเดียวกนักต็อ้งคอยฟังส่ิงท่ีผูอ่ื้นพดูดว้ย 

3. ทาํใหน้กัเรียนมีโอกาสฝึกการแลกเปล่ียนบทบาทในการพดู ถาม-ตอบและแสดง
ปฏิกิริยาต่อคาํพดูของเพื่อน 

4. ทาํให้นักเรียนมีโอกาสสังเกตการส่ือความหมายของนักเรียนคนอ่ืน ซ่ึงเป็น
เหมือนการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั เพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลาดกนัเองในระหวา่งเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

5. ทาํให้นกัเรียนใชภ้าษาอย่างมีเป้าหมาย และเรียนรู้การร่วมมือกบัเพื่อน เนน้การ
พดูส่ือสาร เพื่อความหมาย 

6. ทาํให้นักเรียนมีส่วนร่วมปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียนอย่างสมบูรณ์ มิใช่พูดเพียง
ประโยคเดียวนักเรียนจะไดเ้รียนรู้วิธีการเร่ิมบทสนทนาและจบการสนทนา และการแลกเปล่ียน
บทบาทระหวา่งการสนทนา 

7. ทาํให้นักเรียนได้มีโอกาสทดลองใช้กลวิธีในการส่ือสารหลายแบบ เช่น การ
ตรวจสอบความเขา้ใจ การจบัความคิดของผูอ่ื้น 

8. ทาํให้นักเรียนมีความมัน่ใจในการพูดมากข้ึน เม่ือพบว่าตนเองสามารถทาํงาน
ร่วมกบัเพ่ือนเพื่อใหง้านเสร็จสมบูรณ์โดยใชภ้าษาเป้าหมาย 

จากกระบวนการสอนท่ีเนน้ภาระงานสามารถแบ่งลาํดบัของการเรียนการสอนแบบ
เนน้ภาระงานเป็น 5ขั้น คือ ขั้นก่อนนาํเขา้สู่บทเรียน (Warm-up) ขั้นก่อนทาํภาระงาน (Pre-task) 
ขั้นระหว่างการทาํงาน (Task cycle) ขั้นเน้นภาษา (Language focus) และขั้นการส่ือสาร 
(Communication) โดยการจดักิจกรรมท่ีเน้นภาระงานประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของภาระงานท่ี
ตอ้งการใหน้กัเรียนบรรลุตามวตัถุประสงคใ์นการทาํงานโดยนกัเรียนจะมีโอกาสไดฝึ้กการใชภ้าษา 
ซ่ึงสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง บทบาทของนกัเรียนขณะดาํเนินกิจกรรมเป็นผู ้
ร่วมสนทนาและเป็นผูฟั้งครูมีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) ผูส้ังเกตการณ์ หรือ
ผูใ้ห้คาํแนะนาํ (Counselor) และสถานท่ีควรจะจดับรรยากาศในหอ้งเรียนให้เป็นสถานการณ์ต่างๆ 
ตามหน้าท่ีทางภาษา โดยการเรียนแบบเน้นภาระงานมุ่งพฒันาทกัษะการฟังและการพูดเพ่ือให้
นกัเรียนสามารถนาํความรู้และการปฏิบติัไปประยกุตก์ารติดต่อการส่ือสารไดใ้นชีวิตประจาํวนั 
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4. การนําสาระท้องถ่ินในการเรียนการสอน 
การจดัการศึกษาท่ีทาํให้ผูเ้รียน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัถ่ินของตน ย่อมจะทาํให้

ผูเ้รียนมีความรัก ภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน อนัจะนาํไปสู่ความตอ้งการท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองในท่ีสุด สอดคลอ้งกบั เสง่ียม โตรัตน์ (2538: 48) กล่าวว่า 
สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษก็ตอ้งมีการพฒันาส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินเพราะส่ือต่างๆท่ีผลิตขาย
ทัว่ไปในทอ้งตลาดไม่ สามารถนาํมาใชส้อนกบัผูเ้รียนทุกกลุ่มบริบทได ้ 

4.1 ความหมายของสาระท้องถ่ิน 
นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของสาระทอ้งถ่ิน แตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (2542: 2) ไดใ้หค้วามหมาย 
ทอ้งถ่ินหมายถึงสภาพแวดลอ้มและสังคมวฒันธรรมท่ีผูเ้รียนมีวิถีชีวิตเก่ียวขอ้ง

คุน้เคยมาตั้งแต่กาํเนิด มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่ หมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และ
ภูมิภาคของทอ้งถ่ินนั้นๆ 

สาระการเรียนรู้ท้องถ่ินหมายถึงรายละเอียดของเน้ือหา องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับ
ทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ เช่นสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม ประวติัความเป็นมา 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดาํรงชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา อาชีพ ฯลฯ ตลอดจน
สภาพปัญหาและส่ิงท่ีควรไดรั้บการถ่ายทอดพฒันาในชุมชน และสังคมนั้นๆ ซ่ึงสถานศึกษาควรได้
กาํหนดข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 

กรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ินหมายถึงขอบข่ายเน้ือหาของสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินท่ี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์และกาํหนดข้ึนเพื่ออาํนวย
ประโยชน์ใหส้ถานศึกษานาํไปจดัทาํรายละเอียดสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินตามสภาพความพร้อม และ
ความตอ้งการของสถานศึกษา 

ขอ้มูลสารสนเทศของทอ้งถ่ินหมายถึง รายละเอียดของขอ้มูลสารสนเทศในทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงครอบคลุมทั้งขอ้มูลในดา้นสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม ประวติัความ
เป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดาํรงชีวิต การประกอบอาชีพ ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญา ตลอดจนสภาพปัญหาในชุมชนและสงัคมนั้นๆ 

4.2 หลกัเกณฑ์การเลอืกและพฒันาหลกัสูตรสาระท้องถ่ิน 
การจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งคาํนึงถึงทอ้งถ่ินของตนเอง โดยใหท้อ้งถ่ินเขา้มาร่วม

รับรู้และรับผดิชอบต่อการพฒันาทอ้งถ่ินของเขาเอง ลกัษณะสาํคญัของหลกัสูตรสาระทอ้งถ่ินมีอยู่
หลายประการ ดงัน้ี 
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พะนอม แกว้กาํเนิด (2525: 34 -35) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะหลกัสูตรสาระ
ทอ้งถ่ินไวด้งัน้ี 

1. เป็นหลกัสูตรท่ีสอดแทรกในคาํอธิบายหรือสอดแทรกในโครงสร้างรายวิชา
บงัคบัเลือกเสรี 

2. มีเน้ือหาสอดคลอ้งและเป็นไปตามสภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
ทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ 

3. มีวตัถุประสงค ์เน้ือหาสาระช้ีนาํให้เห็นถึงปัญหาและความตอ้งการของนกัเรียน
ผูป้กครองและประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ิน 

4. มีเน้ือหาสาระสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึน แผนและแนวโนม้ของการพฒันาทอ้งถ่ิน 

5. มีวตัถุประสงคมุ่์งเนน้ให้นกัเรียนไดใ้ชท้รัพยากรทอ้งถ่ินเป็นฐานในการพฒันา
ชีวิต เศรษฐกิจ และสงัคมของทอ้งถ่ิน 

6. มีวตัถุประสงค์และเน้ือหาสาระสนองความตอ้งการของนักเรียนเฉพาะกลุ่ม
โดยเฉพาะในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

7. มีวตัถุประสงคใ์ห้นกัเรียนรู้จกัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตนเอง รักทอ้งถ่ิน 
และมีส่วยร่วมในการแกปั้ญหาและพฒันาทอ้งถ่ิน 

สรุปไดว้่า หลกัสูตรสาระทอ้งถ่ินท่ีโรงเรียนพฒันาข้ึนควรตอบสนองต่อสภาพและ
ความตอ้งการของผูเ้รียน เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจถึงชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม ตามท่ีปรากฏ
จริงในทอ้งถ่ินนั้น 

ดว้ยลกัษณะท่ีสาํคญัดงักล่าว สงดั อุทรานนัท ์(2532: 311) กล่าวว่า โรงเรียนหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการพฒันาหลกัสูตรสาระทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ินใหม้ากทีสุดทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผลความจาํเป็น คือ 

1. หลกัสูตรแม่บทจากส่วนกลาง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาการศึกษาในระดบัชาติ
ครอบคลุมกระบวนการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนในภาพรวมการนาํไปใชไ้ม่สามารถตอบสนอง
สภาพปัญหาและความตอ้งการของแต่ละทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2. การพฒันาหลกัสูตร โดยการยอมรับบทบาทของผูใ้ชห้ลกัสูตรมากข้ึน ดงันั้นใน
การดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัทอ้งถ่ิน จึงควรเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชห้ลกัสูตรไดมี้ส่วนร่วมใน
การพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินนั้น ๆ มากยิง่ข้ึน 
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สรุปไดว้่า ในการเลือกและพฒันาหลกัสูตรสาระทอ้งถ่ิน ตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหา และตอบสนองความตอ้งการของสังคมท่ีใชห้ลกัสูตรนั้น ๆ โดยให้ผูใ้ชห้ลกัสูตรมีส่วนร่วม
ในการพฒันาหลกัสูตรไปดว้ย   

4.3 การคดัเลอืกหัวข้อศึกษาเร่ืองจากสาระท้องถ่ิน  
จากการศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัสาระทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัพบว่ามีหัวเร่ืองต่างๆท่ีน่าสนใจ

มากมาย เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหัวขอ้เร่ืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีสภายโุรป (Council 
of Europe) ไดก้าํหนดใหเ้ป็นหวัขอ้หลกัในเน้ือหาบทเรียนภาษาองักฤษ จาํนวน 13 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) 
Locations 2) Places 3) Lifestyles 4) Education and Future Career 5) Environments  6) Travel  7) 
Relation with Other People 8) festival 9) Shopping 10) Food and Drink  11) Occupation 12) 
Foreign Languages และ 13) Famous people ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จากและรวบรวมความ 
รู้ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสาระทอ้งถ่ินทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทาํให้ไดห้ัวขอ้ท่ีนักเรียนสนใจ 
จาํนวน 7 หัวขอ้ไดแ้ก่ 1) ดา้นตาํแหน่งท่ีตั้ง 2) ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียง 3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4) ดา้น
เทศกาลและวนัสาํคญั 5) ดา้นอาชีพ 6) ดา้นการศึกษา 7) ดา้นบุคคลมีช่ือเสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.3.1 ด้านตําแหน่งทีต่ั้ง 
ประวตัิของจังหวดัศรีสะเกษ 
ก่อนสมยักรุงศรีอยุธยาความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ของจงัหวดัศรีสะเกษ

ก่อนสมยักรุงศรีอยธุยา ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่นอน มีการจดบนัทึกไวพ้อสังเขป ส่วนมากไดจ้ากคาํ
บอกเล่าของผูสู้งอายเุล่าต่อๆ กนัมา เอาความแน่นอนไม่ไดน้กั นกัประวติัศาสตร์และนกัโบราณคดี
สันนิษฐานว่า พื้นท่ีภาคอีสานในปัจจุบนัเคยเป็นท่ีอยูข่องพวกละวา้และลาว มีแว่นแควน้อาณาเขต
ปกครองเรียกวา่ "อาณาจกัรฟนูนั"ประมาณปี พ.ศ.1100 พวกละวา้ท่ีเคยมีอาํนาจปกครอง อาณาจกัร
ฟูนนัเส่ือมอาํนาจลง ขอมเขา้มามีอาํนาจแทนและตั้งอาณาจกัรเจนละหรืออิศานปุระข้ึน พวกละวา้
ถอยร่นไปทางเหนือ ปล่อยใหพ้ื้นท่ีภาคอีสานรกร้างว่างเปล่าเป็นจาํนวนมากเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัศรีสะ
เกษ และจงัหวดัใกลเ้คียงจึงถูกท้ิงใหเ้ป็นท่ีรกร้างและเป็นป่าดง ขอมไดแ้บ่งการปกครองเป็น 3 ภาค
โดยมีศูนยก์ารปกครองอยู่ท่ีละโว ้(ลพบุรี) พิมาย (นครราชสีมา) และสกลนคร มีฐานะเป็นเมือง
ประเทศราช ข้ึนตรงต่อศูนยก์ลางการปกครองใหญ่ท่ีนครวดั ในยุคท่ีขอมเรืองอาํนาจ ศรีสะเกษ
น่าจะเป็นดินแดนแห่งหน่ึงท่ีขอมใชเ้ป็นเสน้ทางไปมาระหว่างเมืองประเทศราชดงักล่าวแลว้ เพราะ
ปรากฏโบราณสถานโบราณวตัถุของขอมซ่ึงกรมศิลปากรสาํรวจในจงัหวดัศรีสะเกษเม่ือ พ.ศ.2512 
จาํนวน15 แห่ง ไม่รวมเขาพระวิหารซ่ึงเป็นเทวะสถานของขอมท่ียิ่งใหญ่แห่งหน่ึง นอกจากน้ียงัมี
ปราสาทหินสระกาํแพงใหญ่สระกาํแพงน้อย ปราสาทลุมพุก ปราสาทบา้นทามจาน (บา้นสมอ)
ปราสาทเยอ ปราสาทโดนต็วล (ช่องตาเฒ่า อ.กนัทรลกัษ)์ สันนิษฐานว่าโบราณสถานเหล่าน้ีมีอายุ
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ประมาณ 1,000 ปีเศษมีอยู่ตามทอ้งท่ีอาํเภอต่างๆ ของจงัหวดัศรีสะเกษ ขอมคงสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ี
พกัและประกอบพิธีทางศาสนาระหว่างเดินทางจากนครวดั นครธมขา้มเทือกเขาพนมดงรักษม์าสู่
ศูนยก์ลางการปกครองภาคอีสานทั้ง 3 เมืองดงักล่าวแลว้เม่ือขอมเส่ือมอาํนาจลง ไทยเร่ิมมีอาํนาจ
ครอบครองดินแดนเหล่าน้ี ขณะเดียวกนัจงัหวดัศรีสะเกษมีสภาพเป็นป่าดงอยูน่านเพราะแมแ้ต่สมยั
กรุงศรีอยธุยาตอนกลางก็มิไดบ้นัทึกกล่าวถึงจงัหวดัศรีสะเกษในเอกสารใด เพ่ิงจะไดมี้การบนัทึก
หลกัฐานในพงศาวดารกล่าวถึงเมืองสุรินทร์ดว้ย 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 
ในสมยักรุงศรีอยธุยาอาณาจกัรไทยกวา้งขวางมาก มีชาบา้นป่าซ่ึงเป็นชนกลุ่ม

นอ้ย ( MINORITY TRIBE )อาศยัอยู่แถบเมืองอตัปือแสนแป แควน้จาํปาสักฝ่ังซ้ายแม่นํ้ าโขง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบนั ชนพวกน้ีเรียกตวัเองว่า "ข่า" ส่วย" "กวย" 
หรือ "กยุ" อยูใ่นดินแดนของราชอาณาจกัรไทย โดยสมบูรณ์ (เพิ่งเสียใหฝ้ร่ังเศสเม่ือ พ.ศ.2436หรือ 
ร.ศ.112) พากน้ีมีความรู้ความสามารถในการจบัชา้งป่ามาเล้ียงไวใ้ชง้าน ชาวส่วยหรือชาวกวยได้
อพยพยา้ยท่ีทาํมาหากินขา้มมาฝ่ังขวาแม่นํ้ าโขง เน่ืองจากชาวเมืองศรีสัตนาคนหุต(เวียงจนัทน์) ได้
เขา้ไปตั้งถ่ินฐานแยง่ท่ีทาํมาหากินในปี พ.ศ.2260 ชาวส่วยไดอ้พยพแยกออกเป็นหลายพวกดว้ยกนั 
แต่ละพวกมีหัวหน้าควบคุมมา เช่น เซียงปุม เซียงสี เซียงสง ตากะจะ และเซียงขนั เซียงฆะ เซียง
ไชย หวัหนา้แต่ละคนกไ็ดห้าสมคัรพรรคพวกไปตั้งรกรากในท่ีต่างๆ กนั เวียงปุม อยูท่ี่บา้นที เซียงสี
หรือตะกะอาม อยูท่ี่รัตนบุรี เซียงสงอยูบ่า้นเมือลีง (อาํเภอจอมพระ) เซียงฆะ อยูท่ี่สงัขะ เวียงไชยอยู่
บา้นจารพดั (อาํเภอศรีขรภูมิ) ส่วนตากะจะและเซียงขนั อยู่ท่ีบา้นปราสาทส่ีเหล่ียมดงลาํดวน 
(บา้นดวนใหญ่ปัจจุบนั)พวกส่วยเหล่าน้ีอยูร่วมกนัเป็นชุมชนใหญ่ หาเล้ียงชีพดว้ยการเกษตรและหา
ของป่ามาบริโภคใชส้อย มีการไปมาหาสู่ติดต่อกนัระหว่างพวกส่วยอยู่เสมอ มีสภาพภูมิประเทศ
ติดต่อเขตกัมพูชา และมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นเส้นกันเขตแดน ป่าดงเขตน้ีมีฝูงสัตว์ป่าอุดม
สมบูรณ์ โขลงชา้งพงั ชา้งพลาย ฝูงเกง้กวาง ละมัง่และโคแดงอยู่มากมายตามทุ่งหญา้และราวป่า 
เหมาะกบัการทาํมาหาเล้ียงชีพของชาวส่วยอยา่งยิ่งลุ พ.ศ.2302 ปีเถาะ จุลศกัราช 1181 ตรงกบัสมยั
แผน่ดินพระบรมราชาท่ี 3 หรือพระเจา้อยูห่ัวพระท่ีนัง่สุริยามรินทร์ (พระเจา้เอกทศัน์) กษตัริยอ์งค์
สุดทา้ยของกรุงศรีอยธุยา พระยาชา้งเผือกของพระองคไ์ดแ้ตกออกจากโรงชา้งตน้ในกรุงศรีอยธุยา 
เดินทางมาทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ โปรดให้ทหารเอกคู่พระทัยสองพี่น้อง (เข้าใจว่าสมเด็จ
เจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก พระนามเดิมทองดว้ง และกรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาท พระนาม
เดิมบุญมา) คุมไพร่พล 30 นาย ออกติดตามผา่นมาแขวงพิมาย ทราบจากเจา้เมืองพิมายว่า ในดงริม
เขาพนมดงรักมีพวกส่วยชาํนาญใชการจบัชา้ง เล้ียงชา้ง สองพ่ีนอ้งกบัไพร่พล จึงไดติ้ดตามสองพ่ี
น้องไปเซียงสีไปท่ีบา้นกุดหวาย (อาํเภอรัตนบุรี) เซียงสีจึงไดพ้าสองพี่น้องและไพร่พลไปตาม
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หาเซียงสง ท่ีบา้นเมืองลีงเซียงปุ่มท่ีบา้นเมืองที เซียงไชยท่ีบา้นกุดปะไท ตากะจะและเซียงขนั ท่ี
บา้นโคกลาํดวน เซียฆะท่ีบา้นอจัจะปะนึง (เขตอาํเภอสังขะ) ทุกคนร่วมเดินทางติดตามพระยา
ชา้งเผือก สองพี่น้องและหัวหน้าป่าดงทั้งหมด ไดติ้ดตามลอ้มจบัพระยาชา้งเผือกไดท่ี้บา้นหนอง
โชก ไดคื้นมาและนาํส่งถึงกรุงศรีอยธุยา ดว้ยความดีความชอบในคร้ังน้ีสมเด็จพระเจา้อยูห่วัสริยาม
รินทร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ตั้งให้หวัหนา้บา้นป่าดงมีบรรดาศกัด์ิทั้งหมด ตากะจะหัวหนา้
หมู่บา้นโคกลาํ-ดวน ได้เป็นหลวงแก้วสุวรรณเซียงขนัได้เป็นหลวงปราบอยู่กับตากะจะต่อมา
หัวหนา้หมู่บา้นป่าดงทั้ง 5 ไดพ้ากนัไปเฝ้าสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ณ กรุงศรีอยธุยา โดยนาํส่ิงของไป
ทูลเกลา้ฯ ถวาย คือชา้ง มา้ แก่นสน ยางสน ปีกนก นกระมาด (นอแรด) งาชา้ง ข้ีผึ้งนํ้ าผึ้ง เป็นการส่ง
ส่วยตามพระราชประเพณี สมเด็จพระเจา้อยู่หัวพระท่ีนั่งสุริยามรินทร์ ทรงพิจารณาเห็นความดี
ความชอบเม่ือคร้ังได้ช่วยเหลือจับพระยาช้างเผือก และเม่ือหัวหน้าหมู่บ้านได้นําส่ิงของไป
ทูลเกลา้ฯ ถวาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งบรรดาศกัด์ิใหห้วัหนา้หมู่บา้นสูงข้ึนทุกคนใน
ปี พ.ศ.2302 น้ีเอง หลวงแกว้สุวรรณ(ตากะจะ) บา้นโคกลาํดวนไดบ้รรดาศกัด์ิเป็นเป็นพระยาไกร
ภกัดีศรีนครลาํดวนมีพระบรมราชโองการยกบา้นปราสาทส่ีเหล่ียมดงลาํดวน ซ่ึงเดิมเรียกว่า "เมือง
ศรีนครลาํดวน" ข้ึนเป็นเมืองขขุนัธ์แปลว่า "เมืองป่าดง" ให้พระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวนเป็นเจา้
เมืองปกครอง 

สมัยกรุงธนบุรี 
เม่ือกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ.2310 แลว้ สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี 

พระเจา้ตากสินมหาราช ไดท้รงกอบกูอิ้สรภาพและทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีพ.ศ.2321 ปีจอ จุล
ศกัราช 1140 กรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจนัทน์) เป็นกบฎต่อไทย สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีไดโ้ปรด
เกลา้ฯ ให้สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก (พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) กบั
เจา้พระยาสุรสียห์เป็นแม่ทพัยกข้ึนไปทางเมืองพิมายแม่ทพัสั่งใหเ้จา้เมืองพิมายแต่งขา้หลวงออกมา
เกณฑก์าํลงัเมืองประทายสมนัต ์(จงัหวดัสุรินทร์) เมืองสังฆะเมืองขุขนัธ์ เมืองรัตนบุรี เป็นทพับก
ยกไปตีเมืองเวียงจนัทน์ เมืองจาํปาศกัด์ิ ไดช้ยัชนะยอมข้ึนต่อไทยทั้งสองเมือง กองทพัไทยเขา้เมือง
เวียงจนัทน์ ไดอ้ญัเชิญพระแกว้มรกต และพระบางพร้อมคุมตวันครจาํปาศกัด์ิไชยกุมารกลบักรุง
ธนบุรีในการศึกคร้ังน้ีเม่ือเดินทางกลบั หลวงปราบ (เซียงขนั) ทหารเอกในกองทพั ไดห้ญิงม่ายชาว
ลาวคนหน่ึงกลบัมาเป็นภรรยา มีบุตรชายติดตามมาดว้ยช่ือทา้วบุญจนัทน์พ.ศ.2324 เมืองเขมรเกิด
จราจล สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กกบัพระยาสุรสีห์ ไดรั้บพระบรมราชโองการให้เป็นแม่ทพั
ยกกองทพัไปปราบจราจลคร้ังน้ี โดยเกณฑ์กาํลงัของเมืองปะทายสมนัต์ เมืองขุ-ขนัธ์ และเมือง
สังฆะ สมทบกบักองทพัหลวงออกไปปราบปราม กองทพัไทยยกไปตีเมืองเสียมราฐ กาํพงสวาย 
บรรทายเพชร บรรทายมาศ และเมืองรูงตาํแรย  ์(ถํ้ าช้าง) เมืองเหล่าน้ียอมแพ  ้ขอข้ึนเป็นขอบ
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ขณัฑสีมา เสร็จแลว้ยกทพักลบักรุงธนบุรีเม่ือเสร็จสงครามเวียงจนัทน์ และเมืองเขมรแลว้ ไดปู้น
บาํเหน็จใหแ้ก่เจา้เมืองปะทายสมนัต ์เมืองขขุนัธ์ และเมืองสังฆะ เล่ือนบรรดาศกัด์ิใหเ้ป็นพระยาให้
พระยาทั้งสามเมือง เจา้เมืองขุขนัธ์ ได้บรรดาศกัด์ิใหม่ จากพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวนเป็น    
พระยาขุขนัธ์ภกัดี ในปีเดียวกนันั้นเอง พระยาขุขนัธ์ภกัดี(ตากะจะ) ถึงแก่อนิจกรรมจึงโปรดให้
หลวงปราบ (เซียงขนั) ข้ึนเป็นพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน เจา้เมืองขขุนัธ์ ต่อมาเมืองขขุนัธ์ท่ีบา้น
ปราสาทส่ีเหล่ียมดงลาํดวนกนัดารนํ้ า พระยาไกรภกัดีฯ จึงอพยพเมืองยา้ยมาอยูบ่า้นแตระ (แตระ)
ตาํบลหว้ยเหนือ ท่ีตั้งอาํเภอขขุนัธ์ในปัจจุบนั 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ลุ พ.ศ.2325 ปีขาล จุลศกัราช 1144 พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช เสดจ็เถลิงถวลัยราชสมบติัพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน(เซียงขนั) ไดบ้รรดาสกัด์ิเป็นพระ
ยาขุขนัธ์ภกัดี ไดมี้ใบบอกกราบบงัคมทูลขอ้ตั้งทา้วบุญจนัทร์ เป็นพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน 
ผูช่้วยเจา้เมือง อยูม่าวนัหน่ึง พระยาขขุนัธ์ภกัดี เผลอเรียกพระยาไกรภกัดีฯ(บุญจนัทร์) ว่า"ลูกเชลย" 
พระยาไกรภกัดีจึงโกรธและผกูพระยาบาทภายหลงัมีพ่อคา้ญวน 30 คน มาซ้ือโคกระบือท่ีเมืองขุ
ขนัธ์ พระยาขขุนัธ์ภกัดีอาํนวยความสะดวกและจดัท่ีพกัใหญ้วนตลอดจนใหไ้พร่นาํทางไปช่องโพย 
ให้พวกญวนนําโค กระบือไปยงัเมืองพนมเปญได้สะดวก พระยาไกรภักดีฯ (บุญจันทร์) ได้
กล่าวโทษมายงักรุงเทพฯ และโปรดเกล้า ให้เรียกตัวพระยาขุขันธ์ไปลงโทษและจาํคุกไว้ท่ี
กรุงเทพฯ แลว้โปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งพระยาไกรภกัดีฯ(บุญจนัทร์) เป็นเจา้เมืองขขุนัธ์แทน 

ในปี พ.ศ.2325 น้ี พระภกัดีภูธรสงคราม (อุ่น) ปลดัเมืองขุขนัธ์ กราบบงัคม
ทูลขอแยกจากขขุนัธ์ไปตั้งท่ีบา้นโนนสามขาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ยกบา้นโนนสามขา
ข้ึนเป็นเมือง "ศรีสระเกศ" ต่อมาปี พ.ศ.2328ไดย้า้ยเมืองศรีสระเกศจากบา้นโนนสามขา มาตั้ง ณ 
บา้นพนัทาเจียงอีอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษทุกวนัน้ี 

พ.ศ.2342 มีโปรดเกลา้ฯ ให้เกณฑก์าํลงัเมืองสุรินทร์ เมืองขุขนัธ์เมืองสังฆะ 
เมืองละ 100 รวม 300 ยกทพัไปตีพม่าซ่ึงยกมาตั้งในเขตนครเชียงใหม่ กองทพัไทยมิทนัไปถึง 
กองทพัพม่ากถ็อยกลบั จึงโปรดเกลา้ฯใหก้องทพัไทยยกกลบั 

พ.ศ.2350 ทรงพระราชดาํริว่า เมืองสุรินทร์ เมืองสังฆะ และเมืองขุขนัธ์ เป็น
เมืองเคยตามเสด็จพระราชดาํเนินในการพระราชสงครามหลายคร้ังมีความชอบมาก จึงโปรดเกลา้ฯ 
ใหท้ั้ง 3 เมือง ข้ึนตรงต่อกรุงเทพฯ มีอาํนาจชาํระคดีไดเ้อง ไม่ตอ้งข้ึนต่อเมืองพิมายเหมือนแต่ก่อน 

พ.ศ.2369 รัชสมยัสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว เจา้อนุวงศ ์เมืองเวียงจนัทน์
แต่งตั้งใหเ้จา้อุปราช (สีถาน) กบัเจา้ราชวงศเ์มืองเวียงจนัทรน์ คุมกองทพับกเขา้ตีเมืองรายทางเขา้มา
จนถึงเมืองนครราชสีมา ฝ่ายทางเมืองจาํปาศกัด์ิ เจา้นครจาํปาศกัด์ิ (เจา้โย่) เกณฑก์าํลงัยกทพัมาตี
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เมืองขุขนัธ์จบัพระไกรภกัดีศรีนครลาํดวน (บุญจนัทร์) เจา้เมืองขุขนัธ์ กบัพระภกัดีภูธรสงคราม 
(มานะ) ปลดัเมืองกบัพระแกว้มนตรี (ทศ) ยกกระบตัรกบักรมการได ้ฆ่าตายทั้งหมด เจา้เมืองสังฆะ 
และเมืองสุรินทร์หนีไดท้นั กองทพัจาํปาศกัด์ิ ตั้งค่ายอยู่ท่ีบา้นส้มป่อย แขวงเมืองขุขนัธ์ค่ายหน่ึง 
และค่ายอ่ืน ๆ ส่ีค่าย กวาดตอ้นครอบครัวไทยเขมรไปเมืองจาํปาศกัด์ิ จากนั้นมาเมืองขุขนัธ์ ไม่มี
ขา้ราชการปกครอง โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาสังฆะ ไปเป็นพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวนเจา้เมือง ให้
พระไชยเป็นพระภักดีภูธรสงครามปลัดเมือง ให้พระสะเท้ือน (นวน) เป็นพระแก้วมนตรี
ยกกระบตัรเมือง ให้ทา้ยหลา้ บุตรพระยาขุขนัธ์ (เซียงขนั) เป็นมหาดไทยช่วยกนัรักษาเมืองขขุนัธ์
ต่อไป จากนั้นมาไดมี้การเปล่ียนแปลงตาํแหน่งเจา้เมืองและนามเจา้เมืองหลายคร้ังพ.ศ.2426 รัชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระยาขขุนัธ์ (ปัญญา) เจา้เมืองกบัพระปลดั (จนัลี) ไดน้าํ
ชา้งพงัสีประหลาดหน่ึงเชือกลงมานอ้มเกลา้ฯ ถวายท่ีกรุงเทพฯพ.ศ.2433 มีสารตราโปรดเกลา้ฯ ให้
เมืองศรีสระเกศ (ช่ือเดิม) ไปอยู่ในบงัคบับญัชาของขา้หลวงใหญ่ไดโ้ปรดให้หลวงจาํนงยุทธกิจ
(อ่ิม) กบัขุนไผทไทยพิทกัษ์ (เกล่ือน) เป็นขา้หลวงเมืองศรีสระเกศพ.ศ.2435 โปรดเกลา้ฯ ให้จดั
รูปการปกครองแบบมณทลเมืองศรีสiะเกศข้ึนอยูก่บัเมณฑลอีสานกองบญัชาการมณฑลอยูท่ี่จงัหวดั
อุบลราชธาณีพ.ศ.2445 เปล่ียนช่ือมณฑลอีสานเป็น มณฑลอุบลมีเมืองข้ึน 3 เมืองคือ อุบลราชธานี 
ขขุนัธ์ และสุรินทร์ ไม่ปรากฎช่ือเมืองศรีสระเกศสันนิษฐานว่าเมืองศรีสระเกศถูกยบุลงเป็นอาํเภอ
ข้ึนกบัเมืองขขุนัธ์ซ่ึงเป็นเมืองเก่ามาแต่เดิมพ.ศ.2447 ยา้ยท่ีตั้งเมืองขขุนัธ์ (ซ่ึงอยูท่ี่บา้นแตระ ตาํบล
ห้วยเหนืออาํเภอขุขนัธ์ในปัจจุบนั) มาอยู่ท่ีตาํบลเมืองเก่า(ปัจจุบนัคือตาํบลเมืองเหนือในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษในปัจจุบนั) และยงัคงใชช่ื้อ"เมืองขขุนัธ์" ยบุเมืองขขุนัธ์เดิมเป็นอาํเภอห้วย
เหนือ (อาํเภอขุขนัธ์ในปัจจุบนัน้ี) พ.ศ.2459 กระทรวงมหาดไทย มีประกาศให้เปล่ียนช่ือเมืองทุก
เมืองเป็นจงัหวดั เมืองขขุนัธ์จึงเป็นเป็นจงัหวดัขขุนัธ์ เม่ือวนัท่ี 9พฤศจิกายน พ.ศ.2459 เปล่ียนผูว้่า
ราชการเมืองเป็นผูว้่าราชการจงัหวดัพ.ศ.2481 มีพระราชกฤษฎีกา เปล่ียนช่ือจงัหวดัขุขนัธ์ เป็น
จงัหวดัศรีสะเกษ ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั (นายรอบรู้, 2545) 

อาํเภอต่างๆ ของจังหวดัศรีสะเกษ 
จงัหวดัศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็น 22 อาํเภอ 206 ตาํบล และอีก 

2,411 หมู่บา้นอาํเภอไดแ้ก่ อาํเภอเมืองศรีสะเกษ อาํเภอยางชุมนอ้ย อาํเภอกนัทรารมย ์อาํเภอกนัทร
ลกัษอ์าํเภอขขุนัธ์ อาํเภอไพรบึง อาํเภอปรางคก์ู่  อาํเภอขนุหาญ อาํเภอราศีไศล อาํเภออุทุมพรพิสัย 
อาํเภอบึงบูรพ์ อาํเภอห้วยทบัทนั อาํเภอโนนคูณ อาํเภอศรีรัตนะ อาํเภอนํ้ าเกล้ียง อาํเภอวงัหิน 
อาํเภอภูสิงห์ อาํเภอเมืองจนัทร์ อาํเภอเบญจลกัษ ์อาํเภอพยห์ุ อาํเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ และอาํเภอศิลา
ลาด (นายรอบรู้, 2545: 2-5) 
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การคมนาคม 
รถยนต์ 
จากกรุงเทพฯ ใชเ้สน้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แลว้แยกเขา้ทาง

หลวงหมายเลข 24 (ถนนมิตรภาพ) ท่ีจงัหวดัสระบุรี ไปจนถึงจงัหวดันครราชสีมา เขา้ทางหลวง
หมายเลข 226 ผ่านบุรีรัมย ์สุรินทร์ เขา้ตวัเมืองศรีสะเกษ หรือใชเ้ส้นทางหลวงหมายเลข 24 จาก
อาํเภอสีค้ิว ผ่านอาํเภอโชคชยั-นางรอง-ประโคนชยั-ปราสาท แลว้แยกซา้ยเขา้ทางหลวงหมายเลข 
220 ผา่นอาํเภอขขุนัธ์ เขา้ตวัเมืองศรีสะเกษ 

รถโดยสารประจําทาง 
จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารออกจากสถานีขนส่งสายตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(ตลาดหมอชิต) ถนนพหลโยธิน ไปศรีสะเกษทุกวนั ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมงคร่ึง มีทั้งรถ
โดยสารธรรมดา รถโดยสารปรับอากาศชั้นหน่ึง ชั้นสอง และวีไอพี นอกจากน้ียงัมีรถโดยสารจาก
ตวัเมืองศรีสะเกษไปยงัจงัหวดัใกลเ้คียงดว้ยระยะทางจากอาํเภอเมืองไปอาํเภอต่างๆ อาํเภอกนัทรา
รมย2์6 กม.อาํเภอโนนคูณ56 กม.อาํเภอกนัทรลกัษ6์3 กม.อาํเภอศรีรัตนะ37 กม.อาํเภอขุนหาญ60 
กม.อาํเภอวงัหิน35 กม.อาํเภอไพรบึง42 กมอาํเภอบึงบูรพ4์2 กม.อาํเภอขขุนัธ์49 กม.อาํเภอนํ้ าเกล้ียง
44 กม.อาํเภอปรางคก์ู่ 60 กม.อาํเภอ ภูสิงห์28 กม.อาํเภออุทุมพรพิสยั24 กม.อาํเภอเบญจลกัษ8์0 กม.
อาํเภอราษีไศล 38 กม.อาํเภอเมืองจนัทร์40 กม.อาํเภอยางชุมนอ้ย32 กม.อาํเภอพยุห์21 กม.อาํเภอ
หว้ยทบัทนั37 กม.ก่ิงอาํเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ29 กม. และ ก่ิงอาํเภอศิลาลาด50 กม. (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, 2551: 2) 

รถไฟ 
จากสถานีรถไฟหัวลาํโพง มีรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน สอบถามรายละเอียด

ไดท่ี้ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020สําหรับการ
เดินทางภายในตวัเมืองศรีสะเกษ สามารถใชบ้ริการรถสามลอ้รับจา้งซ่ึงมีอยูอ่ยูท่ ัว่ไป หากตอ้งการ
เดินทางไปอาํเภอต่าง ๆ กมี็รถโดยสารวิ่งบริการทุกวนั 

ทศิทาง/อาณาเขต 
จังหวดัศรีสะเกษ ตั้ งอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ ไทย 

ระหว่างเส้นรุ้งท่ี ละติจูด 14-15 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 104-105 องศา ตะวนัออก เหนือ
ระดบันํ้ าทะเล 120 เมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมด 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,987.50 ไร่ ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ 515 กิโลเมตร ทางรถยนต์ 571 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบั
จงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 
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อาณาเขตติดต่อของจังหวดั 
ทิศเหนือ : เขตอาํเภอราษีไศล อาํเภอยางชุมนอ้ย ก่ิงอาํเภอศิลาลาด ติดต่อกบั 

จงัหวดัยโสธร และจงัหวดัร้อยเอด็ 
ทิศใต้ : เขตอําเภอภูสิงห์ อําเภอขุนหาญ อําเภอ กันทรลักษ์และติดกับ 

ประเทศกมัพชูา ประชาธิปไตย 
ทิศตะวนัออก : อาํเภอกันทรารมย  ์อาํเภอเบญจลกัษ์ อาํเภอโนนคูณ และ

จงัหวดัอุบลราชธานี 
ทิศตะวนัตก : เขตอาํเภออุทุมพรพิสัย อาํเภอปรางค์กู่ อาํเภอห้วยทับทัน 

อาํเภอบึงบูรพ ์และติดต่อกบัจงัหวดัสุรินทร์ (สุวฒัน์ อศัวไชยชาญ, 2545: 3-4) 
4.3.2 สถานทีท่่องเทีย่วทางประวตัิศาสตร์ 

ปราสาทเขาพระวหิาร 
ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักในเขตประเทศกมัพูชาบริเวณท่ีติดกบัผามออี

แดงของประเทศไทย โดยตวัปราสาทหันหน้ามายงัด้านท่ีติดกับประเทศไทย ดงันั้นการเขา้ชม
ปราสาทในทางบกจึงตอ้งใช้เส้นทางท่ีผ่านผามออีแดงของประเทศไทยเท่านั้นปราสาทเขาพระ
วิหาร เป็นเทวสถานขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ 900 เมตร ประกอบดว้ยปราสาท 4 ชั้น แต่ละ
ชั้นตั้งอยู่บนแนวเขาท่ีเป็นเนินสูงลดหลัน่กนัข้ึนไปตามลาํดบัทั้ง 4 ชั้น ทางเดินระหว่างชั้นของ
ปราสาทไดอ้าศยัแผ่นศิลาบนผิวพื้นภูเขานั้นเป็นแนวถนน และขั้นบนัได โดยตกแต่งให้มีระดบั
ต่อเน่ืองกนัจนถึงยอดสูงสุดอนัเป็นท่ีตั้งของปราสาทชั้นท่ี 4 ซ่ึงเป็นปราสาทองคป์ระธานอยูชิ่ดกบั
หน้าผา สูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 657 เมตรจากหลกัฐานท่ีปรากฏในจารึกแสดงว่าเขาพระ
วิหารแห่งน้ีเป็นศิวะสถานสร้างข้ึนในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 15 และต่อมาในพุทธศตวรรษท่ี 16–
17 ก็ไดมี้การสร้างเสริมเพิ่มเติมโดยลาํดบัจนสําเร็จในรัชกาลพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 ซ่ึงเป็นผูใ้ห้
บนัทึกคาํประกาศของทางราชการไวบ้นแผน่ศิลาจารึกดว้ยปราสาทเขาพระวิหารแห่งน้ีเดิมเคยอยู่
ในความปกครองดูแลของไทย และกรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน ประกาศใน
หนงัสือราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ตั้งแต่วนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 เป็น
ตน้มาไดเ้ปล่ียนไปอยู่ภายใตก้ารปกครองดูแลของประเทศกมัพูชาสืบมาจนถึงปัจจุบนัการเขา้ชม
ปราสาทเขาพระวิหาร นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปยงัอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารท่ีอยูใ่นเขต
แดนไทย โดยคนไทยเสียค่าธรรมเนียมการเขา้อุทยานคนละ 20 บาท ชาวต่างประเทศ 200 บาท และ
ค่าผ่านแดนออกนอกประเทศคนละ 5 บาท เม่ือจะเข้าชมปราสาทเขาพระวิหาร กัมพูชาเก็บ
ค่าธรรมเนียมชาวไทยคนละ 50 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 200 บาท 
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ปราสาทสระกาํแพงใหญ่ 
ตั้งอยู่ท่ีบา้นกาํแพงใหญ่ ตาํบลสระกาํแพงใหญ่ ริมทางหลวงหมายเลข 226 

ห่างจากจงัหวดั 26 กิโลเมตร ห่างจากตวัอาํเภอ 2 กิโลเมตร เป็นปราสาทขอมท่ีมีขนาดใหญ่และ
สมบูรณ์ท่ีสุดของจงัหวดั ลกัษณะเป็นปรางค ์3 องคบ์นฐานเดียวกนั เรียงกนัในแนวทิศเหนือ-ใต ้
หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก ปรางคป์ระธานอยูต่รงกลาง ก่อดว้ยหินทราย มีอิฐแซมบางส่วน มีทบั
หลงัจาํหลกัภาพพระอินทร์ทรงชา้งบนแท่นเหนือหนา้กาล ส่วนปรางคอี์ก 2 องค ์เป็นปรางคอิ์ฐ มี
ส่วนประกอบตกแต่งท่ีเป็นหินทราย เช่น ทบัหลงั กรอบหน้าบนัและกรอบเสาประตู ดา้นหลงั
ปรางคอ์งคทิ์ศใตมี้ปรางคก่์ออิฐอีก 1 องค ์ดา้นหนา้มีวิหารก่ออิฐ 2 หลงั ลอ้มรอบดว้ยระเบียงคตก่อ
ดว้ยศิลาแลงและหินทราย มีโคปุระหรือประตูซุม้ทั้ง 4 ทิศ ส่วนวิหารท่ีก่อดว้ยอิฐซ่ึงอยูท่างดา้นทิศ
เหนือมีทับหลังสลักภาพพระนารายณ์บรรทมสินธ์ุอยู่เหนือพระยาอนันตนาคราชท่ามกลาง
เกษียรสมุทร และท่ีวิหารก่ออิฐทางดา้นทิศใตมี้ทบัหลงัรูปพระอิศวรกบัพระอุมาประทบันัง่เหนือ
นนทิปัจจุบนัปราสาทแห่งน้ีอยู่ในความดูแลของกองโบราณคดี กรมศิลปากร และได้มีการขุด
คน้พบโบราณวตัถุจาํนวนมาก เช่นทบัหลงัจาํหลกัภาพศิวะนาฏราช, พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ
และยงัพบพระพทุธรูปนาคปรก, พระพทุธรูปปางสมาธิ, พระพิมพดิ์นเผา ฯลฯจากหลกัฐานลวดลาย
ท่ีปรากฏบนหน้าบนั ทบัหลงั และโบราณวตัถุต่างๆ โดยเฉพาะจารึกท่ีหลืบประตูปราสาทสระ
กาํแพงใหญ่ สรุปไดว้า่ปราสาทแห่งน้ีสร้างข้ึนในราวพทุธศตวรรษท่ี 16 ตรงกบัศิลปะขอมแบบบาป
วน เพื่อเป็นเทวาลยัถวายแด่พระศิวะ และเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 18 ไดมี้การเปล่ียนแปลงเป็น
วดัในพุทธศาสนาลทัธิมหายาน การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ห่างจากตวัจงัหวดั 26 
กิโลเมตรและห่างจากตวัอาํเภอ 2 กิโลเม2551ร (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2551: 45 46) 

ปราสาททบัทนั 
ตั้งอยูท่ี่วดัปราสาทพนาราม บา้นปราสาท หมู่ท่ี 12 ตาํบลปราสาท อาํเภอหว้ย

ทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตวัจงัหวดัศรีสะเกษ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 
ประมาณ 39 กิโลเมตร ถึงตวัอาํเภอห้วยทบัทนั เล้ียวขวาไปตามทางหลวงชนบทอีกประมาณ 8 
กิโลเมตรปราสาทบา้นโนนธาตุ สร้างข้ึนตามความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ เป็นศิลปกรรมร่วมสมยั
แบบปาปวน ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างบูรณะมาแลว้ 3 ยคุสงัเกตไดจ้ากอิฐท่ีเรียงกอ้นกนัปราสาทหว้ย
ทบัทนั สร้างข้ึนตั้งแต่คร้ังสมยัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 ทรงครองราชย ์ราวพุทธศตวรรษท่ี 16 ใชเ้ป็น
ท่ีประดิษฐาน เทพเจ้าตีมูรติ เป็นปราสาทขอมโบราณแห่งหน่ึงท่ีถูกดัดแปลงในสมัยหลัง 
เช่นเดียวกบัปราสาทศรีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ โดยเฉพาะส่วนหลงัคา ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนั แต่มี
ขนาดสูงกว่า ประกอบดว้ยปรางค์อิฐ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันในแนวเหนือ-ใต  ้มี
กาํแพงลอ้มรอบพร้อมซุ้มประตู ก่อดว้ยศิลาแลง โดยมีการสันนิษฐานว่ามี 3 หรือ 4 ประตู แต่ใน
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ปัจจุบนัคงเหลือใหเ้ห็นเพียงดา้นทิศใตเ้ท่านั้นปรางคอ์งคก์ลาง ขนาดใหญ่กว่าปรางคท่ี์ขนาบขา้งทั้ง 
2 องค ์เลก็นอ้ย แต่ส่วนหลงัคาเต้ียกวา่ เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสยอ่มุมไมสิ้บสอง มีประตูเดียวดา้นหนา้ 
ทางทิศตะวนัออกมีกรอบประตูหินทราย และทบัหลงัติดอยู่ เป็นภาพบุคคลยืนอยู่เหนือหน้ากาล 
ส่วนท่อนพวงมาลยั มีลายมาแบ่งท่ีภาพบุคคลยนืในคุม้เรือนแกว้ ซ่ึงไม่สามารถสนันิษฐานไดว้า่เป็น
ผูใ้ด ด้วยลายสลักย ังไม่แล้วเสร็จปรางค์ขนาบข้างสององค์ ได้รับการดัดแปลงรูปแบบไป 
โดยเฉพาะส่วนหลงัคาและประตู ซ่ึงก่อทึบหมดทุกดา้น ยงัคงปรากฏกรอบประตูหินทรายและ
ช้ินส่วนทบัหลงั สลกัภาพการกวนเกษียรสมุทร ตกอยูห่นา้ประตูปรางคอ์งคท่ี์อยูด่า้นทิศใต ้(อภิวนั
ทน์อดุลยพิเชฏฐ,์ 2551) 

ปราสาทเยอ 
ท่ีตั้ง วดัปราสาทเยอเหนือ ตาํบลปราสาทเยอ อาํเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ

บา้นปราสาทเยอเป็นหมู่บา้นเก่าแก่ ซ่ึงตั้งอยู่ใกลก้บัลาํห้วยสาขาท่ีแยกออกมาจากห้วยทา เป็น
หมู่บา้นขนาดใหญ่ประชากรพูดภาษากวยเยอ ซ่ึงเป็นภาษาพื้นเมืองภาษาหน่ึงในจงัหวดัศรีสะเกษ 
สภาพของปราสาทเยอ มีผูสู้งอายเุล่าใหฟั้งวา่ในสมยัท่ีหลวงปู่มุม เจา้อาวาสวดัปราสาทเยอบวชเป็น
พระและยงัเดินธุดงคไ์ปตามป่าเขา หรือเม่ือประมาณ100 ปีท่ีผ่านมา ขณะนั้นปราสาทยงัมีสภาพ
เป็นปราสาทเด่ียวท่ียงัคงเห็นเป็นรูปปรางคป์ราสาทอยู ่ก่อดว้ยอิฐฝนผวิเรียบไม่สอปูนทั้งหลงัตั้งอยู่
บนฐานศิลาแลงมีกรอบประตูศิลาทรายขนาดใหญ่มีทบัหลงัสวยงามมากและยงัไม่พงัลงมา ต่อมามี
พวกคา้โบราณวตัถุมาแอบขโมยขดุคน้หาวตัถุโบราณ จึงทาํให้ปราสาทอิฐพงัถล่มลงมา ปัจจุบนัมี
สภาพชาํรุดหักพงัเป็นกองอิฐและทบัหลงัศิลาทราย ลกัษณะดา้นศิลปะการก่อสร้าง ตั้งอยู่บนฐาน
ศิลาแลงมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวา้งยาวดา้นละประมาณ 3 เมตร สูงประมาณ 4.50 เมตร 
เหลือเพียงกรอบประตูศิลาทราย ทางเขา้ดา้นทิศตะวนัออก2 ประตู เหนือกรอบประตูดา้นในมีทบั
หลงัศิลาทรายสลกัเป็นรูปบุคคลนัง่เหนือเกียรติมุขซ่ึงกาํลงัคาย ท่อนพวงมาลยัออกมาทั้งสองขา้งมี
พวงอุบะและใบไมม้ว้นทบัหลงัอีกช้ินหน่ึง ตั้งอยูห่นา้วงกบประตูสลกัเป็นรูปพระอินทร์ทรงชา้งเอ
ราวนั สนันิษฐานวา่เป็นประตูมุขก่อยืน่ออกมาจากองคป์รางคอ์ายขุองปราสาท เป็นศิลปะขอมแบบ
บาปวน สร้างราวพุทธศตวรรษท่ี 16ระยะทาง เดินทางตามถนนสายศรีสะเกษ-ขุนหาญ ถึงส่ีแยก
ปราสาทเยอหลกักิโลเมตรท่ี 34 เล้ียวซ้ายเขา้บา้นปราสาทเยอ หรือหากเดินทางมาตามถนนสาย
ยทุธศาสตร์ โชคชยั-เดชอุดม เม่ือมาถึงส่ีแยกบา้นหัวชา้ง อาํเภอไพรบึง เล้ียวซา้ยไปอาํเภอไพรบึง
แลว้เดินทางต่อไปอีก 8 กิโลเมตร เล้ียวขวาไปตามถนนคอนกรีตเขา้หมู่บา้น ประมาณ1 กิโลเมตร ก็
จะถึงวดัปราสาทเยอเหนือ (ศูนยข์อ้มูลทางวฒันธรรม, 2554) 
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4.3.3 สถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นวดั 
วดัล้านขวด 
ตั้งอยูใ่นเขตสุขาภิบาล ส่ิงปลูกสร้างภายในตกแต่งดว้ยขวดแกว้หลากสีหลาย

แบบนบัลา้นใบท่ีชาวบา้นไดช่้วยกนับริจาค เป็นวดัท่ีมีลกัษณะสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะศาลา
ใหญ่ท่ีเรียกวา่ ศาลาฐานสโม มหาเจดียแ์กว้ และนอกจากน้ียงัมีสิม (โบสถ)์ อยูก่ลางนํ้ าภายในเป็นท่ี
ประดิษฐานพระพทุธรูปหยกขาว ซ่ึงมีความวิจิตรงดงามมากการเดินทาง จากศรีสะเกษไปอาํเภอขนุ
หาญใช้ทางหลวงหมายเลข 211 และ 2111 ผ่านอาํเภอพยุห์ อาํเภอไพรบึงไปขุนหาญระยะทาง
ประมาณ 61 กิโลเมตร 

วดัมหาพทุธาราม 
ตั้ งอยู่กลางเมืองศรีสะเกษ  มีวิหารซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป

คู่บา้นคู่เมืองและเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวศรีสะเกษคือ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่
ปางมารวิชยั มีความสูงจากฐานถึงยอดเกศ 6.85 เมตร หนา้ตกักวา้ง 3.50 เมตร เดิมเป็นพระพุทธรูป
ศิลาจาํหลกั สนันิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมยัขอมซ่ึงมีอายรุ่วมพนัปีมาแลว้แต่มาสร้างเพ่ิมเติมข้ึน
เม่ือใดไม่ปรากฏแน่ชดัภายในวดัมีวิหารซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานหลวงพอ่โต พระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิเป็น
ท่ีเคารพสกัการะของชาวศรีสะเกษ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2551: 23-24) 

วดัพระธาตุเรืองรอง 
เป็นพระธาตุศิลปะแบบพื้นบา้น ตั้งอยู่ท่ีวดับา้นสร้างเรือง ตาํบลหญา้ปลอ้ง 

อาํเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ห่างจากตวัเมืองศรีสะเกษประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข 2373 (ศรีสะเกษ-ราษีไศล) วดับา้นสร้างเรือง เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2511 
โดยหลวงปู่ธมัมา พิทกัษา ซ่ึงเป็นชาวบา้นสร้างเรืองโดยกาํเนิด จนไดรั้บพระราชทานวิสุงคามวาสี 
เม่ือปี พ.ศ. 2520 ต่อมาหลวงปู่ธัมมา ไดเ้ล็งเห็นว่าในภูมิภาคอีสานใตไ้ม่มีพระธาตุให้ชาวบา้น
สักการบูชา จึงไดริ้เร่ิมสร้างพระธาตุข้ึนในปี พ.ศ. 2525 พระธาตุเรืองรอง เป็นพระธาตุท่ีสร้างแบบ
ศิลปะพ้ืนบา้นส่ีเผ่า ไดแ้ก่ ส่วย เขมร ลาว เยอ เร่ิมก่อสร้างในปี พ.ศ. 2524 โดยหลวงปู่ ธัมมา           
พิทกัษา มีความสูง 49 เมตร ฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัสดา้นละ 30 เมตร แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 6 ชั้น ไดแ้ก่ 

ชั้นท่ี 1 จดัแสดงนิทรรศการนิทานพ้ืนบา้น ความเป็นมาต่างๆ และฮีต 12 
คลอง 14 

ชั้นท่ี 2 จดัแสดงพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นส่ีเผา่ไทย คือ ส่วย เขมร ลาว เยอ 
ชั้นท่ี 3 จดัแสดงวตัถุโบราณ เคร่ืองมือทาํมาหากินของชาวบา้นในอดีต 
ชั้นท่ี 4 เป็นจุดพกัผอ่น 
ชั้นท่ี 5 เป็นท่ีปฏิบติัธรรม สมาธิ 
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ชั้นท่ี 6 ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุ (เส้นผม) ของพระอรหนัต ์และยงัเป็น
จุดท่ีสามารถชมทิวทศัน์ไดอี้กดว้ยรูปป้ันแสดงฮีต 12 คลอง 14 บริเวณชั้น 1บริเวณโดยรอบพระ
ธาตุเรืองรองก็มีการตกแต่งพ้ืนท่ีโดยการสร้างแบบจาํลองปูนป้ันปริศนาธรรม และแบบจาํลองปูน
ป้ันประเพณี พิธีกรรมท่ีสําคญัของชาวอีสาน รวมทั้งมีการจดัสถานท่ีสําหรับการร่วมทาํบุญโดยการ
บริจาค บูชาวตัถุมงคล และจาํหน่ายของท่ีระลึก รายไดท้ั้งหมดจะนาํมาใชใ้นการปรับปรุงพฒันาพระ
ธาตุเรืองรองต่อไป (สุวฒัน์ อศัวไชยชาย, 2545) 

วดัไพรพฒันา 
วดัไพรพฒันาเร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2534 ประชาชนทั้งหมดไดอ้พยพถ่ินฐาน

มาจากอาํเภอไพรบึงจึงไดช่ื้อว่าไพรบึงนอ้ย สมยัก่อนมีคอมมิวนิสต ์จาํนวนมาก มีการทาํร้ายพวก
ชาวบา้นแตกแยกคนละทิศคนละทาง เม่ือหมู่บา้นน้ีแตกแยกกนัหมดคงเหลือแต่หมู่บา้นไพรพฒันา 
ทางจงัหวดัตอ้งการให้ประชาชนมาอยู ่เจา้หนา้ท่ีทหารเลยเขา้มาจดัการท่ีดินให้คนละ 20 ไร่ จึงได้
แบ่งกัน พอหมู่บา้นเสร็จแลว้ คริสตจกัรแห่งประเทศไทยเขา้มาสร้างบา้นให้ 100หลงั มีศาลา
ประชาคมหน่ึงหลงั มีบา้นพกัครูมูลค่าลา้นส่ีแสนบาท ท่ีไดส้ร้างไว ้มีผูว้่าราชการจงัหวดัศรีสะเกษ
ไดเ้ขา้มามอบ โดยผูว้า่ราชการจงัหวดับอกวา่ใหน้บัถือศาสนาคริสตเ์พราะเขามาสร้างหมู่บา้น พอจะ
ให้นบัถือคริสต ์นายพิน บุญเยี่ยม ผูใ้หญ่บา้นในขณะนั้น รับปากทนัที และไดไ้ปปรึกษาพระสงฆ ์
จึงไดต้ั้งสาํนกัสงฆข้ึ์นประจาํหมู่บา้น มีพระสงฆจ์าํพรรษาอยู่เร่ือยมา ปี 2526 ไดมี้การจดัตั้งวดัแต่
ไม่สามารถจดัตั้งได ้เน่ืองจากติดปัญหาเร่ืองท่ีดินเพราะเป็นท่ีดินจดัสรรให้ประชาชนครอบครอง
เพ่ือประกอบอาชีพในเขตชายแดน เม่ือหลวงพ่อพุฒไดม้าจาํพรรษาอยู่ท่ีน่ีและไดด้าํเนินการอยู่
หลายปี โดยเร่ิมจากสอบถามหน่วยงานแผนท่ีทหาร กองกาํลังสุรนารี ได้จัดสรรท่ีดินให้แก่
ประชาชนเบ้ืองตน้ไดรู้้ว่าทหารไดใ้ชท่ี้ดินแห่งน้ีจดัตั้งรักษาความมัน่คงไดจ้ดัสรรใหป้ระชาชนเพื่อ
ประโยชน์ แต่ปัจจุบนัไดคื้นพื้นท่ีให้กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลวงพ่อพุฒ จึงไปติดต่อ
สาํนกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร (สปก.) ซ่ึง สปก.ไดอ้ยู่ระหว่างการดาํเนินการรังวดัท่ีดินเพื่อ
ประชาชน สามารถอนุมติังบประมาณในการปลูกยางพารา ปี 2550 ไดมี้การรังวดัท่ีดินในส่วนของ
วดัไพรพฒันา จึงไดด้าํเนินการขอจดัตั้งวดัอีกคร้ังและไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งวดัพร้อม แต่งตั้งหลวง
พ่อพุฒเป็นเจา้อาวาส ความจริงแลว้ท่านไดบุ้กเบิกมาตั้งแต่ปี2530 เพียงแต่ไม่สามารถจดัตั้งวดัได ้
แต่น้ีในปีเดียวกนัน้ี หลวงพอ่พฒุไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ ไดพ้ฒันาเร่ือยมา เช่น ศาลา
การเปรียญซ่ึงยงัไม่สมบูรณ์แต่ก็ใช้ประโยชน์ได้ อุโบสถสร้างเสร็จไปตั้งแต่ปี 2535 แต่เม่ือไม่
สามารถจดัตั้งเป็นวดัไดเ้พราะติดเร่ือง หลกัฐานการครอบครองท่ีดินไม่สามารถจดัตั้งอุโบสถได ้วดั
ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา ต่อมาไดท้าํศาลาท่ีพกัใหม่ มีโรงอบสมุนไพรและท่ีนวดแผนไทย 
ส่วนเรือนรับรองใชเ้วลา 1 ปี ในการก่อสร้าง ปัจจุบนัวดัไพรพฒันา ตาํบลไพรพฒันา อาํเภอภูสิงห์
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จงัหวดัศรีสะเกษ มีพระครูโกศลลุสิกขกิจ(หรือ หลวงพอ่พฒุ วรยาโม) เป็นเจา้อาวาสวดัและวดัไพร
พฒันายงัเป็นสถานท่ีตั้งสรีระสังขารของหลวงปู่ สรวง ซ่ึงเป็นอดีตเจา้อาวาสและเป็นเกจิอาจารยท่ี์
เคารพนับถือ ของพุทธศาสนิกชนของชาวจงัหวดัศรีสะเกษ และประชาชนทัว่ทั้งประเทศไดม้า
เคารพสักการะกราบไหวมี้วตัถุมงคลหลวงปู่สรวงใหผู้ท่ี้มาสักการะไดเ้ช่าบูชา และยงัเป็นศูนยร์วม
ในการทาํบุญของชาวตาํบลไพรพฒันา อาํเภอภูสิงห์มีกิจกรรมดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํ
ตลอดทั้งยงัเป็นท่ีตั้งโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ตาํบลไพรพฒันา ซ่ึงไดรั้บการประเมิน
ในระดบั 3 และโครงการลานบุญลานปัญญา (ศูนยข์อ้มูลทางวฒันธรรม, 2556) 

4.3.4 สถานท่องเทีย่วทีเ่ป็นส่ิงแวดล้อม 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 

พรรษาแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ท่ีตาํบลหนองครก อาํเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 
ติดกบับริเวณวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีเน้ือท่ี 237 ไร่ ซ่ึงสมเด็จพระศรีนครินทร์
บรมราชชนนี พร้อมดว้ยสมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ เสดจ็เป็นประธานเปิดสวนแห่งน้ีเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2524หน่วยงานรับผดิชอบใน
การดูแลรักษา คือ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตน้ไมป้ระจาํสวน คือ ลาํดวนสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ เป็นท่ีราบมีความสูงตํ่าตามลกัษณะเดิมของบริเวณ ภายในสวนมี
ลาํหว้ยธรรมชาติ 2 สาย คือ ห้วยปูนใหญ่ และห้วยปูนนอ้ย ไหลมาบรรจบกนัท่ีดา้นเหนือของสวน
ซ่ึงมีฝายกั้นเป็นท่ีเกบ็กกันํ้าเพื่อความสวยงาม เป็นสวนนํ้าเพื่อการพกัผอ่นอยา่งสงบโดยรอบและใช้
เป็นแหล่งนํ้าสาํหรับระบบชลประทานพ้ืนท่ีเดิม เป็นป่าละเมาะธรรมชาติท่ีอุดมดว้ยพรรณไมท่ี้มีถ่ิน
กาํเนิดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทั้ งประดู่ พยุง ตะแบก มังคุดป่า ชะพวงและมะส้าน 
โดยเฉพาะตน้ลาํดวนท่ีมีข้ึนอยูม่ากมายในพ้ืนท่ี ประมาณไดม้ากถึง 50,000 ตน้ จากการสร้างสวนน้ี
เองท่ีจงัหวดัศรีสะเกษไดน้าํตน้ลาํดวนมาเป็นตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั โดยท่ีพื้นท่ีเดิมมีส่วนหน่ึงท่ีเป็น
ป่าธรรมชาติท่ีมีสัตว์ป่าและนกอยู่อาศยัอยู่เดิมแล้วเป็นจาํนวนมากและหลากหลายชนิด เช่น 
กระรอก กระแต อีเห็นลายจุด พงัพอน รวมทั้งกระจง ผูอ้อกแบบวางผงัจึงกาํหนดใหค้งไวเ้ป็นแหล่ง
พกัพิงของสัตวป่์าสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี และสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอฯ กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวนเม่ือ พ.ศ. 2524สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรี
สะเกษ เป็นสวนท่ีมีความเป็นธรรมชาติมากเน่ืองจากเดิมเป็นป่าอยู่แล้ว จึงมีความร่มร่ืนและ
สวยงามเป็นพิเศษ เหมาะสาํหรับการพกัผอ่นแบบผอ่นคลายและแบบกระฉบักระเฉงท่ีสามารถเดิน
หรือวิ่งเหยาะไปตามถนนวงรอบท่ีกวา้งและร่มร่ืน นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวสาํคญัแห่งหน่ึง
ของจังหวดัวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้ดาํเนินการจัดสร้างสวนสัตว์เพิ่มเป็น
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องคป์ระกอบของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ โดยนาํสัตวป่์าของไทยและต่างประเทศ 
เช่น เม่น กวาง ไก่ฟ้าหลากหลายชนิด นกกระจอกเทศ จระเข ้งู นกแร้ง เต่า รวมทั้งฮิปโปโปเตมสั 
และสัตวอ่ื์นๆ อีกจาํนวนมาก มาจดัแสดงให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม อีกทั้งยงัเป็นแหล่งทศันศึกษา
ของนกัเรียนนกัศึกษาในจงัหวดัศรีสะเกษ และจงัหวดัใกลเ้คียงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะ
เกษ ไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในดา้นต่างๆ ของ
นกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนทัว่ไปในจงัหวดัศรีสะเกษ ตลอดจนใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานสาํคญั
ของจงัหวดั ไดแ้ก่ งานเทศกาลดอกลาํดวนบาน สืบสานตาํนานส่ีเผา่ไทย งานเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และงานอาลยัวนัคลา้ยวนัสวรรคตสมเด็จยา่ (สุวฒัน์ อศัวไชยชาย, 

2545) 
นํา้ตกห้วยจันทร์ 
อยู่ห่างจากอาํเภอขุนหาญ 24 กิโลเมตร ห่างจากตวัจงัหวดั 85 กิโลเมตร ริม

ทางหลวงหมายเลข 2236 เส้นทางกนัทรอม-บา้นสาํโรงเกียรติ เป็นนํ้ าตกท่ีสวยงามไหลลดหลัน่มา
ตามชั้นหิน มีนํ้ ามากในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพนัธ์ บริเวณร่มร่ืนด้วยพนัธ์ุไมป่้านานาชนิด 
เหมาะสาํหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ (อภิวนัทน์ อดุลยพิเชฏฐ,์ 2551) 

นํา้ตกภูลออ 
ตั้งอยู่ในเขตรักษาพนัธ์สัตวป่์าพนมดงรัก มีพื้นท่ี ติดตาํบลเสาธงชยั อาํเภอ

กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ นํ้าตกภูละออเป็นนํ้าตกขนาดเลก็ท่ียงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว จึง
ยงัไม่มีนักเขาไปเท่ียวชมมากนัก ป่าบริเวณนั้ นก็ยงัไม่ถูกทาํลายซ่ึงสภาพป่ายงัคงความเป็น
ธรรมชาติท่ีสวยงามและอุดมสมบรูณ์ จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติ 
และมีนํ้ าตกท่ีสวยงามในช่วงเดือนกนัยายน-กุมภาพนัธ์ ทางเดินเทา้จากบริเวณลานจอดรถถึงนํ้ าตก 
ในระยะทางไปกลบัประมาณ 4 กิโลเมตร ไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นเส้นทางท่ีใหค้วามรู้เร่ืองพืชพนัธ์ุ
และสภาพภูมิประเทศ ซ่ึงเหมาะแก่การท่องเท่ียวในลกัษณะเดินป่าศึกษาธรรมชาติของนกัท่องเท่ียว
ท่ีตอ้งการช่ืนชมธรรมชาติท่ียงัคงความเป็นธรรมชาตินอกจากน้ีแลว้บริเวณรอบๆนํ้ าตกภูละออยงั
ไดรั้บการพฒันาให้เป็นเส้นทางท่ีให้ความรู้เร่ืองพืชพนัธ์ุและสภาพภูมิประเทศ ซ่ึงเหมาะแก่การ
ท่องเท่ียวในลกัษณะเดินป่าศึกษาธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหน่ึงเส้นทางเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติท่ีนํ้ าตกภูละอออยูใ่นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าพนมดงรัก ตาํบลเสาธงชยั การเดินทาง ใชท้าง
หลวงหมายเลข 221 (กนัทรลกัษ-์ผามออีแดง) ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ถึงบา้นภูมิซรอล-
นํ้าตกสาํโรงเกียรติ ประมาณ 8 กิโลเมตร แลว้เล้ียวซา้ยสู่นํ้ าตกภูละอออีก 2.5 กิโลเมตร เป็นทางลาด
ยางตลอดสาย การเดินทาง ใชเ้ส้นตามทางหลวงหมายเลข 221 กนัทรลกัษ-์ผามออีแดง ไปประมาณ 



99 
 

23 กิโลเมตร ผ่านเส้นบา้นภูมิซรอล-นํ้ าตกสําโรงเกียรติ ไปประมาณ 8 กิโลเมตร จากนั้นให้เล้ียว
ซา้ยสู่นํ้ าตกภูละออประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสาย 

นํา้ตกสําโรงเกยีรติ 
ตั้งอยูท่ี่บา้นสาํโรงเกียรติ มีตน้กาํเนิดจากภูเขากนัทุง ในเทือกเขาบรรทดั เป็น

นํ้ าตกขนาดกลาง ตกจากหนา้ผาสูง 8 เมตร มีนํ้ ามากในช่วงเดือนกนัยายน-กุมภาพนัธ์ เหนือนํ้ าตก
เป็นธารนํ้ าไหลไปตามลานหิน จะมีความสวยงามในฤดูฝน การเดินทาง ใชเ้ส้นทางหลวงหมายเลข 
2111 เม่ือถึงเขตอาํเภอขุนหาญ มีทางแยกเขา้ไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากตวัจงัหวดั 81 
กิโลเมตร (สุวฒัน์ อศัวไชยชาย, 2545) 

4.3.5 ดอกไม้ประจําเมือง 
ดอกไม้ประจําเมืองศรีสะเกษ 
ดอกลาํดวน ลกัษณะทัว่ไปเป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลางสูง 3–8 เมตร ลาํตน้เรียบ 

ใบเป็นใบเด่ียว แผน่ใบยาวรี โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นคล่ืนเลก็นอ้ย หลงัใบเป็นมนัสี
เขียวเขม้ ทอ้งใบสีอ่อนกว่า ดอกเป็นดอกเด่ียว ออกตามง่ามใบและส่วนยอด สีเหลือง กล่ินหอม 
กลีบดอกและกลีบรองดอกคลา้ยกนั ดอกหน่ึงจะมีอยู่ 6 กลีบ แบ่งเป็น 2 ชั้นชั้นละ 3 กลีบ กลีบแต่
ละกลีบชั้นในจะมีขนาดเลก็กว่าและโคง้กว่าปลายกลีบแหลม ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม ผลสีเขียว
อ่อน ยาว ปลายมน โคนผลแหลม ผวิเรียบเกล้ียง (ศูนยป์ระสานงานการท่องเท่ียวจงัหวดัศรีสะเกษ, 
2548: 2) 

4.3.6 งานประเพณ ี
เทศกาลดอกลาํดวน 
ในช่วงเ ดือนมีนาคมของแต่ละปี  ดอกลําดวนซ่ึง เ ป็นพัน ธ์ุไม้มงคล

พระราชทานและเป็นตน้ไม/้ดอกไมป้ระจาํจงัหวดัศรีสะเกษ มีข้ึนอยู่ตามธรรมชาติโดยทัว่ไป
โดยเฉพาะในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อนัเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งแรก
ของประเทศไทย ท่ีมีตน้ลาํดวนมากกว่า 50,000 ตน้ ไดอ้อกดอกบานสะพร่ัง ส่ิงกล่ินหอมอบอวล
ไปทัว่ทั้งเมือง เปรียบเสมือนเมืองในเทพนิยายจงัหวดัศรีสะเกษไดร่้วมกบัมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์, การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และส่วน
ราชการทุกหน่วยงานภายในจงัหวดัศรีสะเกษ กาํหนดจดังาน เทศกาลดอกลาํดวนบาน สืบสาน
ประเพณีส่ีเผ่าไทศรีสะเกษ ข้ึน ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ในช่วงเดือน
มีนาคม ของทุกปี ความโดดเด่นของเทศกาลคือการแสดงประกอบแสง สี เสียง ชุด ศรีพฤทเธศวร 
ซ่ึงเป็นการแสดงท่ียอ้นยคุบอกเล่าตาํนานของการสร้างเมืองศรีสะเกษ หรือ เมืองศรีนครลาํดวน ใน
อดีต  นับเป็นการแสดงละครกลางแจ้งท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดรายการหน่ึงของประเทศไทย 
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ประกอบด้วยนักแสดงจาํนวนกว่า 1,000 คน และชุดการแสดงหลายรายการ โดยเฉพาะ ระบาํ
ศรีพฤทเธศวร ซ่ึงเป็นการแสดงนาฏยศิลป์ท่ีไดรั้บการออกแบบโดยกรมศิลปากร นอกจากนั้น ยงัมี
การแสดงดนตรี การฟ้อนรํา และศิลปะพื้นบา้นของชน 4 เผา่ไทยศรีสะเกษ ไดแ้ก่ ลาว กยู เยอ และ 
เขมร ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุดั้งเดิมท่ีตั้งถ่ินฐานอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ และระหว่างชมการแสดง
นกัท่องเท่ียวจะไดส้มัผสักบัรสชาติอาหารพื้นเมืองในบรรยากาศการรับประทานอาหารแบบ พาขา้ว
แลง หรือการรับประทานอาหารม้ือคํ่า ท่ามกลางกล่ินหอมของดอกลาํดวน (การท่องเท่ียวจงัหวดั 
ศรีสะเกษ, 2548: 15) 

งานประเพณบุีญบ้ังไฟ 
เป็นประเพณีหน่ึงของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีตาํนานมาจาก

นิทานพ้ืนบา้นของภาคอีสานเร่ืองพระยาคนัคาก เร่ืองผาแดงนางไอ่ ซ่ึงในนิทางพ้ืนบา้นดงักล่าวได้
กล่าวถึง การท่ีชาวบา้นได้จดังานบุญบั้งไฟข้ึนเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวสัสกาล
เทพบุตร ซ่ึง ชาวบา้นมีความเช่ือว่า พระยาแถนมีหนา้ท่ีคอยดูแลใหฝ้นตกถูกตอ้งตามฤดูกาล และมี
ความช่ืนชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บา้นใดไม่จดัทาํการจดังานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตก
ถูกตอ้งตามฤดูกาล อาจก่อใหเ้กิดภยัพิบติักบัหมู่บา้นได ้(สุวฒัน์ อศัวไชยชาย, 2545)  

เทศกาลเงาะ ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 
จงัหวดัศรีสะเกษ ถือเป็นแผ่นดินทองแห่งอีสานใต ้เน่ืองจากมีสภาพดินท่ี

อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเขตท่ีราบลุ่มนํ้ ามูลและเขตท่ีราบลุ่มตอนกลางของจงัหวดัในบริเวณท่ี
เรียกวา่ ดงภูดินแดง ท่ีมีลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย สีแดง(จึงเรียกว่า ดงดินแดง หรือ ภูดินแดง 
)มีความอุดมสมบูรณ์สูง สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจสําคญัได้ ภูดินแดงเป็นภูเขาไฟเก่าท่ีมีพื้นท่ี
กวา้งขวาง อยู่ลึกเขา้มาจากแนวเทือกเขาพนมดงรัก ชายเขตแดนไทยกบักมัพูชา เป็นรอยต่อของ
อาํเภอเบญจลกัษณ์ อาํเภอนํ้ าเกล้ียง อาํเภอศรีรัตนะ อาํเภอขนุหาญและอาํเภอกนัทรลกัษณ์ เขตน้ีจึง
เป็นยา่นท่ีปลูกพืชสวนสาํคญัๆ ไดผ้ลดี เช่น เงาะ ทุเรียน มงัคุด ลองกอง มะยงชิด สะตอ ยางพารา 
ลาํไย ล้ินจ่ี มะปรางหวาน กระทอ้น สม้โอ มะม่วง โดยเฉพาะ การผลิตเงาะและทุเรียน จงัหวดัศรีสะ
เกษถือเป็นแห่งผลิตแห่งแรก และเป็นแหล่งใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีพื้นท่ีปลูก
กว่า 7,000 ไร่ เงาะท่ีผลิตเป็นพนัธ์ุเงาะโรงเรียน ส่วนทุเรียนเป็นพนัธ์ุหมอนทอง พนัธ์ุชะนี จึงเป็น
แหล่งพืชสวนและผลไมอ้นัเป็นผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออกแหล่งใหญ่ท่ีสาํคญัแห่งหน่ึง
ของประเทศไทย นอกจากนั้น ยงัมีพืชผลอ่ืนๆ ท่ีออกผลตลอดทั้งปี ดงันั้น ในเดือนมิถุนายนของทุก
ปี จงัหวดัศรีสะเกษจึงกาํหนดเป็นช่วงเทศกาล เงาะ ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของจงัหวดั รวมทั้งการเผยแพร่ช่ือเสียงของผลไม้
และพืชผลทางการเกษตรจากศรีสะเกษ มีขบวนรถบุปผาชาติประดบัดว้ยผลไม ้กิจกรรมคาราวาน
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การท่องเท่ียวชมสวนและชิมผลไมไ้ปตามสวนในพื้นท่ีเพาะปลูกสําคญั เช่น ในเขตอาํเภอกนัทร
ลกัษแ์ละอาํเภอขนุหาญ รวมทั้งการจาํหน่ายผลไมแ้ละพืชผลทางการเกษตรคุณภาพดี ราคายอ่มเยา
(สุวฒัน์ อศัวไชยชาย, 2545) 

4.3.7 การแต่งกายของชนเผ่าต่าง 
ชนเผ่าเขมร 
ลกัษณะการแต่งกายของคนพ้ืนเมืองเขมร ชายแต่งกายดว้ยเส้ือคอกลมผา่หนา้ 

นุ่งโสร่งสีสันต่าง ๆ ผา้ขาวมา้คาดเอวหรือคลอ้งไหล่ ผา้ขาวมา้ท่ีใชล้ายขาวดาํเลก็กว่าท่ีคนพื้นเมือง
ลาวใช ้ส่วนผูห้ญิงจะแต่งกายดว้ยการนุ่งผา้ถุงลายตั้ง มีเชิงตามขวางสองชั้น ชั้นบนกวา้ง ชั้นล่าง
แคบ ระหว่างรอยต่อคาดดว้ยสีแดง เส้ือดาํยอ้มดว้ยมะเกลือ แขนกระบอกรัดรูป ตามรอยตะเขบ็ถกั
ดว้ยสีต่างๆ ชายเส้ือผา่ทั้งสองดา้น ยาวประมาณ ๖ น้ิว กระดุมทาํดว้ยเงิน ผา้คลอ้งไหล่มีสีสันต่างๆ 
ผา้คลอ้งคอนิยมหยอ่นชายผา้ขาวมาขา้งหนา้(ศูนยข์อ้มูลทางวฒันธรรม, 2556) 

ชนเผ่าส่วย 
ผูช้ายจะแต่งกายด้วยเส้ือคอกลมผ่าหน้า นุ่งโสร่งสีสันต่าง ๆ หรือกางเกง

ขาก๊วยสั้น ผา้ขาวมา้คาดเอวหรือคลอ้งไหล่ ผูห้ญิง จะนุ่งผา้ถุงมีเชิงหรือไม่มี กระดุมทาํดว้ยเงิน เส้ือ
แขนกระบอกสีสันต่าง ๆ ผา้เบ่ียงเป็นผา้ขาวม้าหรือผา้ลายลูกแก้วสีครีมดํา(ศูนย์ข้อมูลทาง
วฒันธรรม, 2556: 22) 

ชนเผ่าลาว 
แต่งกายคลา้ยคนไทยทัว่ไป ในสมยัก่อน ชายนุ่งผา้ขาวมา้ ผา้โสร่ง หรือ

กางเกงขาก๊วย มีหูรูด มีผา้ขาวมา้พาดบ่า หญิงนุ่งผา้ถุง มีผา้คาดอก ถือผา้เบียงหรือสไบ ไม่สวม
รองเทา้เป็นส่วนใหญ่ แต่ขณะน้ีการแต่งกายเป็นไปตามสมยันิยมแลว้ 

ชนเผ่าเยอ 
ผูช้ายจะนุ่งโสร่งหรือผา้สีต่าง ๆ เป็นโจงกระเบน มีผา้ขาวมา้คาดเอวหรือ

คลอ้งไหล่ เคร่ืองประดบัมีสร้อยคอรูปแบบต่าง ๆ ส่วนผูห้ญิงจะแต่งกายดว้ยเส้ือแขนกระบอกคอ
กลมหรือคอตั้งสีสันต่าง ๆ นุ่งผา้ถุงโจงกระเบน มีเส้ือสีสันต่าง ๆ แต่ไม่มีลวดลายอยูด่า้นใน มีตุม้หู
เป็นเคร่ืองประดบัท่ีสาํคญั (ศูนยข์อ้มูลทางวฒันธรรม, 2556: 28) 

4.3.8 นิทานพืน้บ้าน ตํานาน และเร่ืองเล่า 
ตํานานการตั้งช่ือเมืองศรีสะเกษ 
1. ตาํนานของพระนางศรีธิดาของกษตัริยล์าว เน้ือเร่ืองมีอยูว่่า พระยาแกรก

เจา้เมืองเขมร ไดพ้บเน้ือคู่เป็นธิดาเจา้เมืองลาวช่ือนางศรี ต่อมาพระยาแกรกเดินทางกลบัเขมรก่อน 
ท้ิงนางศรีไวท่ี้เมืองลาว นางศรีจึงออกเดินทางตามสามีไปขณะท่ีครรภแ์ก่ และไดเ้ดินทางไปถึงทาํเล
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แห่งหน่ึง มีสระนํ้ าใส นางศรีไดค้ลอดลูกและลา้งเน้ือตวัท่ีนัน่ สระนั้นจึงไดช้ื้อว่าศรีสะเกศเป็นตน้
มา (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544: 151) 

2. ตาํนานพระยาศรีโคตรตะบองเพชร ซ่ึงมีฤทธ์ิมากผูค้รองเมืองกมัพชูา  ทรง
เดินทางไปปราบชา้ง และขวา้งตะบองเพชรไปถูกชา้งลม้ตายเป็นจาํนวนมาก และไดส้ั่งใหน้าํชา้งท่ี
ตายไปท้ิงแม่นํ้ า ทาํให้เหมน็โขงไปทั้งแม่นํ้ า เป็นท่ีมาของช่ือแม่นํ้ าโขง จากนั้นจึงไดต้ั้งเมืองตรง
บริเวณท่ีปราบชา้งไดต้ั้งช่ือว่า เมืองลา้นชา้ง ต่อมามีโหรทาํนายว่าจะมีผูมี้บุญมาปราบพระองค ์
พระองคจึ์งสั่งใหจ้บัหญิงมีครรภโ์ยนเขา้กองไฟ แต่ก็มีเด็กคนหน่ึงรอดมาได ้ ต่อมาก็ทรงสั่งใหฆ่้า
เด็กอีก ยกเวน้เด็กคนหน่ึงไว ้เพราะเห็นว่าพิการแขนขาติดกนั (คนเดิมกบัท่ีรอดจากกองไฟ) คง
ไม่ใช่ผูมี้บุญท่ีจะมาปราบพระองค ์แต่กาลต่อมากลบัปรากฏว่า เด็กคนน้ีพระอินทร์ไดม้าช่วยไวใ้ห้
หายพิการ และเม่ือต่อสู้กนั พระยาศรีโคตรตระบองเพชรก็ทาํอะไรเด็กไม่ได ้พระองคจึ์งยกเมือง
ลา้นชา้งใหเ้ดก็ไป และเดินทางกลบักมัพชูา ขณะเดินทางกลบัไดแ้วะหยดุพกัท่ีบา้นสระกาํแพง ซ่ึงมี
สระนํ้ า มเหสีของพระองคไ์ดส้ระผมท่ีบริเวณน้ี จึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองศรีสะเกษในเวลาต่อมา  
(อภิวนัทน์ อดุลยพิเชฏฐ,์ 2551) 

3. ตาํนานพระนางสีนางพญาขอม ใจความของตาํนานมีว่า มีนางพญาขอม
องคห์น่ึงออกเดินทางจากเมืองพิมายโคราช จะไปยงันครธมโดยมีเส้นทางผา่นปราสาทสระกาํแพง
ใหญ่  ปราสาทต่างๆท่ีมีอยูใ่นสมยันั้นเรียกกนัว่าศาลาพกัร้อน เม่ือเจา้เมืองหรือนางพญาองคใ์ด จะ
เดินทางไปแรมคืนไกลๆจะตอ้งมาพกัศาลา ซ่ึงสร้างไวต้ามจุดต่างๆใกลป้ราสาท จะมีสระนํ้ าทุก
แห่งไป ปราสาทหินสระกาํแพงก็เช่นเดียวกนัมีสระนํ้ ากวา้งใหญ่ ซ่ึงไม่อยูห่่างจากปราสาทเท่าไหร่
นกั เม่ือนางพญาขอมรอนแรมมาถึง ก็จะพกัท่ีปราสาทน้ี พอคํ่านางก็จะลงสระสรงร่างกาย ขณะท่ี
ยืนมดัมวยผมอยู่ท่ีริมสระนํ้ านั้น มีชาวบา้นหลายคนมาพบเขา้ ต่างก็ช่ืนชมความสวยงามของ
นางพญาขอม เหตุน้ีจึงถือเอาการสระผมของนางพญาขอมน้ี เป็นนิมิตหมายตั้งช่ือแผน่ดินตอนน้ีว่า
สระเกศ 

ตํานานแม่ศรีสระผม 
พระนางศรีสระผมเป็นราชธิดาของทา้วสุริยวรมนั อุปราชครองพิมานมงคล

ในแควน้โคตรบูรณ์กบัพระนางพิณสวณัคราวดี พระนางศรีเป็นผูรู้้วิชานาฎศิลป์และชาํนาญการ
ฟ้อนรํายิ่งนัก ในช่วงสมัยขอมเรืองอาํนาจได้มีการสร้างปราสาทสระกาํแพง เพื่อเป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีบูชาตามความเช่ือในลทัธิพราหมณ์ไดมี้พิธีอญัเชิญเทพเจา้ลงมาสถิตยงัเทวาลยัปราสาท
สระกาํแพง อนัมีเทวรูปพระวิศณุเป็นประธาน พระนางศรีเป็นผูป้ระกอบพิธีรําถวาย ทรงแต่งองค์
ทรงเคร่ืองเตม็ยศสวยงามเขา้พิธีสรงสนานลงอ่างนํ้ าสระผมในอุทยานสระกาํแพง ทาํพิธีบวงสรวง
เด่ียวหนา้เทวรูปพระพิษณุการประกอบพิธีคร้ังนั้นถือว่าเป็นพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิของคนทัว่ไปไดก้ราบ
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ไหวเ้คารพต่อเทวสถานแห่งน้ีและไดต้ั้งช่ือพระนางศรีว่า “ พระนางศรีสระผม ” เพื่อเป็นการรําลึก
ถึงพระองค ์ในปี พ .ศ. 2479 เทศบาลขขุนัธ์ จงัหวดัขขุนัธ์เปล่ียนช่ือเป็นเทศบาลศรีสะเกษจงัหวดั
ศรีสะเกษ ตามพระนามของนาง ต่อมา พ .ศ. 2481 เทศบาลไดน้าํพระนางมาเป็นตราเคร่ืองหมาย
ประจาํเทศบาล เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นเมืองเก่ามาแต่โบราณ และ พ .ศ. 2524 ประชาชน
ไดร่้วมใจกนัสร้างรูปหล่อพระนางศรีสระผม เพื่อประดิษฐานไวเ้ป็นสมบติัคู่บา้นคู่เมือง และเป็นท่ี
สกัการะของคนทัว่ไป (ศูนยข์อ้มูลทางวฒันธรรม, 2556: 35) 

ตํานานการสร้างเมืองขุขันธ์ 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณท่ีเป็นเขตจังหวดัศรีสะเกษและสุรินทร์ ใน

ปัจจุบนัน้ี เดิมเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัของชาวกวยและเขมร ซ่ึงเรียกโดยรวมว่า เขมรป่าดง มีชุมชนท่ี
สาํคญัคือ บา้นปราสาทส่ีเหล่ียมโคกลาํดวน ซ่ึงต่อมาไดย้กฐานะเป็น เมืองขขุนัธ์ 

สมยัสมเด็จพระเจา้เอกทศัน์ แห่งกรุงศรีอยุธยา พญาชา้งเผือกไดแ้ตกโรงไป
อยูร่วมกบัโขลงชา้งป่าในเขตภูเขาพนมดงเร็ก จึงโปรดเกลา้ฯให้ทหารเอกคู่พระทยั ( ทองดว้งและ
บุญมา) นาํไพร่พลออกติดตามโดยไดรั้บการช่วยเหลือจาก ตากะจะ หรือตาไกร หัวหน้ากลุ่มชน
บา้นปราสาทส่ีเหล่ียมโคกลาํดวนและเชียงขนั ร่วมกบัหัวหนา้กลุ่มชนชาวเขมรป่าดงท่ีชาํนาญการ
จบัชา้งคือ เชียงปุม แห่งบา้นเมืองที เชียงสี แห่งบา้นกุดหวาย เชียงฆะ แห่งบา้นอจัจะปะนึง และ
เชียงไชย แห่งบา้นจาระพดั ออกติดตามจนพบ สามารถจบัพญาชา้งเผอืกได ้และตามคณะนาํส่งถึง
กรุงศรีอยธุยาพระเจา้อยูห่วัจึงโปรดเกลา้ฯ พระราชทานบรรดาศกัด์ิให ้ตากะจะหรือพระยาไกร เป็น
หลวงแกว้สุวรรณ ตาํแหน่งนายกองหวัหนา้หมู่บา้นและเชียงขนัเป็นหลวงปราบผูช่้วย 

ปีพุทธศักราช 2306 โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านปราสาทส่ีเหล่ียมโคก
ลาํดวน ข้ึนเป็นเมืองขขุนัธ์ หลวงแกว้สุวรรณ ไดเ้ล่ือนเป็น พระไกรภกัดีศรีนครลาํดวน เจา้เมือง ขุ
ขนัธ์คนแรก 

ปีพุทธศกัราช 2320 เป็นพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน เมืองขุขนัธ์มีผูด้าํรง
ตาํแหน่งเจา้เมือง 9 คน ดงัน้ี 1) พระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน (ตากะจะ) 2) พระยาขขุนัธ์ภกัดีศรี
นครลาํดวน (เชียงขนั) 3) พระยาขขุนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวน (ทา้วบุญจนัทร์) 4) พระยาขขุนัธ์ภกัดีศรี
นครลาํดวน (เชียงฆะหรือเกา) 5) พระยาขขุนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวน (ทา้วใน) 6) พระยาขขุนัธ์ภกัดีศรี
นครลาํดวน (ทา้วนวน) 7) พระยาขขุนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวน (ทา้วก่ิง) 8) พระยาขขุนัธ์ภกัดีศรีนคร
ลาํดวน (ทา้ววงั) 9) พระยาขุขนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวน (ทา้วปัญญา ขุขนัธิน) ต่อมาปีพุทธศกัราช 
2440 โปรดเกลา้ฯเปล่ียนตาํแหน่ง เจา้เมืองขขุนัธ์เป็นตาํแหน่งผูว้่าราชการเมืองขขุนัธ์ ปีพุทธศกัราช 
2449 ยา้ยศาลากลางเมืองขขุนัธ์ไปตั้งบริเวณศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ แต่ยงัคงใชช่ื้อศาลากลาง
เมืองขขุนัธ์ เปล่ียนช่ืออาํเภอขขุนัธ์เป็นอาํเภอหว้ยเหนือปีพุทธศกัราช 2450 ยบุเมืองศรีสะเกษและ
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เมืองเดชอุดม โดยให้อาํเภอท่ีข้ึนกบัเมืองทั้งสองไปข้ึนกบัเมืองขุขนัธ์ปี พุทธศกัราช 2459 โปรด
เกลา้ฯ เปล่ียนช่ือเมืองขขุนัธ์ เป็นช่ือจงัหวดัขขุนัธ์ 

ปีพุทธศกัราช 2481 เปล่ียนช่ือจงัหวดัขขุนัธ์ เป็นช่ือจงัหวดัศรีสะเกษ เปล่ียน
ช่ืออาํเภอหว้ยเหนือ เป็นช่ืออาํเภอขขุนัธ์ ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา (สุวฒัน์ อศัวไชยชาย, 2545) 

นิทานเชียงเมี่ยงโกหกเจ้าเมือง 
เซียงเม่ียง เป็น คนฉลาดเฉลียว เจา้เล่ห์ เจา้ความคิด ช่างพดู ช่างเจรจา เป็น ลูก

ของนายชยั กบั นางศรี ซ่ึงช่ือนั้นก็ไดเ้อาช่ือ พ่อ กบั แม่ผสมอยูด่ว้ย และมีนอ้งอีกคน เซียงเมียงจึงมี
หน้าท่ีดูแลน้อง วนัหน่ึงมีแม่คา้ขายขนมมาขายท่ีบา้น พ่อแม่ก็ซ้ือให้ และแบ่งให้ลูกๆเท่าๆกัน 
แต่เซียงเมียงกลบัเอ่ยวา่ นอ้งตวัเลก็ตอ้งไดน้อ้ยกวา่พี่จึงจะถูก แม่คา้นั้นเห็นนอ้งของเซียงเมียงน่ารัก 
น่าเอ็นดูจึงหยิบขนมแถมให้ ทาํให้เซียงเม่ียงไม่พอใจ วนันั้นทั้งวนั เซียงเม่ียงไม่ดูแลนอ้ง นอ้งจึง
เล่นสกปรก เล่นดินเล่นทราย จนแม่มาเห็นจึงบอกใหเ้ซียงเม่ียงดูแลอาบนํ้ าลา้งข้ีลา้งเยีย่วลา้งตบัไต
ไส้พุงนอ้งใหส้ะอาด เซียงเม่ียงจึงจบันอ้งผา่ทอ้งควกัตบัไตไส้พุงออกมาลา้ง เอาขม้ินดินสอพองทา
อยา่งดีแลว้เอาใส่เปลเห่กล่อม พอ่แม่รู้จึงเอาหวายมาไล่เฆ่ียนไล่ตีและขบัไล่ใหอ้อกจากบา้น ไปบวช
อยูว่ดัแห่งหน่ึงอยูไ่ดไ้ม่นานกถู็กขบัไล่ออกมา เพราะไปยอกเยา้หลานสาวสมภารเซียงเม่ียงจึงไปขอ
อยู่กบัแม่คา้ขายขนม (ซ่ึงมีความแคน้กนัอยู่) วนัหน่ึงแม่คา้ใชใ้ห้เอาขนมไปขาย และขอให้ขายดี
เหมือนเทนํ้ าเทท่า เซียงเม่ียงจึงเอาไปนํ้ าเทท่าจริงๆ กลบัมาบา้นแม่คา้ถามหาเงิน เซียงเม่ียงก็ได้
โกหกว่าคนแถวบา้นเช่ือไวว้นัหนา้จะเอาเงินมาให้ หลายวนัเขา้แม่คา้จบัไดจึ้งเอาไปฝากไวก้บัลูก
ชายซ่ึงเป็นขุนนาง (หลวงนาย) ชุบเล้ียงในเมืองหลวงให้ช่วยกาํราบเจา้ศรีขอเรียกใหม่ว่า เจา้ศรีก็
แลว้กนันะ เพราะเรียกเซียงเม่ียง ผมข้ีเกียจพิมพ ์เจา้ศรีน่ีน่ะ พอมาอยู่ท่ีนั่นก็ไดมี้หนา้ท่ีถือล่วมใส่
หมากพลูไปเฝ้าพระราชา วนัหน่ึงเกิดทาํพลูหล่นหาย หลวงนายจึงบอกว่าควรระมดัระวงัเห็น
อะไรกเ้ก็บใหห้มด วนัต่อมา เจา้ศรีเห็นข้ีหมา ข้ีแมวแหง้ก็เก็บใส่ล่วมมาหมด จึงนาํถวายหลวงนาย 
วนัน้ีเพื่อนของหลวงนายมาพอดี จึงจะเปิดล่วมใหเ้พ่ือนดว้ย พอเปิดข้ึนหลวงนายก็ไม่พอใจไล่เตะ
เจ้าศรีด้วยความโมโหวนัต่อๆมาเม่ือคนในบา้นเผลอจุดไฟไฟเผาบา้น คุณนายสั่งให้เจ้าศรีไป
รายงานต่อหลวงนาย เจา้ศรีแกลง้เดินเช่ืองชา้คลานชา้ๆเขา้ไปกระชิบกระซาบหลวงนายกว่าจะรู้
เร่ืองไฟก็ไหมห้มดแลว้ ตั้งแต่นั้นมาฐานะของหลวงนายก็ยากจนลงถึงกบัทาํนาดว้ยตวัเอง วนัหน่ึง
แม่ของหลวงนายป่วย จึงสั่งใหเ้จา้ศรีไปเฝ้าดูแล ดว้ยความแคน้แต่หนหลงั เจา้ศรีจึงเอาสารหนูผสม
กรอกกบัยาให้กิน หลวงนายไม่รู้จะทาํประการใดก็ไดแ้ต่ทาํพิธีเผาตามประเพณี เจา้ศรีจึงไดไ้ปอยู่
ในเมืองตามเดิมและสร้างเร่ืองสร้างราวไม่เวน้แต่ละวนั หลวงนายจึงส่งไปถวายตวัเป็นมหาดเล็ก
ของพระเจา้ภูเบศเม่ืออยูใ่นวงั เจา้ศรีไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีจนราชาพอพระทยั จึง
เล่ือนขั้นเป็น ขุนศรีธนชยั พอโตข้ึนนิสัย ขุนศรี ก็ฉลาดแกมโกง กาํเริบ ไม่ค่อยไดม้าเขา้เฝ้าดงัแต่
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ก่อน คร้ันราชาทรงถามกต็อบวา่มวัแต่สร้าง เรือนทอง อยูจึ่งไม่ค่อยวา่ง ราชาจึงเสด็จไปดูพร้อมนาง
กาํนลั พอถึงปรากฏวา่เป็นเรือนไมท้องหลางจึงรู้ว่า ขนุศรี น้ีหลอกเอาแลว้ จึงสั่งคนในวงัไปถ่ายรด
เรือนจนเลอะเทอะ สมพระทยัแลว้จึงกลบัวงั เจา้ศรีกลบัทุบตีเหล่านางกาํนลั และหาว่าพวกนางทาํ
เกินคาํสั่งเพราะตดดว้ยอยูต่่อมาเจา้ศรีอยากมีท่ีดินไวส้ร้างฐานะของตน จึงขอท่ีดินเท่าแมวด้ินตาย 
กบัราชา ราชาตอบตกลง เจา้ศรีจึงไล่ตีแมว แมวเจ็บร้องเสียงหลงวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปถึงท่ีนาใครเจา้
ศรีก็เอาธงปักไว ้ชาวนาเขา้ไปร้องเรียน พระราชาไม่รู้จะทาํประการใดไดแ้ต่นาํทรัพยม์าทดแทน
ชาวนาไป เพราะตรัสแลว้มิอาจคืนคาํไดอ้ยู่ต่อมาอีก เจา้ศรีตามเสด็จพระราชาไปประพาสสวน
หลวง ราชาจึงตรัสทา้เจา้ศรีว่าหากหลอกให้ลงสระไดจ้ะให้รางวลั เจา้ศรีทูลว่ามิอาจหลอกให้ลง
สระได ้แต่ถา้หากหลอกใหข้ึ้นจากสระล่ะพอมีทางอยู ่เม่ือลงสระแลว้จึงรู้วา่เสียทีแลว้ แต่กป็ระทาน
รางวลัใหอ้ยา่งงามเม่ือถึงหนา้หนาว คิดอยากจะหาสาวมากอดให้อุ่นอก คิดอยากจะมีครอบครัว จึง
ไปบอกกบัคนรู้จกัท่ีสนิทสนมว่า จะขอลูกสาวไปทาํลูก จึงยกให้แต่กว่าจะรู้ว่าเสียที เจา้ศรีก็ไดลู้ก
สาวเป็นเมียเสียแลว้ อยู่ไม่นานภรรยาของ ขุนศรี (เจา้ศรี) บ่นว่าไม่มีเงินใช ้ขุนศรีจึงไปพนันกบั
เหล่าอาํมาตยต่์อหนา้พระท่ีว่า เจา้ศรีจะทายใจว่าเหล่าท่านอาํมาตยคิ์ดอะไรอยู ่ท่านอาํมาตยจึ์งว่าไม่
มีทางแน่นอน จึงรับคาํทา้ ขนุศรีจึงทายว่า เหล่าอาํมาตยน้ี์ลว้นแต่จงรักภกัดีต่อพระองคแ์ละแผน่ดิน
ยิง่กวา่ชีพตน เจอไมน้ี้กไ็ม่มีใครกลา้ปฏิเสธวา่ไม่เป็นความจริง มิเช่นนั้นมีหวงัเจอขอ้หากบฏต่างแพ้
พนนั ขุนศรีจึงนาํเงินท่ีมากมายไปให้ภรรยาเวลาผ่านไปมีเจา้เมืองสิงหลส่งปราชญม์าทา้ประลอง
ปริศนาธรรมดว้ย หากใครแพจ้ะตอ้งยกเมืองให้เป็นเมืองข้ึน ขุนศรี ขนัอาสา เมือถึงวนัประลอง 
ปราชญน์ั้นกแ็พย้อ่ยยบักลบัไป จากนั้นกมี็เมืองจากประเทศต่างๆมาทา้ประลองดว้ยกล เล่ห์ต่างๆแต่
กแ็พก้ลบัไป พร้อมสาปส่งวา่จะไม่ขอกลบัมาเจอหนา้ขนุศรีอีกเร่ืองราวของ  ขนุศรี นั้นสุดแสนจะยดื
ยาวผมก็คน้ไดม้ากพอควรอยู่แต่ก็ยาวมากแต่ผมก็รู้แต่ว่าตอนจบนั้นท่านพระยาให้นาํยาพิษใส่ใน
อาหารมาให้ทหารนาํมาให้ขนุศรีกินขนุศรีนั้นรู้ว่าในอาหารน้ีมียาพิษแน่นอน เพราะเอาอาหารวาง
ไวไ้ม่นานแมลงวนัได้บินมาตอนแลว้ก็ตาย ขุนศรีเลยตั้งใจจะกิน และแก้แคน้คืน โดยบอกกับ
ภรรยาวา่ หากขา้ตายแลว้ใหน้าํศพของขา้นัง่บนเกา้อ้ีหนัใหป้ระตูบา้นแลว้จดัท่าทางขา้ ทาํเหมือนขา้
กาํลงัอ่านหนังสือ ภรรยารับคาํทั้งนํ้ าตา ว่าแลว้ จุดจบของขุนศรีคือ ยอมกินอาหารท่ีมียาพิษดว้ย
ตนเอง แลว้ก็จากโลกไป ท่านพระยาไดใ้ห้ทหารมาสอดแนมว่าขุนศรีตายหรือยงั ทหารนั้นเห็น
ลางๆว่าขนุศรีกาํลงันอนอ่านหนงัสืออยู่ จึงแอบไปถามภรรยาขนุศรีว่า ขนุศรีนั้นกินอาหารหรือยงั 
ภรรยาตอบว่ากินจนหมดแลว้ ทหารจึงไปบอกท่านพระยาว่า ยาพิษท่ีใส่ลงไปคงเป็นยาอย่างอ่ืน 
ไม่ใช่ยาพิษแน่ ขนุศรีถึงไม่ตาย ว่าแลว้ ท่านพระยาและเหล่าทหารนั้นก็ไดพ้ิสูจน์ยาพิษนั้น โดยการ
กินทุกคน ไม่ถึงนาที ทุกคนก็ตายกนัไปหมด ให้ทุกขแ์ก่ท่าน ทุกขน์ั้นถึงตวั (ชมรมศิลปวฒันธรรม
อีสาน, 2557: 45) 
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4.3.9 อาหารพืน้เมือง 
ไก่ย่างไม้มะดัน 
ไก่ย่างไมม้ะดนัห้วยทบัทนัมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2480 เดิมมีการย่างไก่จาํหน่าย

ประมาณ 4-5 รายเม่ือย่างเสร็จก็จะนําไปจาํหน่ายบนรถไฟเน่ืองจากอาํเภอมีสถานีรถไฟ สาย
กรุงเทพ-อุบลราชธานี ผ่าน ต่อมามีการสร้างทางหลวงหมายเลข 226 ซ่ึงเป็นทางหลวงระหว่าง
จงัหวดั จึงมีการขยายร้านมาจาํหน่ายริมทางหลวง ปัจจุบนัมีร้านจาํหน่ายไก่ยา่งกว่า 40 ร้านวตัถุดิบ 
ประกอบดว้ย ไก่พื้นเมืองหรือไก่สามสายเลือดไมม้ะดนั และเคร่ืองเทศสาํหรับปรุงรสขั้นตอนการ
ผลิตนาํไก่มาผา่ซีกเป็น 4 ส่วน หรือใชไ้ก่ทั้งตวัผา่กลางลาํตวัหลงัจากนั้นหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงรสซ่ึง
ประกอบดว้ยกระเทียม ซอส เกลือ ตามสูตร และนาํมาคีบดว้ยไมม้ะดนัและยา่งดว้ยไฟอ่อนๆ ใหสุ้ก
ลกัษณะเด่น/จุดเด่นของผลิตภณัฑ ์การนาํไมม้ะดนั ซ่ึงเป็นไมท่ี้ข้ึนอยูท่ ัว่ไปริมลาํหว้ยหบัทนั มาใช้
เป็นไมส้าํหรับป้ิงไก่ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษคือกล่ินหอมออกรสเปร้ียว เน้ือเหนียว ทนความร้อนไดดี้เม่ือ
นาํมาคีบไก่จะเพิ่มรสชาติท่ีมีความหอมอร่อยมากยิง่ข้ึน (สุวฒัน์ อศัวไชยชาย, 2545) 

กระเทยีมโทนแช่นํา้ผึง้ 
กระเทียมโทนแช่นํ้ าผึ้งบา้นซาํตารมย ์ผลิตแปรรูปจากกระเทียมโทนคุณภาพ

ดี โดยกลุ่มแม่บา้นเกษตรบา้นซาํตารมย ์ต.ตระกาจ อ.กนัทรลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ ท่ีมีสมาชิกมากกว่า 
76 คน ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานเกษตรอาํเภอ สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
การเกษตรอาํเภอ โดยใชว้ตัถุดิบท่ีใหม่ สด สะอาด จากกระเทียมโทนท่ีผลิตโดยสมาชิกกลุ่มใน
รูปแบบปลอกสารพิษ ผา่นกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
ดองแบบธรรมชาติ ไม่มีสี ไม่ใชส้ารกนับูด มีความหอม หวาน กรอบ สะอาด ปลอดภยัไร้สารพิษ 
และสามารถเก็บไวบ้ริโภคไดน้าน เม่ือรับประทานกระเทียมโทนแช่นํ้ าผึ้งเป็นประจาํ ช่วยลดระดบั
คลอเลสในเสน้เลือด ลดความโลหิต ป้องกนัจากจบัตวัล่ิมเลือด อีกทั้งยงัมีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ มี
วิตามินซี วิตามินบี แคลเซียม และฟอสฟอรัส อีกดว้ย (สุวฒัน์ อศัวไชยชาย, 2545) 

หอมและกระเทยีมสด 
ศรีสะเกษ ได้ช่ือว่าแหล่งปลูกหอมกระเทียมท่ีมีช่ือเสียงอนัดับตน้ ๆ ของ

เมืองไทย ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการปลูกหอมกระเทียม ทาํให้ไดผ้ลผลิตมากและมี
คุณภาพ มีแหล่งปลูกชุกชุมแถบ อาํเภอยางชุมนอ้ย เอกลกัษณ์ของกระเทียมศรีสะเกษ คือ หวัจะเลก็ 
ลูกเลก็ เวลาสับจะมีกล่ินฉุนกว่ากระเทียมจากประเทศจีนและนิยมนาํไปเจียว ส่วยกระเทียมจีน ลูก
จะใหญ่มาก และนิยมนาํไปผดัมากกวา่ (สุวฒัน์ อศัวไชยชาย, 2545) 
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ไข่เคม็ไพรบึง 
นบัเป็นสินคา้ลือช่ือของจงัหวดัศรีสะเกษชนิดหน่ึงท่ีผลิตไม่ทนัจาํหน่าย ผลิต

โดยกลุ่มสตรีแม่บา้นเกษตรกรบา้นโพธ์ิไทร ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โดยมีนางโสภา สมศรี 
เป็นประธานกลุ่ม ไข่เคม็ไพรบึงเป็นไข่เคม็ท่ีมีคุณภาพ ผลิตจากดินจอมปลวกบดละเอียด แกลบเผา
บด ผสมกบันํ้าเกลือในอตัราส่วน เกลือ 2 กิโลกรัม ดิน 3 กิโลกรัม นาํส่วนผสมท่ีไดม้าพอกไข่บรรจุ
ใส่ถุงพลาสติกปิดใหแ้น่น แลว้จึงนาํไปบรรจุกล่องจาํหน่าย ไข่เคม็ท่ีเก็บไว ้7 วนั สามารถนาํมาทาํ
เป็นไข่ดาว หากจะทาํเป็นไข่เคม็ใหเ้ก็บไว ้15 วนั เม่ือนาํมาตม้จะไดไ้ข่เคม็ท่ีสามารถเก็บไวไ้ดน้าน
ถึง 60 วนั ปัจจุบนักลุ่มสตรีแม่บา้นเกษตรกรบา้นโพธ์ิไทรสามารถผลิตไข่เคม็ไดถึ้งวนัละ1,000 
ฟอง 

4.3.10 บุคคลทีมี่ช่ือเสียงของจังหวดัศรีสะเกษ 
บุญชง วสีมหมาย 
เกิดเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2474 เป็นบุตรของนายเซ่งซอย กบันางบุญ วี

สมหมาย สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ระดับ
มธัยมศึกษา จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั และระดบัปริญญาตรี สาขาการจดัการ จากวิทยาลยัครู
สุรินทร์ สมรสกบันางกรองกาญจน์ วีสมหมาย อดีตสมาชิกวุฒิสภา จงัหวดัศรีสะเกษ นายบุญชง    
วีสมหมาย เสียชีวิต เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2546 ดว้ยอายุ 72 ปีเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
จงัหวดัศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2519 เป็นสมยัแรก ในสังกดัพรรคกิจสังคม เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี 
พ.ศ. 2523 จนกระทัง่ไดรั้บตาํแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในปี พ.ศ. 2538 และ
เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2539ต่อมาจึงไดย้า้ยมาสังกดัพรรคไทยรักไทยในระหว่างท่ี
ดาํรงตาํแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร นายบุญชง วีสมหมาย ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัสําคญัหลายฉบบั อาทิ พระราชบญัญติัระเบียบการปฏิบติั
ราชการของทบวงมหาวิทยาลยั พระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏั พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาตินายบุญชง วีสมหมาย เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการผลกัดนัให้มีการ
จดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัศรีสะเกษ โดยริเร่ิมขอใชพ้ื้นท่ีจากผูว้่าราชการจงัหวดัศรีสะเกษ 
เม่ือปี พ.ศ. 2537 และไดเ้ร่ิมขยายวิทยาเขตจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ และรับนกัศึกษาเป็นคร้ัง
แรกในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ไดด้าํเนินการจดัสร้างอนุสาวรียน์ายบุญชง วี
สมหมาย เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงนายบุญชง ผูริ้เร่ิมก่อตั้งมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ โดยเร่ิมตน้
สร้างเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
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นกน้อย อุไรพร 
นกนอ้ย อุไรพร หรือ นางอุไร ฉิมหลวง (สีหะวงศ)์ เกิดเม่ือ 11 ตุลาคม 2500 

อยู่ท่ีบา้นจอม ตาํบลยางชุมน้อย อาํเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นศิลปินหมอลาํ นกน้อย
เร่ิมตน้การเขา้สู่วงการบนัเทิงโดยเขา้ประกวดร้องเพลงท่ีสถานีวิทยเุธอกวาดรางวลัชนะเลิศมาทุก
เวที ดว้ยคะแนนท่ีเป็นเอกฉนัทป์ราศจากขอ้กงัขา และไดม้าสมคัรกบัพอ่นพดล ดวงพร ในตาํแหน่ง
หางเคร่ือง และไดเ้ป็นนกัร้องของวงในเวลาซ่ึงเพลงนกจ๋าไดรั้บความนิยมสูงสุดต่อมาช่ือนกนอ้ย 
อุไรพรนั้นไดจ้ากการนาํเอาเพลงนกจ๋า มาเป็นเหมือนตวัแทนก็คือ นกนอ้ย และเอาช่ือจริงคือ อุไร
มาบวกกบัคาํสุดทา้ยของนามสกุลของนพดล คือคาํว่า พร มารวมกนัจนกลายเป็นนกนอ้ย อุไรพร
นัน่เองต่อมาไดรู้้จกักบั วิเศษ เวณิกา กบัชุติมา ดวงพร อ.นพรัตน์ ดวงพร และพ่อหลอด (มยักิจ ฉิม
หลวง) นกัจดัรายการช่ือดงัของอุดรธานี ซ่ึงดูแลวงหมอลาํอยู ่และไดช้กัชวนใหม้าอยูใ่นวงการเพลง 
โดยการแนะนาํผลงานให้กบัเจา้ภาพต่างๆ ต่อมาเม่ือปี 2518 พ่อหลอดชวนให้ตั้งวงดนตรีเป็นของ
ตวัเอง ช่ือว่า เสียงอิสาน ตวันกนอ้ยเร่ิมไปหัดร้องหมอลาํ จนต่อมาก็ไดพ้ฒันาวง เสียงอิสาน ข้ึนมา
เร่ือยๆจนเป็นวงท่ีมีช่ือเสียง และไดเ้ขา้มาอยูใ่นสังกดัทอ็ปไลน์-ไดมอนด ์ของนายห้างทวีชยั จริยะ
เอ่ียมอุดม และผลิตผลงานเพลงออกมาจนถึงปัจจุบนั 

เสถียร สุภากลุ (เสถียร ทาํมือ) 
ภูมิลาํเนา บ้านกระสัง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ การศึกษาประถมฯ ท่ี

โรงเรียนกระสงั อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ มธัยมศึกษาโรงเรียนกาํแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
อุดมศึกษา จบปริญญาตรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ดนตรีสากล จากมหาวิทยาลยัราชภฎั
อุบลราชธานีผลงาน ไดแ้ก่ อลับั้มเด่ียว ฝันให้ไกลไปให้ถึงและอยูท่ี่ไหนก็เหงาไดเ้รียบเรียงดนตรี 
และเป็นโปรดิวเซอร์ใหศิ้ลปินทอ้งถ่ินอีสานใตห้นา้ท่ีการงานปัจจุบนั -ทาํธุรกิจหอ้งบนัทึกเสียง ทอ
รุ้งสตูดิโอท่ี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษเป็นศิลปินและคนทาํงานเบ้ืองหลงัให้ศิลปินคนอ่ืนๆ ในบริษทั 
แกรมม่ีโกลด ์

ยิง่ยง ยอดบัวงาม 
มีช่ือจริงว่า ประยงค ์บวังาม เป็นบุตรนายพลอย นางใน บวังาม เกิดเม่ือ 25 

ธ.ค. พ.ศ. 2505 ท่ีบา้นเลขท่ี 39 หมู่ 3 บา้นโคกโพน ตาํบลกนัทรารมย ์อาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะ
เกษ ในครอบครัวเกษตรกรท่ีมีฐานะยากจน หาเชา้กินคํ่า ทาํให้ไม่ค่อยมีเวลาเรียนหนงัสือ เม่ือตอ้ง
ออกไปทาํงานช่วยครอบครัว จึงต้องเรียนซํ้ าชั้น ประยงค์มีพี่น้อง 5 คน สมัยเรียนอยู่ชั้ น ป.3 
หลังจากท่ีได้ดูหนังเร่ือง " นักเลงสามสลึง " ประยงค์เร่ิมชอบร้องเพลง และพอถึง ป.6 ก็เร่ิม
ประกวดร้องเพลง หลงัจบ ป.6 ประคงไดบ้วชเป็นสามเณร และระหวา่งท่ีมาเท่ียวท่ีกรุงเทพ ก็ไดพ้บ
กบั "ภมร อโนทยั " นกัแต่งเพลง และนกัจดัรายการวิทยช่ืุอดงัเป็นคร้ังแรกดว้ยความช่วยเหลือของ
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พระท่ีวดัประยงคบ์วช สามเณรประยงคไ์ดเ้รียนต่อจนจบชั้น ม.3 ท่ีโรงเรียนขขุนัราษฎร์บาํรุง และ
ลาสิกขาบทในปี 2524 เพราะหลงใหลในเสียงของสายณัห์ สัญญา จนถึงกบัแอบร้องเพลงอยูบ่่อยๆ
ช่วงท่ีเป็นเณร จากนั้นกเ็ดินทางเขา้กรุงเทพฯ และมาฝากเน้ือฝากตวักบัภมร แต่ยงัไม่ไดรั้บการตอบ
รับ จึงไปทาํงานเป็นจบักัง และรับจา้ง ก่อนจะกลบับา้นเม่ือทอ้แท  ้หลงัจากหายทอ้ เขาก็ลงมา
กรุงเทพฯอีก โดยไปสมคัรเป็นนักร้องตามวงดนตรีต่างๆ และไดไ้ปอยู่กบัวงของคนท่ีประยงค์
เรียกว่า " เจ๊หมวย " และเปล่ียนมาใชช่ื้อว่า " เสียงสน มนตไ์พร " จากการตั้งให้ของบรรจง มนต์
ไพร 

4.4 กรอบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกบัสาระท้องถ่ิน 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นสาระทอ้งถ่ินเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะ

ช่วยสะทอ้นความเป็นตวัตนของตนเองและเป็นแหล่งเรียนรู้หรือสาระเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมี
นกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดในการจดักิจกรรมการเรียนการสอดท่ีสอดคลอ้งกบัสาระ
ทอ้งถ่ินไวด้งัน้ี 

บูรชยั ศิริมหาสาคร (2538: 36) กล่าวว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้จากขอ้เทจ็จริงท่ีอยูร่อบ ๆ ตวันกัเรียน ท่ีนกัเรียนไดป้ระสบ สัมผสั
กับตนเอง สามารถทาํให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของหลกัสูตรค่อนขา้งสูงมาก 
นอกจากน้ี นกัเรียนยงัสามารถนาํไปใชใ้นการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งแทจ้ริงดว้ย 

Ness (1997: 49-50) เสนอให้นาํส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินท่ีอยู่ใน
ความสนใจของผูเ้รียนและเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น แผ่นพับ 
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว แผนท่ีของท้องถ่ินนั้ น ๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีหาได้ไม่ยาก ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสร้างกิจกรรมประกอบไดห้ลากหลาย และยงัเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนคุน้เคย ดังนั้นจากการ
ทดลองนาํมาใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนปรากฏว่าไดรั้บการตอบสนองจากผูเ้รียนเป็น
อยา่งดี 

อุทุมพร จามรมาน (2545: 6-7) กล่าวถึงการนาํเน้ือหาสาระจากทอ้งถ่ินและแนวทาง
ในการพฒันาการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ดงัน้ี 

1. สาํรวจสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ศาสนา เศรษฐกิจของ
ท้องถ่ินจากการอ่านเอกสารของหน่วยงานการปกครอง หน่วยงานท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว 
หน่วยงานท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ เอกสารในห้องสมุดท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน แลว้นาํมาวิเคราะห์ สรุป 
เป็นเน้ือหาสาระท้องถ่ิน ได้แก่ เน้ือหาเก่ียวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม 
วฒันธรรม ศาสนา เศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัจุดเด่นของทอ้งถ่ิน หรือเน้ือหาท่ีเก่ียวกบั
นโยบายของประเทศท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน 
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2. นาํเน้ือหาดงักล่าวมาพิจารณาวา่จะเก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ใด 
3. นําเน้ือหามาผสมผสานกับเน้ือหาในหลกัสูตรใหม่ การผสมผสานอาจทาํได้

หลายลกัษณะ เช่น ใชเ้ป็นเน้ือหาในการสอน ใชเ้ป็นแบบฝึกหัด ใชเ้ป็นโครงงานให้ผูเ้รียนศึกษา
คน้ควา้ใชป้ระเดน็ปัญหาใหผู้เ้รียนไปคน้ควา้หาแนวทางแกไ้ขปัญหาเป็นตน้ 

จากแนวคิดขา้งตน้พอสรุปไดว้่า กรอบในการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสาระ
ท้องถ่ินนั้ น เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจาํวนั โดยคาํนึงถึงส่ือการเรียนรู้ท่ีนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือใน
การกระตุน้กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนการคดัเลือกเร่ืองราวตอ้งมาจากความ
สนใจของนกัเรียนโดยสาํรวจความตอ้งการเร่ืองราวตอ้งการเรียนรู้ หลงัจากนั้นนาํเร่ืองราวท่ีไดม้า
ทาํเป็นบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ หัวเร่ืองควรจะประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของจังหวัด สถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นวดั สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้ม ดอกไมป้ระจาํเมือง
งานประเพณี การแต่งการของชนเผา่ต่าง ๆ นิทานพ้ืนบา้น ตาํนาน และเร่ืองเล่า อาหารพื้นเมือง 
และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเพ่ือพฒันาเร่ืองเน้ือหาให้มีความใกลชิ้ดกบับริบทของนักเรียน
เพิ่มข้ึนและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง 
 
5. กระบวนการพฒันาส่ือและบทเรียนการสอน 

ส่ือเป็นส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะเป็นพาหนะนาํความรู้หรือสารสนเทศ (Information) ระหว่างผูส่ื้อ
กบัผูรั้บไปใชใ้นการส่ือสารและเม่ือนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน เราจึงเรียกว่า ส่ือการเรียนการ
สอน ส่ือการเรียนการสอนจึงทาํหน้าท่ีเป็นพาหนะนาํความรู้หรือสาร (Message) ไปสู่ผูเ้รียนใน
ระหวา่งท่ีมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน (เตม็ดวง เศวตจินดา, 2536) 

5.1 กรอบการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
การใชส่ื้อการเรียนรู้ในการเรียนการสอนนั้น ผูส้อนตอ้งมีกรอบของการพฒันาส่ือ

การเรียนรู้หรือแปรแกรมการเรียนการสอน เพื่อมีจุดมุ่งหมายในการพฒันาส่ือการเรียนรู้ส่ิงนั้น
ข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงคอ์ะไร ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายและนาํเสนอแนวคิดใน
การพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

ชวลิต เข่งทอง (2532: 2) ไดใ้ห้ความหมายของส่ือการเรียนการสอนไวว้่า ส่ือ 
(Media) หมายถึงตวักลางท่ีใชถ่้ายทอดหรือนาํความรู้ในลกัษณะต่างๆจากผูส่้งไปยงัผูรั้บให้เขา้ใจ
ความหมายได้ตรงกันในการเรียนการสอนส่ือท่ีใช้เป็นตัวกลางนําความรู้ในกระบวนการส่ือ
ความหมายระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนเรียกว่าส่ือการเรียนการสอน (Instruction Media) ในทาง
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การศึกษามีคาํท่ีมีความหมายแนวเดียวกนักบัส่ือการเรียนการสอนเช่นส่ือการสอน (Instructional 
Media or Teaching Media) ส่ือการศึกษา (Educational media) อุปกรณ์ช่วยสอน (Teaching Aids) 
เป็นตน้ในปัจจุบนันักการศึกษามกัจะเรียกการนําส่ือการเรียนการสอนชนิดต่างๆมารวมกันว่า
เทคโนโลยทีางการศึกษา (Educational) ซ่ึงหมายถึงการนาํเอาวสัดุอุปกรณ์และวิธีการมาใชร่้วมกนั
อยา่งมีระบบในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

กาญจนา คุณารักษ ์(2545: 45) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนสาํคญัการพฒันาส่ือการเรียนการ
สอนดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตส่ือนั้น ๆ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะ
เป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดและออกแบบส่ือ 

2. ทดลองใชส่ื้อการสอนท่ีผา่นการหาคุณภาพและประสิทธิภาพแลว้ 
3. ประเมินส่ือการเรียนการสอน โดยประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน

หลงัเรียนเปรียบเทียบกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมี
ต่อส่ือการเรียนการสอนท่ีผลิตข้ึน  

Tomlinson (1998: 97) ไดก้ล่าวถึงกรอบในการพฒันาส่ือการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษวา่ 

1. วิเคราะห์ครูหรือผูเ้รียน วิเคราะห์ความตอ้งการหรือปัญหาท่ีทาํให้ตอ้งพฒันาส่ือ
การสอน เช่น ปัญหาท่ีเกิดจากการทาํแบบฝึกหดัของนกัเรียนท่ีเกิดในชั้นเรียน 

2. คน้หาส่วนท่ีมีความตอ้งการหรือว่ามีปัญหาว่าเป็นภาษาและไวยากรณ์อะไร มี
คาํศพัทอ์ะไร มีหนา้ท่ีทางภาษาและทกัษะอะไร 

3. ศึกษาบริบทของส่ือท่ีจะพฒันาว่าตอ้งมีบริบทอย่างไรเป็นบทฟังหรือบทอ่าน
อย่างไรเพื่อจะไดใ้ห้ความคิด บริบทและบทความท่ีเหมาะสม เช่น ครูผูส้อนอาจจะสร้างใบงาน
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งการเรียนและพยายามท่ีจะยดึความคิดหลกัและภาท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นใจของผูเ้รียน 
ตดัสินใจสร้างบทอ่านเพื่อใช้เก่ียวขอ้งประสบการณ์ของผูเ้รียน ใบงานท่ีใช้ในชั้นเรียนเป็นการ
เสริมแรงการสอนจริง 

4. ศึกษาวิธีการสอนโดยใชส่ื้อนั้น เช่น เน้ือหาหนา้ท่ีทางภาษาเพื่อการส่ือสารของ
ประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมาย พร้อมทั้งมีแบบฝึกหดัในการแยกแยะและรูปแบบของคาํกริยาท่ี
เก่ียวขอ้งมีตวัอย่างให้ดูอย่างเพียงพอในการฝึกทาํงานให้ความสนใจกบัความหมายท่ีแฝงยู่และ
ทศันคติเกบ็เอาไวอ้า้งอิงในการฝึกและการเรียนคร้ังต่อไป 

5. ทางด้านรูปร่างภายนอกของส่ือ ให้พิจารณาความเหมาะสมด้านขนาด การ
มองเห็น การนาํมาผลิตใหม่ ความยาวของเทป เช่น ใชเ้ขียนแลว้ซีลอก นาํมาแจกในชั้นเรียน 
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6. นกัเรียนใชส่ื้อนั้นและทาํใบงายในชั้นเรียนและนาํช้ินต่อไปกลบัไปทาํท่ีบา้น 
7. ขั้นประเมินผล นกัเรียนใหข้อ้คิดเห็นและปัญหาเก่ียวกบัใบงาน 
Jerrode (1989: 14) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการใชส่ื้อการเรียนการสอนไว ้ดงัต่อไปน้ี 
1. ไม่มีวิธีการสอนหรือวสัดุประกอบการสอนชนิดใด ท่ีจะสามารถใชก้บัผูเ้รียน

และบทเรียนทัว่ไปไดว้ิธีสอนและวสัดุประกอบการสอนแต่ละประเภทยอ่มมีจุดมุ่งหมายเฉพาะของ
มนัเอง 

2. ในบทเรียนหน่ึงๆ ไม่ควรใชส่ื้อการเรียนการสอนมากเกินไป ควรใชเ้พียงแต่เท่า 
ท่ีจาํเป็นเท่านั้นในบางคร้ังกไ็ม่ควรใชส่ื้ออยา่งเดียวตลอด 

3. ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ควรจะตอ้งสอดคลอ้งกบับทเรียนและกระบวนการ
เรียนการสอน 

4. ส่ือการเรียนการสอนควรสร้างให้เกิดโอกาสท่ีผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเตรียม
และการใชอ้นัก่อใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีไม่ลืมง่าย 

5. ก่อนใช้ส่ือการเรียนการสอน ผูส้อนควรทดลองใช้ก่อนเพ่ือความแน่ใจว่าจะ
ใชไ้ดถู้กตอ้ง และมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยงัตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือประกอบให้
พร้อมทุกอยา่ง 

กล่าวโดยสรุปการผลิตส่ือครูผูส้อนมีส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงเพื่อความเหมาะสมหลายดา้น 
ทั้งดา้นคุณสมบติัและความตอ้งการของผูเ้รียน เน้ือหาสาระ ภาษาไวยากรณ์ คาํต่างๆ ท่ีจะใชใ้นส่ือ 
และวิธีการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และเม่ือผลิตส่ือมาแลว้ก็ตอ้งมีการ
ประเมินคุณภาพและปรับปรุงใหเ้หมาะสมโดยอาศยัขอ้คิดเห็นจากผูใ้ชคื้อนกัเรียน 

5.2 การพฒันาบทเรียนการสอน 
บทเรียนการสอนเป็นรายละเอียดของแนวทางการจดัการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเนน้

พฒันาผูเ้รียนโดยทัว่ไปหรือผูเ้รียนท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อให้ผูเ้รียนนั้ นได้รับการพฒันาตาม
จุดมุ่งหมายหรือลกัษณะของโปรแกรมท่ีวางไว ้ซ่ึงส่วนใหญ่รายละเอียดของโปรแกรมจะประกอบ
ไปดว้ยจุดมุ่งหมาย ลกัษณะของโปรแกรม การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม วิธีการจดักิกจรรมและ
การประเมินผลโปรแกรม (ดวงเดือน อ่อนน่วม, 2529) 

Ruddell (1995) อธิยายว่าบทเรียนการสอนโดยใชว้รรณกรรมเป็นฐานสาํหรับชั้น
เรียนสามารถออกแบบได ้3 แนวทางคือ 

1. มีหนงัสือหลกั (core set of book) และใชใ้นการสอนสาํหรับนกัเรียนแต่ละชั้น 
2. ใชว้รรณกรรมบูรณาการเขา้ไปในหลกัสูตรวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาองักฤษ สังคม

ศึกษา วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ 
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3. ใชต้ามความสนใจของเดก็แต่ละคน 

Mclaughlin and Allen (2002) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัลาํดับขั้นตอน
กระบวนการพฒันาบทเรียนการสอน ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การประเมินผูเ้รียน 
2. การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารสอน 
3. การวิเคราะห์ผลงาน 
4. การเลือกและการใชก้ลวิธีในการสอนรวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ 
5. การประเมินผลของโปรแกรม 
บทเรียนการสอนเป็นปัจจัย ช่วยส่ง เสริมให้ผู ้เ รียนเ กิดการเ รียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเนน้พฒันาทกัษะโดยทัว่ไปของผูเ้รียนและทกัษะพิเศษของผูเ้รียนแต่ละคน ซ่ึง
ตอ้งมีการพฒันาบทเรียนเป็นขั้นตอนโดยยึดตามกรอบของผูส้อนเลือกใช้วิธีการใดในการเลือก
ออกแบบโปรแกรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและผูส้อน  

5.3 ขั้นตอนการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
มีนักการศึกษาท่ีสําคญัไดเ้สนอเป็นแนวความคิดขั้นตอนการพฒันาส่ือการเรียน

สอน ดงัน้ี 
ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2520: 123) กล่าวถึงขั้นตอนการพฒันาชุดส่ือการเรียนการสอน 

ไวด้งัน้ี 
1. กาํหนดหมวดหมู่ เน้ือหาและประสบการณ์ อาจจะกาํหนดเป็นหมวดวิชาหรือ

บูรณาการเป็นแบบสหวิทยาการตามท่ีเห็นเหมาะสม 
2. กําหนดหน่วยการสอนโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยการสอน  ประมาณ

เน้ือหาวิชาท่ีจะใช ้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนไดใ้น 1 สัปดาห์ หรือสอนไดใ้นหน่วยละ
คร้ัง 

3. กาํหนดหัวเร่ือง ผูส้อนจะต้องถามตัวเองว่าในการสอนแต่ละหน่วยควรให้
ประสบการณ์อะไรแก่นกัเรียนบา้ง แลว้กาํหนดหวัเร่ืองออกมาเป็นหน่วยการสอนยอ่ย 

4. กําหนดหลักการและมโนทัศน์ หลักการและมโนทัศน์ท่ีกําหนดข้ึนจะต้อง
สอดคลอ้งกบัหน่วยและหัวเร่ือง โดยสรุปแนวความคิด สาระ และหลกัเกณฑ์ท่ีสําคญัไวเ้พื่อเป็น
แนวทางจดัเน้ือหามาสอนใหส้อดคลอ้งกนั 

5. กาํหนดวตัถุประสงค์ให้สอดคลอ้งกบัหัวเร่ือง โดยเขียนเป็นวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมท่ีตอ้งมีเกณฑก์ารเปล่ียนพฤติกรรมไวทุ้กคร้ัง 
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6. กาํหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซ่ึงจะเป็น
แนวทางในการเลือกและการผลิตส่ือการสอน “กิจกรรม” หมายถึง กิจกรรมทุกอยา่งท่ีผูเ้รียนปฏิบติั
เช่น การอ่านบตัรคาํสัง่ ตอบคาํถาม เขียนภาพ ทาํการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเล่นเกม ฯลฯ 

7. กาํหนดแบบประเมิน ตอ้งประเมินผลให้ตรงกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมโดย
ใชแ้บบทดสอบอิงเกณฑ ์(Criterion Test) เพื่อใหผู้ส้อนทราบวา่หลงัจากการเรียนโดยชุดส่ือประสม
แลว้ ผูเ้รียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

8. เลือกและผลิตส่ือการสอน วสัดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีครูใชถื้อเป็นส่ือการสอน
ทั้งส้ิน เม่ือผลิตส่ือการสอนของแต่ละหัวเร่ืองแลว้ก็จดัส่ือการสอนเหล่านั้นไวเ้ป็นหมวดหมู่ใน
กล่องท่ีเตรียมไว ้เพื่อนาํไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

9. หาประสิทธิภาพของชุดส่ือประสม เพื่อเป็นการประกนัว่าชุดส่ือประสมท่ีสร้าง
ข้ึนมีประสิทธิภาพในการสอน ผูส้ร้างจาํตอ้งกาํหนดเกณฑโ์ดยคาํนึงถึงหลกัการท่ีว่าการเรียนรู้เป็น
กระบวนการเพื่อช่วยในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

10. การใช้ชุดส่ือประสม เป็นขั้นการนําชุดส่ือประสมไปใช้ ซ่ึงจะต้องมีการ
ตรวจสอบและปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา 

Tomlinsom (1998: 98) ไดน้าํเสนอแนวความคิดเก่ียวกบัขั้นตอนการพฒันาส่ือ คือ  
1. วิเคราะห์ความตอ้งการส่ือ 
2. ระบุความตอ้งการ 
3. ศึกษาบริบทของส่ือ 
4. ศึกษาวิธีการสอนท่ีจะใชก้บัส่ือ 
5. ผลิตส่ือการเรียนการสอนและนาํมาใหก้บันกัเรียนใช ้
6. ประเมินผลส่ือและปรับปรุง 
จินตนา ใบซูกายิ (2534: 26-27) กล่าวถึงกระบวนการพฒันาส่ือการเรียนรู้ว่ามีขั้น

ต่อดงัต่อไปน้ี 
1. กาํหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไปของการผลิตส่ือ 
2. ศึกษาและกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้รียน 
3. กาํหนดและวิเคราะห์เน้ือหาสาระ 
4. กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
5. กาํหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล 
6. กาํหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเน้ือหา 
7. กาํหนดแหล่งขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการจดัทาํส่ือการเรียนรู้ 
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8. ยกร่างและจดัทาํส่ือการเรียนรู้ตามรูปแบบและวิธีการท่ีกาํหนดไว ้
9. ทดสอบคุณภาพของส่ือท่ีผลิตข้ึน โดยนาํไปทดลองใชก้ลุ่มบุคคลท่ีเป็นตวัแทน

ของผูเ้รียนท่ีจะตอ้งใชส่ื้อนั้น 
10. ปรับปรุงส่ือการเรียนรู้ตามขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาไว ้
11. นาํส่ือท่ีปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้นาํไปใช ้
สรุปไดจ้ากแนวความคิดขา้งตน้ไดว้่า การพฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้ง

นั้นตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการของผูเ้รียนและสภาพบริบทนั้น ๆ แลว้นาํความตอ้งการมาผลิตส่ือ
เพื่อตอบสนองกบัผูเ้รียนใหน้าํไปใชใ้นลาํดบัต่อไป  

5.4 เกณฑ์การประเมินบทเรียน 
ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพนั้นจะตอ้งมีการประเมินผลของส่ือเพื่อพิจารณา

คุณค่าของส่ือดงักล่าววา่ส่งผลต่อการเรียนการสอนเป็นอยา่งไรบา้ง และมีส่ิงท่ีควรปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้มากข้ึนไดอ้ยา่งไร ศิริพงศ ์พะยอมแยม้ (2533: 106-111) ไดก้ล่าวถึงการประเมิน
ส่ือการเรียนการสอนโดยทัว่ไป มี 2 ลกัษณะ คือ 

1. การประเมินคุณลกัษณะของส่ือ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของส่ือ ความคิดเห็นของผูใ้ช้
และผูเ้รียนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งดา้นเน้ือหาของส่ือท่ีสามารถสร้างความเขา้ใจให้แก่
ผูเ้รียนไดเ้พียงพอ คุณภาพทางเทคนิคของส่ือในดา้นขนาด ความชดัเจน ความดงั และความรู้สึก
พอใจต่อการใชส่ื้อของผูส้อนและผูเ้รียน 

2. การประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้จากส่ือ คือ การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากการใชส่ื้อ โดยใชม้าตรฐานร้อยละและการทดสอบทางสถิติ 

ส่วนเกณฑก์ารประเมินส่ือเพื่อท่ีจะให้สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินนั้น มีหารประเมินท่ีมี
ขั้นตอนท่ีแตกต่างจากการประเมินส่ือโดยทัว่ ๆ ไปบา้งในบางส่วน ซ่ึงกรมวิชาการ (2543: 39) ได้
กล่าวถึงเกณฑก์ารประเมินส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินดงัน้ี 

1. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละคาํอธิบายรายวิชา 
2. ถูกตอ้งตามหลกัวิชาและมีเน้ือหาเป็นปัจจุบนั 
3. เสนอเน้ือหาเป็นไปตามลาํดบัขั้นของการเรียนรู้ 
4. เน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน 
5. เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
6. เน้ือหาไม่ลบหลู่สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรมอนั

ดีและความมัน่คงของชาติ 
7. สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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8. ใชภ้าษาถูกตอ้ง ชดัเจน สละสลวย เป็นแบบอยา่งได ้
Tomlinson (1998) เสนอแนวทางการประเมินส่ือท่ีแตกต่างไว ้4 วิธีดงัน้ีเน้ือหา คือ 

เน้ือหาตามความต้องการของนักเรียนและวิธีการเข้าถึงข้อมูลกระบวนการ คือ แนวทางท่ี
หลากหลายในการเขา้ถึงเน้ือหาผลงาน คือ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัซอ้ม นาํไปใช ้และต่อยอดส่ิงท่ี
เรียนรู้แลว้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ คือสร้างห้องเรียนท่ีมีความ
ยืดหยุ่นพร้อมบรรยากาศท่ีเงียบสงบเหมาะแก่การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั และสอนกิจวตัรท่ี
สร้างความเป็นอิสระ 

สรุปไดว้่า การประเมินส่ือการสอนตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งเก่ียวกบัหลกัสูตร
และความตอ้งการของผูเ้รียน โดยประเมินจากดา้นเน้ือหา จุดประสงค ์ความยากหรือง่ายในการดาํ 
เนินกิจกรรมโดยใชส่ื้อ เพื่อท่ีจะสามารถประเมินผลไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

5.5 คุณค่าของส่ือการสอนทีมี่ต่อผู้เรียน 
เม่ือพิจารณาคุณค่าของส่ือการสอนท่ีมีต่อผูเ้รียน จะพบว่าส่ือการสอนมีคุณค่าต่อ

ผูเ้รียนดงัต่อไปน้ี 
5.5.1 ช่วยกระตุน้และเร้าความสนใจของผูเ้รียน ส่ือการสอนช่วยทาํให้ผูเ้รียนเกิด

ความสนใจเน้ือหาของบทเรียน ท่ีถูกนาํเสนอผา่นทางส่ือการสอน ความสนใจของผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ี
สาํคญัอยา่งยิง่ในกระบวนการเรียนรู้ เพราะอาจนบัไดว้่า ความสนใจเป็นบนัไดขั้นแรกท่ีจะนาํไปสู่
การเรียนรู้ของผูเ้รียนในท่ีสุด ตวัอย่างของการใชส่ื้อการสอนในกรณีน้ี เช่น ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้การ
สอน ผูส้อนทาํการฉายวีดิทศัน์ท่ีเป็นโฆษณาทางโทรทศัน์ซ่ึงมีเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาใน
บทเรียน ความน่าสนใจของส่ือวีดิทศัน์จะช่วยกระตุน้และเร้าความสนใจของผูเ้รียน นาํให้ผูเ้รียน
สนใจฟังเน้ือหาหลกัของบทเรียนต่อไป 

5.5.2 ช่วยใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว 
ส่ือการสอนควรเป็นส่ิงท่ีถูกออกแบบมาเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนรับรู้และทาํความเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนได้
อยา่งสะดวก ง่าย และรวดเร็วยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบทเรียนท่ีเน้ือหามีความสลบัซบัซอ้นหรือ
ยากท่ีจะทาํความเขา้ใจ ตวัอย่างของการใชส่ื้อการสอน เช่น การใช้ภาพวาดเพื่อแสดงให้เห็นถึง
เส้นทางการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย หรือการใชหุ่้นจาํลองเพื่อแสดงให้เห็นถึงลกัษณะและ
ตาํแหน่งท่ีตั้งของอวยัวะภายใน เป็นตน้ การใชส่ื้อการสอนจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนได้
รวดเร็วและง่ายข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยลดปัญหาของการส่ือความหมายโดยการพูดซ่ึงอาจเกิดข้ึนได ้
ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและตรงกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน 

5.5.3 ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลในบริบทของการเรียนรู้ 
บุคคลหรือผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เช่น เพศ ระดบัสติปัญญา ความถนัด 
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ความสนใจ สมรรถภาพทางกาย เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยอาจทาํให้
ผูเ้รียนมีความถนดั หรือความสามารถในการรับรู้ และการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั การใชส่ื้อการสอน
จะช่วยลดอุปสรรคหรือแกปั้ญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ ให้ลดลง
หรือหมดไปได ้ตวัอยา่งเช่น การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction) 
ใหผู้เ้รียนเรียนเป็นรายบุคคล จะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแต่ละคนใชเ้วลาในการเรียนตามความสามารถ
ในการเรียนของตนเอง เลือกลาํดบัหรือเน้ือหาบทเรียนตามท่ีตนเองสนใจหรือถนัด ในกรณีน้ีส่ือ
การสอนจะช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรวมกนัในชั้นเรียน ท่ีผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดช้า้มกัจะทาํ
ความเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนไดไ้ม่ทนักบักลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดเ้ร็วกวา่ เป็นตน้ 

5.5.4 ช่วยใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน 
ส่ือการสอนท่ีถูกออกแบบมาให้ผูเ้รียนต้องมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตวัอย่างเช่น การใชเ้กมต่อภาพ (jigsaw) แข่งขนักนัเป็นกลุ่มเพื่อหาคาํตอบจากภาพท่ีต่อเสร็จ
สมบูรณ์ การใชเ้กมแขวนคอ (hang man) เพื่อทายคาํศพัท์ เป็นตน้ ส่ือการสอนเหล่าน้ีช่วย
เอ้ืออาํนวยใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั หรือระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ช่วยใหบ้รรยากาศ
ของการเรียนการสอนมีชีวิตชีวา มีสังคมในห้องเรียนเกิดข้ึน นาํมาซ่ึงการช่วยเหลือกนัในดา้นการ
เรียนรู้ต่อไป 

5.5.5 ช่วยให้สามารถนําเน้ือหาท่ีมีขอ้จาํกัดมาสอนในชั้นเรียนได้ ตวัอย่างของ
เน้ือหาท่ีมีขอ้จาํกดั เช่น เน้ือหาท่ีมีความอนัตราย เน้ือหาท่ีเป็นเร่ืองหรือเหตุการณ์ในอดีต เน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระยะทางท่ีไกล เน้ือหามีค่าใชจ่้ายสูง เป็นตน้ การใชส่ื้อการสอนจะช่วยลดหรือขจดั
ปัญหาหรือขอ้จาํกดัเหล่าน้ีออกไปได ้ตวัอยา่งเช่น การฉายวีดิทศัน์ท่ีบนัทึกเหตุการณในอดีตไว ้การ
ใชภ้าพถ่ายของพื้นผิวดวงจนัทร์ การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบของสถานการณ์
จาํลองเพ่ือฝึกทกัษะการตดัสินใจในเร่ืองของการปลดชนวนวตัถุระเบิด การใช ้Flight Simulator 
เพื่อฝึกนกับิน เป็นตน้ การใชส่ื้อการสอนจะช่วยขจดัปัญหาในการสอนเร้ือหาท่ีมีขอ้จาํกดัดงัท่ีได้
กล่าวไปแลว้ได ้

5.5.6 ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนอย่างกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกบัการเรียน สภาพการ
เรียนการสอนท่ีดี ตอ้งจดัใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น (active learning) ส่ือการสอนท่ีไดรั้บ
การออกแบบมาเป็นอย่างดี ตอ้งเป็นส่ือการสอนท่ีสามารถกระตุน้หรือเร้าให้ผูเ้รียนทาํการเรียนรู้
ดว้ยความกระตือรือร้น โดยให้ผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน โดยควรเนน้ท่ีปฏิสัมพนัธ์ดา้น
การใชค้วามคิดหรือกิจกรรมทางสมอง ตวัอยา่งของส่ือการสอนท่ีสามารถกาํหนดเง่ือนไขใหผู้เ้รียน
ตอ้งเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นหรือมีส่วนร่วมกบัการเรียน ไดแ้ก่ หนังสือบทเรียนแบบโปรแกรม 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตน้ 
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5.5.7 ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน และไม่เบ่ือหน่ายต่อการ
เรียน หากโดยปกติแลว้ผูส้อนใชว้ิธีการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ การใชส่ื้อการสอน จะเป็น
การเปล่ียนบรรยากาศในห้องเรียนให้แตกต่างไปจากส่ิงท่ีเคยปฏิบติัเป็นประจาํในชั้นเรียน ทาํให้
ผูเ้รียนไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียน ส่ือการสอนบางอย่างยงัช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเพลิดเพลินในการ
เรียน เรียนรู้อยา่งสนุกสนานตวัอยา่งเช่น การใชส้ไลดป์ระกอบเสียง การทดลองในหอ้งปฏิบติัการ 
การชมนิทรรศการ เป็นตน้ 

สรุปว่าส่ือการเรียนการสอนมีความสําคญัต่อการเกิดการเรียนรู้ของผูเ้รียน ส่ือ
สามารถช่วยให้กระตุน้ผูเ้รียนและเร้าความสนใจการเรียนรู้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ไดร้วดเร็วและ
สะดวกข้ึน ช่วยใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียนมากยิง่ข้ึนและยงัช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
กระบวนการพฒันาบทเรียนของวิจยัในคร้ังน้ีจะมุ่งพฒันาทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษเพื่อนาํสู่
สารส่ือสาร อีกทั้งนาํกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานมาดาํเนินการปฏิบติักิจกรรมและ
เนน้เน้ือหาเก่ียวของบทเรียนเก่ียวกบัสาระทอ้งถ่ินท่ีตนเองสนใจและอาศยัอยู่เพื่อปลูกฝังความรัก
ถ่ินฐานบา้นเกิดใหมี้ความภาคภูมิใจ 
 
6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

6.1 งานวจัิยเกีย่วกบัความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษโดยเน้นภาระงานและสาระ
ท้องถ่ิน 

กระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นส่ิงสาํคญัในการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน ซ่ึงมี
หลากหลายวิธีการท่ีจะบรรลุผลให้เกิดแก่ผูเ้รียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทกัษะการฟัง–พูดภาษาองักฤษ
โดยเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามสาํคญัและไดท้าํการศึกษา
คน้ควา้วิจยัเพื่อคน้หาขอ้มูลและพฒันากระบวนการเรียนรู้ ทั้งในและต่างประเทศ มีงานวิจยัใน
ประเทศจาํนวนมากไดน้าํเสนิผลการวิจยัเก่ียวกบับทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระ
ทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษของนกัเรียนในประเทศและต่างประเทศ ดงัน้ี  

นนทพัทธ์ เมืองยศ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถทางการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษและความเช่ือมัน่ในตนเอง โดยการเรียนแบบเน้นภาระงานดา้นการท่องเท่ียวของ
นกัเรียนระดบักา้วหนา้เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการฟัง พูดภาษาองักฤษและความเช่ือมัน่
ในตนเองของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนแบบเนน้ภาระงานดา้นการท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายคือ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่จาํนวน24 คนผล
ของการวิจยัพบว่าความสามารถทางการฟัง พูดภาษาองักฤษของนกัเรียนสูงข้ึนหลงัการเรียนแบบ
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เนน้ภาระงานดา้นการท่องเท่ียวและความมัน่ใจในตนเองของนกัเรียนสูงข้ึนหลงัการเรียนแบบเนน้
ภาระงานดา้นการท่องเท่ียว 

นรมน บุรีแกว้ (2552) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการใชก้ารสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานท่ี
เนน้รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายเพ่ือเพิ่มพูนความสามารถในการฟังพูดภาษาองักฤษและ
ทกัษะทางสังคมของนกัเรียนระดบักา้วหนา้มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสามารถในการฟัง พูด
ภาษาองักฤษของนกัเรียน ระหว่างการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานท่ีเนน้รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ท่ี
หลากหลาย และเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะทางสังคมของนกัเรียน ก่อนและหลงัการสอนภาษาแบบมุ่ง
ปฏิบติังานท่ีเนน้รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย กลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4/4 โรงเรียนพระหฤทยั จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 15 คน ดว้ยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ 
แผนการสอนการฟัง พดู ภาษาองักฤษแบบมุ่งปฏิบติังานท่ีเนน้รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย 
จาํนวน 10 แผน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินความสามารถการฟัง-
พดูภาษาองักฤษ แบบวดัทกัษะทางสงัคม พบวา่ ความสามารถในการฟังพดูภาษาองักฤษของผูเ้รียน
ท่ีไดรั้บการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานท่ีเนน้รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัดีเยี่ยม(ร้อยละ 40) และทกัษะทางสังคมของผูเ้รียนสูงข้ึนหลงัไดรั้บการสอนภาษาแบบมุ่ง
ปฏิบติังานท่ีเนน้รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ท่ีหลากหลาย 

สุปรียา เตจ๊ะตา (2552) ได้ทาํการวิจยัเร่ืองการส่งเสริมความสามารถในการพูด
ภาษาองักฤษและแรงจูงใจของผูเ้รียนดว้ยกิจกรรมการเรียนท่ีเนน้ภาระงานดา้นการท่องเท่ียวเพื่อ
ศึกษาความสามารถระหวา่งการเรียนดว้ยกิจกรรมท่ีเนน้ภาระงานดา้นการท่องเท่ียวและเปรียบเทียบ
แรงจูงใจของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานด้านการ
ท่องเท่ียว กลุ่มเป้าหมาคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนสันกาํแพง จาํนวน 20 คน ดว้ย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นภาระงานดา้นการท่องเท่ียว ประเภทท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบประเมินความสามารถในการพดูภาษาองักฤษและแบบวดัแรงจูงใจ พบว่า 
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษระหว่างการเรียนท่ีเนน้ภาระงานดา้นการท่องเท่ียวของผูเ้รียน
ทั้งหมดผ่านเกณฑ ์(50%) คร่ึงหน่ึงของผูมี้ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษอยู่ในระดบัดีถึงดี
มาก และอีกคร่ึงหน่ึงอยู่ในระดับปานกลาง และแรงจูงใจของผูเ้รียนสูงข้ึนหลังการเรียนด้วย
กิจกรรมท่ีเนน้ภาระงานดา้นการท่องเท่ียว 

เกิดศิริ ชมพกูาวิน (2553) ไดท้าํการศึกษาการใชกิ้จกรรมแบบมุ่งปฏิบติังานเก่ียวกบั
สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มพนูความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษและความมัน่ใจในตนเองของ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถดา้นการฟัง-พดู
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ภาษาองักฤษระหว่างเรียนโดยใชกิ้จกรรมแบบมุ่งเนน้การปฏิบติังานเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวและ
เปรียบเทียบความม่นใจในตนเองของผูเ้รียนในการเรียนวิชาภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนโดยใช้
กิจกรรมแบบมุ่งเนน้ปฏิบติังานเก่ียวกกบัสถานท่ีท่องเท่ียว โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ีคือนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ 
จาํนวน 34 คน ซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองไดแ้ก่ แผนการสอนท่ีใชกิ้จกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน
เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว จาํนวน 8 แผน แผนละ 3 คาบ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินความสามารถดา้นการฟัง–พดูภาษาองักฤษ ทาํการประเมินระหว่างเรียน
และแบบวดัความมัน่ใจในตนเอง จากการวิจยัพบว่า ความสามารถทางการฟัง-พดูภาษาองักฤษของ
ผูเ้รียนทั้งหมดผา่นเกณฑร้์อยละ 50 และร้อยละ 41.18 มีความสามารถทางการฟัง-พูดภาษาองักฤษ
อยูใ่นระดบัดีถึงดีมากร้อยละ 47.05 อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อนละ 11.76 อยูใ่นระดบัพอใช ้หลงัจาก
เรียนโดยใชกิ้จกรรมแบบมุ่งปฏิบติังานเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวและความมัน่ใจในตนเองในการใช้
ภาษาองักฤษของผูเ้รียนสูงข้ึนจากระดบัปานกลางเป็นระดบัสูงหลงัจากเรียนโดยใชกิ้จกรรมแบบ
มุ่งเนน้ปฏิบติังานเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 

ในต่างประเทศมีงานวิจยัหลายฉบบัท่ีแสดงให้เห็นว่าการพฒันาความสามารถการ
ฟัง-พดู โดยเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ในดา้นเน้ือหาวิชา มีพฒันาการทาง
ภาษาองักฤษ และมีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาการฟัง-พดูภาษาองักฤษ ดงัเช่น Nunan (1989) ท่ีว่า งาน
เพื่อการส่ือสารเป็น กิจกรรมย่อยในชั้นเรียนท่ีมุ่งให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจ นาํความเขา้ใจนั้นไป
ปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัจุดประสงคข์องการใชภ้าษา รู้จกัคิดวิเคราะห์และพิจารณาและมีปฏิสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้นเพื่อการใชภ้าษาตามเป้าหมาย ทั้งน้ีจะให้ความสําคญักบัความหมายมากกว่ารูปแบบของ
ภาษา จากความหมายของงานขา้งตน้การเรียนแบบเนน้ภาระงานจึงเป็นการเรียนท่ีนกัเรียนจะตอ้ง
ปฏิบติัในชั้นเรียน ส่วนผูส้อนจะตอ้งออกแบบหลกัสูตรในรูปแบบของการใช้กระบวนการเน้น
ภาระงานและการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในขณะปฏิบติังาน โดยท่ีภาษาเพื่อการส่ือสารนั้นเน้น
ความสาํคญัของการส่ือความหมายมากกวา่ความถูกตอ้งของกฎไวยากรณ์ 

Kasap (2005) ทาํการวิจยัผลการสอนโดยเนน้ภาระงานในการพฒันาทกัษะการพูด
ของผูเ้รียน มีจุดประสงคเ์พื่อคน้หาผลการสอนโดยเน้นภาระงานในการพฒันาทกัษะการพูดของ
ผูเ้รียนและความเขา้ใจของครูต่อวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงาน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลชั้นเรียนจาก
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และแบบทดสอบการพูดซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นสองช่วงคือแบบทดสอบท่ีใชก่้อนการทดลองและหลงัการทดลองเพื่อนาํมาเปรียบเทียบหา
ค่าความกา้วหนา้ของนกัเรียนจาํนวน 45 คน ผลการวิจยัพบว่า แนวความคิดของผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดี
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ต่อการสอนโดยเนน้ภาระงานและผูเ้รียนมีการตอบสนองท่ีเป็นกลางต่อการดาํเนินการวิจยัซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการพดูใหดี้ยิง่ข้ึน 

Murad (2009) ทาํการวิจยัถึงประสิทธิผลของการสอนโดยเนน้ภาระงานเพื่อพฒันา
ทกัษะการพูดของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา ชาวปาเลสไตน์ ประเทศอิสราเอล มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สืบคน้ผลของการสอนโดยเนน้ภาระงานเพ่ือพฒันาทกัษะการพดูของนกัเรียนชั้นและสาํรวจเจตคติ
ต่อภาษาองักฤษ กลุ่มทดลองไดแ้ก่นกัเรียนปาเลสไตน์ ระดบัมธัยมศึกษา ปรากฏว่า โปรแกรมการ
สอนโดยเนน้ภาระงานเพ่ิมประสิทธิภาพทกัษะการพดูของนกัเรียนในกลุ่มทดลองและมีทศันคติท่ีดี
ต่อภาษาองักฤษเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นโปรแกรมการสอนโดยเน้นภาระงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ทกัษะการพดูของนกัเรียนหญิงใหมี้ผลเพ่ิมข้ึนมากกวา่ทกัษะการพดูของนกัเรียนชายในกลุ่มทดลอง 

Noor (2010) ทาํการวิจัยถึงประสิทธิภาพของการสอนทกัษะการพูดโดยใช้
กระบวนการสอนท่ีเนน้ภาระงาน สรุปผลการวิจยัไดว้่า ทกัษะการพูดภาษาองักฤษเป็นส่วนท่ียาก
ต่อการเรียนรู้และการสอนภาษาในฐานะท่ีสองการสอนทกัษะการพูดไม่ควรสอนให้นกัเรียนเพียง
พดูตามหรือท่องจาํ แต่นกัเรียนตอ้งสามารถนาํบทสนทนาไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจาํวนัทศันคติของครู
ท่ีตอบสนองแนวความคิดและความคิดเห็นของนักเรียนเป็นส่ิงสําคญั ครูควรสร้างสถานการณ์
เพื่อใหป้ระสบผลสาํเร็จของภาระงานซ่ึงวิธีการสอนโดยเนน้ภาระงานช่วยพฒันาการพดูของผูเ้รียน
ให้สูงข้ึนโดยผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงการจดักิจกรรมท่ีสามารถไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริงและทศันคติของ
ผูส้อนสามารถตอบสนองความคิดเห็นของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Ying (2012) ทาํการวิจยัถึงวิธีการสอนโดยเนน้ภาระงานเพื่อการสอนภาษาองักฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อคน้หาความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษในฐานะท่ีภาษา 
ต่างประเทศเก่ียวกบัทศันคติการเรียนรู้ กิจกรรมในชั้นเรียน  การทาํงานคู่และการทาํงานกลุ่มของ
แนวความคิดท่ีเนน้ภาระงานเคร่ืองมือวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นก่อนดาํเนินกิจกรรมซ่ึง
มีหัวขอ้เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวั ทศันคติทัว่ไปต่อการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีเนน้ภาระงาน จาํนวน 6 
กิจกรรม ส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัเทปบนัทึกเสียงและวิดีโอ กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
สาขาเทคโนโลยี ประเทศไตห้วนั ผลปรากฏว่า ผูเ้รียนทั้งหมดมีค่านิยมท่ีดีต่อความสามารถในการ
พดูและความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นดว้ยถึงประสิทธิภาพในการพดูส่ือสารพฒันาข้ึน ความมัน่ใจของ
นักเรียนก็เพิ่มข้ึนด้วย โดยเน้นภาระงาน เน่ืองจากช่วยให้นักเรียนเพ่ิมความมัน่ใจและเพ่ิมแรง
กระตุน้ใหผู้เ้รียนสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง 

Hasan (2014) ทาํการวิจยัถึงผลของการใช้ภาระงานท่ีเน้นการเรียนรู้ในการสอน
ภาษาองักฤษต่อความสามารถการส่ือสารของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบผลของภาระงานท่ีเนน้การเรียนรู้ในการสอนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัมธัยม 
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ศึกษาท่ีมีต่อความสามารถการพูดภาษาองักฤษ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ หนงัสือเรียนภาษา 
องักฤษในภาคเรียนท่ี 2 และขอ้สอบวดัความสามารถในการพดูโดยมีการวดัผลแบบ Rubric กลุ่ม
ตวัอยา่งของการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองมีทั้งหมด 23 คน เรียนในรายวิชาท่ีมีการ
บูรณการการเรียนรู้ท่ีเนน้ภาระงาน กลุ่มควบคุมมีทั้งหมด 21 คนเรียนตามบทเรียนเดิมท่ีครูแนะนาํ 
ผลของการวิจยั พบว่า มีค่าทางสถิติท่ีมีนยัสาํคญัท่ีแตกต่างกนัระหว่าง ค่าคะแนนเฉล่ียของรายวิชา
ท่ีมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีมีบทพดูคนเด่ียวและการทดสอบบทสนทนาสองทางสาํหรับกลุ่ม
ทดลอง ซ่ึงมีผลเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนภาษาองักฤษเพ่ิมมากข้ึนจากการใชภ้าระงานท่ีเน้น
การเรียนรู้ 

จากงานวิจยัหลายช้ินดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าการพฒันาทกัษะการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษโดยเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน นั้นเป็นแนวทางในการพฒันาในความสามารถ
ของผูเ้รียนให้สูงข้ึน ร่วมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาองักฤษให้เกิดแก่ผูเ้รียนอีกดว้ยโดย
งานวิจยัขา้งตน้ไดท้ดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ผลของงานวิจยัขา้งตน้ส่งเสริมทกัษะการฟัง-
พดูให้มีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงงานวิจยัยงัไม่ทาํในแนวของบทเรียนคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นท่ีดึงดูด
ความสนใจจากนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

6.2 งานวจัิยเกีย่วกบัการพฒันาส่ือทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
มีงานวิจยัเก่ียวกับการพฒันาส่ือทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษด้วยส่ือประเภท    

ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
อดิศา เบญจรัตนานนท์ (2552) ไดศึ้กษากิจกรรมและส่ือเพื่อพฒันาทกัษะการฟัง

และการพดูภาษาองักฤษมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาํเสนอกิจกรรมและส่ือเพื่อพฒันาทกัษะการฟังและการ
พดูภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารเพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนในสภาวการณ์ปัจจุบนัท่ี
ผูเ้ รียนไทยส่วนใหญ่ยงัขาดศักยภาพในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษทั้ งการฟังและการพูด 
ผลการวิจยัปรากฏว่า การจดักิจกรรมเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลสําเร็จในการฝึก
ทกัษะการฟังและการพูดเน่ืองจากกิจกรรมช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาในลกัษณะท่ีครบวงจร เกิด
แรงจูงใจในการเรียนภาษา และช่วยใหก้ารเรียนภาษาเป็นไปอยา่งธรรมชาติ อยา่งไรก็ตาม กิจกรรม
ท่ีใช้ในการฝึกทกัษะการฟังและการพูดจะเป็นไปในรูปแบบใดนั้น ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์และ
เน้ือหาของบทเรียนซ่ึงควรสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกับการส่ือสารในสถานการณ์จริงและหาก
เป็นไปไดก้ารเลือกเน้ือหาใหต้รงกบัความสนใจและความสามารถของผูเ้รียนจะเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการเขา้ชั้นเรียน รวมทั้งเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ซ่ึงจะ
นาํไปสู่สัมฤทธ์ิผลในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษในชีวิตจริง กิจกรรมท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการ
เสริมทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษได้นั้น ไดแ้ก่ การฝึกออกเสียง เกม บทบาทสมมติ 
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สถานการณ์จาํลอง และทศันศึกษาส่ือการสอนเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษให้กบัผูท่ี้ไม่ใช่เจา้ของภาษา ส่ือทศันูปกรณ์ช่วยให้ห้องเรียนสดใส ทาํให้บทเรียน
น่าสนใจ ช่วยกาํหนดความหมายของเน้ือหาใหช้ดัเจน ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจภาษาองักฤษไดดี้
ข้ึน ดงันั้นเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียนส่ือการเรียนการสอนจึงควรมี
ความหลากหลาย น่าสนใจ และช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ภาษาอยา่งรวดเร็ว โดยผูส้อนตอ้ง
สามารถเลือกใช ้ปรับและจดัการใชส่ื้อต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือ 
หาท่ีจะเรียน 

อนุสิษฐ ์พนัธ์กลํ่า (2552) ไดท้าํการพฒันาการพฒันาชุดการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะ
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้ นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎักาํแพงเพชรเพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะ
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้ นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎักาํแพงเพชร เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
สําหรับผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎักาแพงเพชร และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎักาแพงเพชร   
โดยกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 2คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฎักาํแพงเพชร รวมจานวน 40 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยัพบว่า ชุดการ
สอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษของนกัศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 2 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎักาํแพงเพชรท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพท่ี 90.02/80.06 ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไวค่้าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนดว้ยชุดการ
สอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษของนกัศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 2 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎักาํแพงเพชร สูงกว่าคะแนนการทาแบบทดสอบก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ ชั้นปี ท่ี 2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎักาํแพงเพชร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะ
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้ นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎักาํแพงเพชร ดา้นเน้ือหา ภาษา แบบฝึกหดั และการออกแบบบทเรียน โดยเฉล่ีย
ในระดบัมาก 

พรพิมล ริยาย  และ  ธนางกูร ขาํศรี (2553) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาทักษะ         
การฟัง-พูดภาษาองักฤษของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย มีวตัถุ 
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ประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียในการช่วยสอนทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษ และเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบประเมินทกัษะการพูดแบบทดสอบการฟังภาษาองักฤษ และ
แบบวดัเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ในการช่วยสอนทกัษะการฟัง-
พดูภาษาองักฤษ โดยใชป้ระชากรคือ กลุ่มเรียนท่ี 3 และกลุ่มเรียนท่ี 7 จาํนวน 37 คนส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ และมีเกรดเฉล่ียสะสมทั้ งหมดเม่ือสําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิมระหว่าง 2.50-2.99 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียในการช่วยสอนทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษในภาพรวมพบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัการมี
ผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับเป็นกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22 หลังการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียนักศึกษามีทกัษะดา้นการฟังภาษาองักฤษมากกว่าก่อนการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ส่วนทกัษะการพดูภาษาองักฤษดา้นการพูดอยา่งคล่องแคล่ว ดา้นการพูดถูก
ตามหลกัไวยากรณ์ ดา้นการออกเสียงและดา้นการพูดโดยใชภ้าษากายในการส่ือสารนอ้ยกว่าก่อน
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 

ในต่างประเทศมีงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาส่ือทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษ
หลายช้ิน อาทิ 

Chin-Hsin and Cho-Ming (2010) ไดศึ้กษาการเลือกใชส่ื้อช่วยสอนเพื่อเพิ่ม
วิธีการใชก้ลวิธีการฟัง-พูดของผูเ้รียนชาวไตห้วัน่ท่ีเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
โดยใชว้ิธีการเลือกสุ่มจากกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ซ่ึงเลือกเรียนในสาขาภาษาองักฤษจาํนวน 
4 ห้อง โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองจาํนวน 2 ห้อง และกลุ่มควบคุมจาํนวน 2 หอ้ง สาํหรับกลุ่ม
ทดลองไดใ้ชว้ิธีการทบทวนคาํศพัท ์อ่านเสียงดงั และส่ือการพูดนาํเสนองาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั ประกอบดว้ย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และแบบสอบถาม ผลการวิจยัปรากฏว่า 
ประสิทธิผลของการเลือกใชส่ื้อช่วยสอนเพื่อเพิ่มวิธีการใชก้ลวิธีการฟัง-พดูทาํใหผ้ลของการเรียนรู้
ดีข้ึน อีกทั้งมีขอ้เสนอแนะว่าส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายนั้นควรจะมีอยู่ในหนงัสือเรียนของทกัษะ
การฟังและหลกัสูตรการพดู 

Lin (2011) ศึกษาโครงสร้างส่ืออิเลก็ทรอนิกส์แสดงบทบาทสมมติสาํหรับผูเ้รียน
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ พบว่า โครงสร้างส่ืออิเลก็ทรอนิกส์แสดงบทบาทสมมติมี
ประสิทธิภาพในทางท่ีดีเพื่อพฒันาทกัษะการพูดของนักเรียนสําหรับคุณภาพของภาษาและการ
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สร้างการเรียนรู้ทางภาษาและผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเชิงบวกต่อกระบวนการของโครงสร้างส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์แสดงบทบาทสมมติ 

Masoud (2012) ท่ีศึกษาผลของส่ือการเรียนรู้ทกัษะการฟังสภาพจริงของทกัษะการ
ฟัง โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 60 คน ซ่ึงใชว้ิธีเลือกสุ่ม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองใชว้ิธีการ
เรียนรู้ผา่นส่ือการเรียนรู้ทกัษะการฟังสภาพจริงและกลุ่มควบคุมจะใชส่ื้อการเรียนรู้การฟังแบบง่าย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัไดแ้ก่ การทดสอบความชาํนาญ ซ่ึงแบ่งออกเป็น แบบทดสอบการฟังเพื่อ
ความเขา้ใจและกระบวนการเขา้ใจในทกัษะการฟัง และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ทศันคติและความคิดเห็นต่อส่ือการเรียนรู้ ผลการวิจยัปรากฏว่า ผูเ้รียนท่ีใชส่ื้อการเรียนรู้ทกัษะการ
ฟังสภาพจริงสามารถทาํใหส้าํเร็จในการทดสอบหลงัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี และผลตอบกลบัมีทศันคติ
ท่ีดีต่อการเรียนรู้ท่ีใชส่ื้อการเรียนรู้ทกัษะการฟังสภาพจริง 

Riyana (2012) ศึกษาการประยกุตส่ื์อมลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์สาํหรับการสร้างคาํศพัท์
ในการสอนพูดสาํหรับผูเ้รียน พบว่า การสอนคาํศพัทท่ี์ใชม้ลัติมีเดียท่ีแตกต่างกนัจะช่วยให้ผูเ้รียน
เพ่ิมคาํศพัทภ์าษาองักฤษและการสอนคาํศพัทจ์ะมีความชดัเจนมากกว่าการสอนเป็นคาํ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งส่ือมลัติมีเดียท่ีมีความเหมาะสมคือส่ือท่ีผูเ้รียนสามารถมองเห็นและไดย้ินเสียงเพราะว่าส่ือ
เหล่าน้ีสามารถแปลเปล่ียนเป็นการมองเห็นภาพ การใชส่ื้อในการสอนเพื่อการเรียนรู้จะสามารถ
ช่วยครูและผูเ้รียนกระตุน้การเรียนรู้ไปเป็นดว้ยกนัท่ีจะประสบความสาํเร็จมากหวา่จะช่วยใหผู้เ้รียน
เรียนดว้ยตนเอง นอกเหนือจากนั้นส่ือมลัติมีเดียสามารถช่วยนักเรียนจดจาํหน้าท่ีของการส่ือสาร
ของรูปแบบทางภาษาท่ีสามารถนาํไปใชค้วามหมายในการส่ือสารและใชผ้ลตอบกลบัเพ่ือประเมิน
ความสาํเร็จในการถ่ายทอดขอ้ความ 

จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาส่ือทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษดงักล่าว
ขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัไดแ้นวคิดในการสร้างรูปแบบของส่ือเสริมทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษโดย
เนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินโดยการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษ เน่ืองมาจากสามารถกระตุน้ความ
สนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดีเพราะว่าบทเรียนสามารถนาํเสนอภาพกราฟิกและภาพวาด และ
ผูเ้รียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูง เน่ืองจากนกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยตนเองสามารถฝึก
ซํ้ าๆไดต้ามท่ีนกัเรียนตอ้งการ ในปัจจุบนัน้ีทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษมีความสาํคญัต่อนกัเรียน
เก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียนและสอดคลอ้งกบัความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)โดยทกัษะการฟังพฒันาความสามารถฟังโดยรวม การฟังคู่
สนทนา ฟังใหเ้กิดความรู้และฟังเพื่อความเขา้ใจเร่ืองราว ดา้นทกัษะการพดูพฒันาความสามารถการ
สนทนา การอภิปราย การแลกเปล่ียนขอ้มูล การติดต่อธุระ การบรรยาย การโตแ้ยง้และการนาํเสนอ 
จากการศึกษาเอกสารผูว้ิจยัจะดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือของงานวิจยัประกอบดว้ย แบบทดสอบ
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ความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษมีการวดัประเมินผลทกัษะการฟังและทกัษะการพูดโดยออ้ม
และตรง บทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษและแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเรียน การศึกษาเน้ือหาของงานวิจยัในคร้ังน้ี
การพฒันาทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษโดยสาระทอ้งถ่ินยงัมีไม่มากเท่าท่ีควรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษางานวิจยัในต่างประเทศ ทาํใหผู้ว้ิจยัคน้หาสาระทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาค่อนขา้งยาก
จึงเป็นช่องวา่งของงานวิจยัในคร้ังน้ีจากการศึกษาเอกสารเหล่าน้ีน่าจะเหมาะสมกบัการพฒันาทกัษะ
การฟังและทกัษะการพดูภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสนใจ 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

การวิจยัเร่ือง “ผลการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อ
ความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา
อาํนํ้ าเกล้ียงจงัหวดัศรีสะเกษ” เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Pre-experimental Research) มีวตัถุประสงค์
เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อ
ความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียนบทเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการ
ฟัง-พดูภาษาองักฤษ โดยผูว้ิจยัดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
3. ระยะเวลา 
4. รูปแบบการวิจยั 
5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
6. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
7. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
8. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยาจงัหวดัศรีสะเกษท่ี
เรียนในรายวิชาภาษาองักฤษฟัง-พูด โดยมีการจดักลุ่มแบบคละความสามารถแต่ละห้องเรียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 มีการทาํแบบทดสอบกลางของโรงเรียนเพื่อจดักลุ่มหอ้งเรียนใหมี้ระดบั
ความสามารถของนกัเรียนท่ีใกลเ้คียงกนัและความเหมาะสมจาํนวน 101 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยาอาํเภอนํ้ าเกล้ียง
จงัหวดัศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2558 ท่ีเรียนรายวิชาภาษาองักฤษฟัง-พดูจาํนวน 30 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposivesampling) โดยเป็นนกัเรียนท่ีรับผดิชอบในการเรียนการสอน 
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2. ตัวแปรทีศึ่กษา 
2.1 ตวัแปรตน้คือบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน  
2.2 ตวัแปรตามคือ 

 2.2.1 ความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
 2.2.2 ความคิดเห็นต่อบทเรียนองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน 
 
3. ระยะเวลา 

ระยะเวลาใช้ในการทดลองใช้และพฒันาบทเรียนองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระ
ทอ้งถ่ินความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ า
เกล้ียงวิทยา อาํเภอนํ้าเกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นระยะเวลารวม 12 สปัดาห์ 24 คาบเรียน คาบเรียน
ละ 50 นาที ระหว่างวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2558-11 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยแบ่งเป็นระยะเวลาก่อน
การทดลอง (Pre-test) 2 คาบเรียน ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ และระยะเวลาหลงัการ
ทดลอง (Post-test) 2 คาบเรียนรวมทั้งส้ิน 12 สปัดาห์ 

 
4. รูปแบบการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัแบบเชิงทดลอง (Pre-experimental Research) โดยใช้
แบบการวิจยัแบบ One-Group-Pretest-Posttest Design 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 
กลุ่มทดลอง O1 X O2 

 
O1 แทน การทดสอบก่อนการใชบ้ทเรียนองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา 
จงัหวดัศรีสะเกษ 

X แทน การใชบ้ทเรียนองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินสาํหรับ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยาจงัหวดัศรีสะเกษ 

O2 แทน การทดสอบหลงัการใชบ้ทเรียนองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน
   สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา 

จงัหวดัศรีสะเกษ 
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5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
5.1 แบบสอบถามความตอ้งการดา้นสาระทอ้งถ่ิน10อย่างประกอบดว้ย 1) ลกัษณะ

ทัว่ไปของจงัหวดั 2) สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 3) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นวดั 4) สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้ม 5) ดอกไมป้ระจาํเมือง 6) งานประเพณี 7) การแต่งการของชนเผา่ต่างๆ 
8) นิทานพ้ืนบา้นตาํนานและเร่ืองเล่า 9) อาหารพื้นเมืองและ 10) บุคคลท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั 

5.2 บทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการ      
ฟัง-พดูภาษาองักฤษจาํนวน10บทเรียน 

5.3 แบบทดสอบความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษแบบปรนัย4ตวัเลือกจาํนวน   
50 ขอ้ 

5.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อบทเรียน
ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 

 
6. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัดงัน้ี 
6.1 กาํหนดหัวเร่ือง 

โดยพิจารณาขอบข่ายจากสภายโุรป (European council) CEFR และ สาระทอ้งถ่ินของจงัหวดัศรีสะ
เกษดงัน้ี 
 6.1.1 ศึกษาหัวเร่ืองของบทเรียนจากสภายุโรป (European council) และCEFR
ประกอบดว้ย 1) Locations 2) Places3) Lifestyles4) Education and Future Career5) 
Environments6) Travel7) Relation with Other People8) festival9) Shopping10) Food and 
Drink11) Occupation12) Foreign Languagesและ 13) Famouspeople 
 6.1.2 ศึกษาเน้ือหาสาระดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัจงัหวดั
ศรีสะเกษจากเอกสารต่าง ๆ ไดแ้ก่หนงัสือเท่ียวไทยไปกบั “นายรอบรู้” ศรีสะเกษ-สุรินทร์ (สุวฒัน์, 
2545) และศรีศิขเรศปราสาทวิหารวิหารสวรรคศ์าสนสถานไร้พรมแดน(อภิวนัทร์, 2551)แผน่พบั
เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมแหล่งท่องเท่ียวทั้งของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ เป็นตน้เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความตอ้งการ 
 6.1.3 สร้างแบบสอบถามความตอ้งการหัวเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดัศรีสะเกษ
เพื่อสร้างและพฒันาบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน เป็นแบบสอบถามความ
ตอ้งการนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษฟัง-พูดในโรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา
จาํนวน 30คนประกอบดว้ย 
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6.1.3.1 ลกัษณะทัว่ไปของจงัหวดั 
6.1.3.2 สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 
6.1.3.3 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นวดั 
6.1.3.4 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้ม 
6.1.3.5 ดอกไมป้ระจาํเมือง 
6.1.3.6 งานประเพณี 
6.1.3.7 การแต่งการของชนเผา่ต่าง ๆ 
6.1.3.8 นิทานพ้ืนบา้นตาํนานและเร่ืองเล่า 
6.1.3.9 อาหารพ้ืนเมือง 
6.1.3.10 บุคคลท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั 

 6.1.4 ปรับปรุงแบบสอบถามความตอ้งการโดยนาํแบบสอบถามความตอ้งการหัว
เร่ืองเสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูรู้้ดา้นวฒันธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี 
พิจารณา 
 6.1.5 เก็บขอ้มูลความตอ้งการหัวเร่ืองโดยใชแ้บบสอบถามความตอ้งการท่ีไดรั้บ
การตรวจสอบแก้ไขแล้วไปสอบถามกลุ่มเป้าหมายท่ีซ่ึงประกอบ นักเรียนท่ีเรียนในรายวิชา
ภาษาองักฤษฟัง-พดู ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 จาํนวน 30 คน โดยใหน้กัเรียนเรียงลาํดบัความตอ้งการ
ในการเรียนแต่ละหวัขอ้เร่ืองจากมากไปหานอ้ย มี4ระดบั 
 6.1.6 วิเคราะห์ผลการสาํรวจความตอ้งการหัวเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดัศรีสะ
เกษ โดยสรุปผลความตอ้งการจากหวัขอ้ระดบัมากท่ีสุดในแต่ละเร่ืองแสดงดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของแบบสอบถามความตอ้งการหวัเร่ือง 
 

 

หัวข้อ 
ลาํดับความต้องการ 

มาก – น้อย 

 

ค่าเฉลีย่ 

1.ลกัษณะทัว่ไปของจงัหวดั 
1.1 ประวติัของจงัหวดั 
1.2 อาํเภอต่าง ๆ 
1.3 การคมนาคม 
1.4 ทิศทาง 

 
มาก 

 ปานกลาง 
นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

 
80.00 
13.00 
4.00 
3.00 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของแบบสอบถามความตอ้งการหวัเร่ือง (ต่อ) 

 

หัวข้อ 
ลาํดับความต้องการ 

มาก – น้อย 

 

ค่าเฉลีย่ 

2. สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 
2.1 เขาพระวิหาร 
2.2 ปราสาทสระกาํแพงใหญ่ 

 
มาก 
นอ้ย 

 
94.00 
2.00 

2.3 ปราสาททบัทนั 
2.4 ปราสาทเยอ 

ปานกลาง 
นอ้ยท่ีสุด 

3.00 
1.00 

3. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นวดั 
3.1 วดัลา้นขวด 
3.2 วดัมหาพทุธาราม 
3.3 วดัพระธาตุเรืองรอง 
3.4 วดัไพรพฒันา 

 
ปานกลาง 
นอ้ยท่ีสุด 
มาก 
นอ้ย 

 
25.00 
5.00 

55.00 
15.00 

4. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้ม 
4.1 สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
4.2 นํ้าตกหว้ยจนัทร์ 
4.3 นํ้าตกภูลออ 
 4.4 นํ้าตกสาํโรงเกียรติ 

 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

 
66.00 
18.00 
7.00 
9.00 

5. ดอกไมป้ระจาํเมือง 
5.1 ดอกไมป้ระจาํเมือง ศรีสะเกษ 
5.2 ดอกไมป้ระจาํเมือง ขขุนัธ์ 
5.3 ดอกไมป้ระจาํเมือง กนัทรลกัษณ์ 
5.4 ดอกไมป้ระจาํเมือง กนัทรารมย ์

 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

 
85.00 
10.00 
2.00 
3.00 

6. งานประเพณี 
6.1 เทศกาลดอกลาํดวน 
6.2 ประเพณีบุญบั้งไฟ 
6.3 เทศกาลเงาะ ทุเรียน 
6.4 ประเพณีแซนโดนตา 

 
มาก 
นอ้ย 

ปานกลาง 
นอ้ยท่ีสุด 

 
74.00 
9.00 

10.00 
7.00 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของแบบสอบถามความตอ้งการหวัเร่ือง (ต่อ) 

 

หัวข้อ 
ลาํดับความต้องการ 

มาก – น้อย 

 

ค่าเฉลีย่ 

7. การแต่งกายของชนเผา่ต่าง ๆ 
7.1 ชนเผา่เขมร 
7.2 ชนเผา่ส่วย 
7.3 ชนเผา่ลาว 

 
มาก 
นอ้ย 

ปานกลาง 

 
43.00 
20.00 
21.00 

7.4 ชนเผา่เยอ นอ้ยท่ีสุด 16.00 
8. นิทานพ้ืนบา้น ตาํนาน และเร่ืองเล่า 

3.1 ตาํนานการตั้งช่ือเมืองศรีสะเกษ 
3.2 ตาํนานแม่ศรีสระผม 
3.3 ตาํนานการสร้างเมืองขขุนัธ์ 
3.4 นิทานเชียงเม่ียงโกหกเจา้เมือง 

 
นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 

 
20.00 
9.00 

48.00 
23.00 

9. อาหารพื้นเมือง 
9.1 ไก่ยา่งไมก้ะดนั 
9.2กระเทียมโทนแช่นํ้าผึ้ง 
9.3 หอม/กระเทียมสด 
9.4 ไข่เคม็ไพรบึง 

 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

 
59.00 
20.00 
18.00 
3.00 

10. บุคคลท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั 
10.1 นายบุญชง วีสมหมาย 
10.2 นกนอ้ยอุไรพร 
10.3 เสถียร สุภากลุ(เสถียร ทาํมือ) 
10.4 ยิง่ยง ยอดบวังาม 

 
นอ้ยท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ย 

 
2.00 

78.00 
15.00 
5.00 

  
 6.1.7 สรุปผลเน้ือหาท่ีได้จากการสํารวจความต้องการจากแบบสอบถามมาจัด
เรียงลาํดบัตามความสาํคญัของหัวขอ้ตามความถ่ีโดยขอ้ท่ีไดรั้บคะแนนนอ้ยสุดจะเป็นขอ้ท่ีมีความ
ตอ้งการมากท่ีสุดผลคะแนนรวมความตอ้งการแสดงดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลสรุปหวัเร่ืองจากแบบสอบถามความตอ้งการหวัเร่ือง 

เร่ือง ทีม่า ชนิดของส่ือ 
1.ประวติัของจงัหวดั 
2.เขาพระวิหาร 
3.วดัพระธาตุเรืองรอง 
4. สวนสมเดจ็ 
   พระศรีนครินทร์ 
5. ดอกไมป้ระจาํเมือง 
   ศรีสะเกษ 
6. เทศกาลดอกลาํดวน 
7. ชนเผา่เขมร 
8. ตาํนานการสร้างเมือง 
ขขุนัธ์ 

9. ไก่ยา่งไมม้ะดนั 
10. นกนอ้ยอุไรพร 

1.ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัศรีสะเกษใน 
 ดา้นต่าง ๆ จากหนงัส่ือเก่ียวกบัประเพณี 
 ศิลปวฒันธรรมแผน่พบัและหนงัสือ 
   ท่องเท่ียว 
2. นาํขอ้มูลต่าง ๆ มาจดัเรียงเป็นหมวดหมู่ 
   ต่าง ๆ  
3. จดัทาํแบบสอบถามเพ่ือสาํรวจความหวัขอ้ 
   เร่ืองท่ีตอ้งการ 
4. นาํแบบสอบถามไปแจกใหน้กัเรียนท่ีเรียน 
บทเรียนฟัง-พดูภาษาองักฤษ โดยเนน้ 
   ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน 
5. นาํผลคะแนนมาหาค่าความตอ้งการรวมใน 
   แต่ละหวัเร่ือง 
6. จดัลาํดบัความตอ้งการโดยรวมในแต่ละหวั 
   เร่ืองยอ่ย โดยเรียงอนัดบัท่ีจากคะแนนนอ้ย 
  ไปสู่คะแนนมาก 

1.บทสนทนา 
2.รูปภาพ 
3.บทความ 
4. แผน่พบั 
5. วิดีโอ 

 
 

 6.1.8 นาํหัวเร่ืองท่ีควรจะพฒันาเป็นบทเรียนและหาแนวทางในการดาํเนินกิจกรรม
โดยสืบคน้บทฟังเพื่อจะเก็บขอ้มูลการฟังกบัผูเ้รียน ท่ีจะถ่ายทอดความรู้ดา้นวฒันธรรมไปสู่การพดู
โดยนาํเอาสารมาจากดา้นการฟังปรับปรุงทาํทั้ง 10 ดา้นและปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์
และผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
 6.1.9 สรุปผลเน้ือหาท่ีได้จากแบบสํารวจความตอ้งการหัวเร่ืองเพ่ือจดัเรียงลาํดับ
ความเหมาะสมของหวัขอ้ 
 6.1.10 กาํหนดสาระดา้นวฒันธรรม 10 ดา้นเพ่ือนาํมาพฒันาบทเรียนภาษาองักฤษท่ี
เนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินแสดงดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 สาระดา้นวฒันธรรม 10 ดา้น 

ด้าน สาระด้านวฒันธรรม หัวเร่ือง 
1. ลกัษณะทัว่ไปของจงัหวดั ประวติัของจงัหวดั 
2. สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ เขาพระวิหาร 
3. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นวดั วดัพระธาตุเรืองรอง 
4. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้ม สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
5. ดอกไมป้ระจาํเมือง ดอกไมป้ระจาํเมือง ศรีสะเกษ 
6. งานประเพณี เทศกาลดอกลาํดวน 
7. การแต่งกายของชนเผา่ต่าง ๆ ชนเผา่เขมร 
8. นิทานพ้ืนบา้น ตาํนาน และเร่ืองเล่า ตาํนานการสร้างเมือง ขขุนัธ์ 
9. อาหารพื้นเมือง ไก่ยา่งไมม้ะดนั 
10. บุคคลท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั นกนอ้ย อุไรพร 

 
6.2 การกาํหนดสาระภาษา 

 6.2.1 ศึกษาหลกัสูตรหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศรายวิชาภาษาองักฤษฟัง-พดูชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ของโรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา เพื่อ
นาํมากาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

 คาํอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ท่ีมา: โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนํ้าเกลีย้งวิทยาอาํเภอนํ้าเกลีย้งจังหวัด
ศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ: โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา, 2553), 51. 

ศึกษา ฝึก และปฏิบติัการฟังและพูดเก่ียวกบัการทกัทายและการกล่าวตอบ (greeting and 
responding) การกล่าวลา (leave taking) การพูดแนะนาํ (introducing) การพูดแทรก 
(interrupting) การพดูเตือนใหร้ะวงั (urgent warning) การถามทุกขสุ์ข (asking about health) 
การกล่าวขอบคุณและการกล่าวตอบ ( thanking and responding ) การพดูขอโทษ (apologizing) 
การแสดงความช่ืนชม ยนิดี และกล่าวชม(expressing admiration and complement) การแสดง
การยอมรับและไม่ยอมรับ (expressing approval and disapproval) และการพูดแสดงความ
ตอ้งการ (expressing needs) 
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 6.2.2 วิเคราะห์มาตรฐานและตวัช้ีวดัในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยคาํนึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้สาระผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั
หน่วยกิตและเวลาเรียนดงัแสดงในตารางท่ี4 
 
ตารางท่ี 4 วิเคราะห์มาตรฐานและตวัช้ีวดัในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

หน้าที ่ ระดับการเรียนรู้ สาระ 
ทกัษะการฟัง 
- ตอบคาํถามจากการฟังเร่ือง 
ใกลต้วั 
- เขา้ใจคาํสัง่คาํขอร้อง 
คาํแนะนาํและคาํช้ีแจง 
- สามารถการจบัใจความสาํคญั 
 จากเร่ืองท่ีฟังได ้
-สามารถการตีความ/ถ่ายโอน 
ขอ้มูลใหส้มัพนัธ์กบัส่ือท่ี 
ไม่ใช่ความเรียงนกัเรียน 
สามารถฟังเขา้ใจคาํสัง่ 
คาํขอร้อง คาํแนะนาํและ 
คาํช้ีแจง ซ่ึงนาํไปสู่การตอบ 
คาํถามจากเร่ืองใกลต้วัและ 
สามารถฟังเพื่อจบัใจความ 
สาํคญัตีความและถ่ายโอน 
ขอ้มูลจากเร่ืองท่ีฟังได ้
ทกัษะการพดู 
-พดูอธิบายเก่ียวกบันิทาน 
เร่ืองสั้นและเร่ืองจากส่ือ 
ประเภทต่างๆ 
-พดูสนทนาทกัทายกล่าวลา 
ขอบคุณขอโทษและ 
ประโยค/ขอ้ความท่ีใช ้

 
-ความเขา้ใจ 
 
-ความเขา้ใจ 
 
-ความเขา้ใจ 
 
-ความเขา้ใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความเขา้ใจ 
 
 
-การนาํไปใช ้
 
 

 
-ขอ้ความจากป้าย 
 ประชาสมัพนัธ์ 
-แผน่ผบั,ใบปลิว 
 
-รายการอาหาร 
 
-คู่มือการท่องเท่ียว 
 
 
-บนัทึกประจาํวนั 
 
 
 
 
 
 
 
-แผน่ป้ายโฆษณา 
-ป้ายประกาศ 
 
-ข่าว 
-สถานการณ์ประจาํวนั 
-ภาพต่าง ๆ 



136 

 
 

ตารางท่ี 4 วิเคราะห์มาตรฐานและตวัช้ีวดัในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

หน้าที ่ ระดับการเรียนรู้ สาระ 
แนะนาํตนเอง 
- พดูแสดงความรู้สึกความ 
คิดเห็นและใหเ้หตุผล 
ประกอบ 
- พดูประโยคและขอ้ความ 
บรรยายเก่ียวกบัตนเอง 
กิจวตัรประจาํวนั 
ประสบการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 
ใกลต้วั 
- เลือกใชภ้าษานํ้าเสียงและ 
กิริยาท่าทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสงัคมและ 
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
- พดูนาํเสนอขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริง 
  ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้การ 
รวบรวมและการสรุป 
นกัเรียนสามารถพดูสนทนา 
  ทกัทาย กล่าวลาขอบคุณ 
ขอโทษประโยค/ขอ้ความท่ี 
ใชแ้นะนาํตนเอง และเล่า 
  นิทานพ้ืนบา้นได ้โดยมีการ 
  พดูแสดงความรู้สึก ความ 
  คิดเห็น บรรยายกิจวตัร 
  ประจาํวนั ตามมารยาททาง 
  สงัคมและวฒันธรรม เพื่อ 
  นาํไปสู่การพดูนาํเสนอขอ้มูล 
จากเร่ืองราวท่ีศึกษา 

 
 
 
 
- การนาํไปใช ้
 
 
 
 
- การนาํไปใช ้
 
 
 
- การนาํไปใช ้
 
 
- การวิเคราะห์ 
 
 
 
- การสงัเคราะห์ 
 

- นิทานพ้ืนบา้น 
- ประเพณี วฒันธรรม 
- สถานการณ์จาํลอง 
 
- สถานท่ีท่องเท่ียว 
- ความชอบในเร่ืองของอาหาร 
 
 
 
- อาหารพื้นเมือง 
- บุคคลสาํคญั 
- สถานท่ีท่องเท่ียว 
 
- กิจกวตัรประจาํวนั 
- ส่ิงแวดลอ้ม 
 
- ศิลปวฒันธรรม 
- มารยาททางสงัคม 
 
 
- กลุ่มสารการเรียนรู้อ่ืนๆ 
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 6.2.3 สรุปผลการสร้างบทเรียนดว้ยรูปแบบภาษาระดบัการเรียนรู้และสาระจาก
หลกัสูตรเพื่อนาํมาสร้างบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการ
ฟัง-พดูภาษาองักฤษ ดงัตารางท่ี5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงรูปแบบภาษาการฟัง-พดู 

ข้อ ทกัษะการฟัง ข้อ ทกัษะการพูด 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

ฟังบทสนทนาขอ้ความข่าวป้ายคาํช้ีแจง
แลว้ 
- จบัใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีฟังได ้
- ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีฟังได ้
-ปฏิบติัตามคาํสัง่คาํขอร้องได ้
ฟังประกาศคาํสัง่คาํขอร้องคาํแนะนาํและ
คาํช้ีแจงแลว้ 
- จบัใจความจากเร่ืองท่ีฟังได ้
- ลาํดบัเหตุการณ์ได ้
- สรุปใจความสําคญัแลว้ถ่ายโอนขอ้มูล
ในรูปแบบต่างๆได ้
-บอกอารมณ์ความรู้สึกเน้ือหาของนิทาน
และเพลงพื้นบา้นได ้
-แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังได ้

1. 
 
 
 
 
 
 

2.  
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 

พดูถามตอบเก่ียวกบัสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได ้
-ทกัทายขอบคุณแนะนาํตนเอง 
และผูอ่ื้นได-้ 
-พดูบอกทิศทางได ้
-พูดซ้ือขาย ต่อรองสินคา้และบริการ
ต่างๆได ้
พดูบรรยายเก่ียวกบัสถานท่ีบุคคลสัตว์
ส่ิงของและส่ิงแวดลอ้มต่างๆได ้
สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
เร่ืองท่ีมีความสนใจต่างๆได ้
พูดบทความข่าวสารคดีประกาศได้
อยา่งถูกตอ้ง 
เล่านิทานและแสดงบทบาทสมมติโดย
ออกเสียงstress, intonation และแสดง
อารมณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
พูดนําเสนอข้อมูลเก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนได ้

 
 6.2.4 รูปแบบของเน้ือหาจะมีลกัษณะเก่ียวกับขอ้ความ แผ่นผบัใบปลิวรายการ
อาหารพ้ืนเมืองคู่มือการท่องเท่ียวบันทึกประจําวันโฆษณาป้ายประกาศซ่ึงสอดคล้องกับ
ศิลปวฒันธรรมประเพณีมารยาททางสงัคมและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
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6.3 การพฒันาบทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ิน 
หลงัจากไดห้วัเร่ืองสาระภาษาเน้ือหาทางภาษาและรูปแบบภาษาจากการท่ีผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการกาํหนดเร่ืองและกาํหนดสาระภาษาแลว้ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการพฒันาบทเรียนตามความ
เหมาะสมดงัน้ี 
 6.3.1 พิจารณาหัวเร่ืองดา้นทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งกบัสภายโุรปและ CEFR Theme 
ผูว้ิจยัไดเ้ทียบเคียงหวัเร่ืองท่ีไดจ้ากการสาํรวจความตอ้งการในหวัขอ้ 6.1 กบั Theme ของ CEFR 
ได ้Theme หวัเร่ืองเน้ือหาทางภาษาและแหล่งขอ้มูลดงัตารางท่ี6 
 
ตารางท่ี 6 กาํหนด Theme หวัเร่ืองเน้ือหาทางภาษาและแหล่งขอ้มูล 

Unit Theme Topic Languagecontent 
1. Location Welcome to Sisaket Giving information aboutplaces 
2. Places KhaoPhar Wiharn 

National Park 
Asking for information and giving 
direction 

3. Places PhraThat RuangRong 
Temple 

Asking for advice and suggestion  

4. Environment Save the life of animal at 
SuanSomdetSisaket zoo 

Asking for a clear explanation  

5 Shopping Lumduan Blossom Flower Giving information the things 
6. Festival Lumduan Blossom Flower 

and four tribe festival 
Expressingfeeling of appreciation 

7. Folktale Khukhan Legend Talking about past event 
8. Costume Clothe of Khmer tribe in 

Sisaket 
Describing a person’s appearance  

9. Food and 
drink 

Mandan wood grilled 
Chicken 

Saying what you like or dislike 

10. Famous 
people 

NokNoiUraiporn Asking about someone’s background  

 

 6.3.2 กาํหนดเวลาเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ออกเป็น10บทเรียนโดยแต่ละ
บทเรียนประกอบดว้ย1แผนการเรียนรู้แผนการเรียนรู้ละ 2 ชัว่โมง 
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6.4 การกําหนดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นภาระงานของบทเรียนภาษาอังกฤษที่
เน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 

6.4.1 ศึกษากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานของ Willis (1996: 53-64) A 
Framework for Task-Based Learning แลว้นาํมาสอดแทรกในขั้นตอนการสอนของแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ ผูว้ิจยัไดเ้สนออีก 2 ขั้นตอนเพ่ิมเติมเพื่อนาํมาร่วมกบัวิธีการสอนโดยเน้นภาระงานให้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นตอนเตรียมพร้อม (Warmup) คือขั้นกระตุ้นความสนใจของ
นกัเรียน โดยใชภ้าพเกมการจบัคู่คาํถามนาํ เพลงและคลิปวีดีโอประกอบสั้น ๆ เพื่อเป็นการกระตุน้
ผูเ้รียนและเตรียมความพร้อมในความรู้เดิมมาใชใ้นการดาํเนินกิจกรรม 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นก่อนปฏิบติังาน (Pre-task) คือขั้นท่ีผูส้อนเตรียมความพร้อมทาง
ภาษาให้แก่นักเรียนเช่นการสอนและทบทวนคาํศพัท์ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานทั้งน้ีการทบทวน
คาํศพัทใ์ชกิ้จกรรมแบบระดมสมอง (Brainstorming) มากกว่าการบอกคาํศพัทต์รงๆเป็นกิจกรรม
ทางภาษาท่ีช่วยกระตุน้ความรู้เดิมของนกัเรียนนอกจากน้ีผูส้อนไดใ้ห้แผนภาพ (Mind Mapping) 
กับนักเรียนก่อนการเรียนการสอนในคร้ังต่อไปเพื่อให้นักเรียนเขา้ใจคาํศัพท์ท่ีเก่ียวขอ้งและ
จาํเป็นตอ้งใชเ้ก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีจะเรียนในคาบต่อไปไดห้ลงัจากนั้นผูส้อนกาํหนดท่ีงานท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัโดยมีงานให้นักเรียนไดเ้ลือกปฏิบติัตามความสนใจและตามความสามารถในการใชภ้าษา
เพ่ือการปฏิบติังานผูส้อนอธิบายคาํสั่งในการทาํงานพร้อมยกตวัอยา่งและช้ีแจงเกณฑก์ารประเมิน
งาน 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นปฏิบติังาน (Task Cycle) คือขั้นท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติังานท่ีตน
เลือกอยา่งอิสระโดยมีผูส้อนคอยสังเกตและช้ีแนะอยูห่่างๆทั้งน้ีผูส้อนไดล้ดบทบาทเป็นเพียงผูช่้วย
ทางภาษาระหว่างท่ีนักเรียนปฏิบติังานและเตรียมงานนักเรียนจะทาํการวางแผนในการนาํเสนอ
ผลงานของตนเป็นคู่หรือกลุ่มข้ึนอยูก่บัรูปแบบการทาํงานในแต่ละคร้ังในการนาํเสนอผลงานและ
แสดงบทบาทสมมุติของแต่ละกลุ่มต่อชั้ นเรียนเพื่อนร่วมชั้ นเรียนและผู ้สอนสามารถให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบังานท่ีไดน้าํเสนอนั้น 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นมุ่งเนน้ภาษา (Language Focus ) คือขั้นท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ศึกษาและทาํการวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการประเมินของกลุ่มอ่ืนและกลุ่มตนเองรวมถึงการประเมิน
จากผูส้อนมาพิจารณาข้อผิดพลาดและปัญหาท่ีเกิดจากนั้ นนักเรียนและผูส้อนช่วยกันแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดทางภาษาท่ีเป็นปัญหาร่วมกนัและมีการฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเขา้ใจในการใช้
ภาษาองักฤษมากยิง่ข้ึน 
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 ขั้นท่ี 5 ขั้นการส่ือสาร (Communication) คือขั้นตอนท่ีนกัเรียนนาํความรู้ท่ี
ไดไ้ปใชน้อกห้องเรียนเพื่อพฒันาการส่ือสารในสภาพชีวิตจริงตามโครงงานท่ีนกัเรียนสนใจศึกษา
ในแต่ละคาบเรียน 

6.5 การกาํหนดวดัประเมินผลรายบทเรียนดงัน้ี 
6.5.1 การกาํหนดวดัผลประเมินผลแต่ละบทเรียนจะเป็นการวดัความสามารถการ

ฟังและความสามารถการพูด โดยวิธีวดัความสามารถการฟัง-พูดในแต่ละบทเรียนจะเป็นวิธีวดั
ทกัษะการฟังเพื่อความเขา้ใจประกอบดว้ย 5 ขอ้คาํถามเพ่ือให้นกัเรียนฟังแลว้ตอบคาํถามและการ
ฟังเพื่อจบัใจความสาํคญัและรายละเอียด โดยใชว้ิธีการ Skimming และ Scanning ซ่ึงคะแนนการ
ความสามารถทกัษะการฟังแต่ละบทเรียนมี5คะแนน เวลาการทดสอบความสามารถการฟังประมาณ 
5-10 นาที วิธีวดัทกัษะการพูดจะใชว้ิธีวดัการพูดแบบตรงประกอบดว้ย การแสดงบทบาทสมมติ 
การสัมภาษณ์ การสาํรวจ และการนาํเสนอสอดแทรกแต่ละบทเรียน ซ่ึงคะแนนการความสามารถ
การพูดแต่ละบทเรียนมี 5 คะแนน เวลาการทดสอบความสามารถการพูด ประมาณ 5-15 นาที นาํ
ขอ้มูลจากขอ้ 6.1-6.5 มากาํหนดรายละเอียดของการสร้างบทเรียนรายหน่วย ดงัต่อไปน้ี 
 

Unit Specification 
1. Unit 1/TopicWelcome to Sisaket 
2. Theme: Locations 
3. Unit Objectives: K – To identify the detail of a situation  
 - To ask and give information of Sisaket 
  P – To give detail from a situation  
 - To describethe information of Sisaket 
  A – To participate with partner and classes 
 - To be alert and intend about the information of Sisaket 
4. Text type/Form: Factual text Sisaket Brochure, Conversation, Welcome to Sisaketand map 
5. Language skills/contents: Function: giving information about places 
    Listening:finding main idea and detail    
    Speaking: discussing anddescribing the places 
    Structure: Verb to be: Present Simple 
    Vocabularies: letter, palace, history, mountain, province, map, 
     temple, built  
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6. Teaching Program: Warm up:To guess the picture from Sisaket Brochure  
 Pre-task: -Building background on vocabulary in the text 
  -Building concept on text form 
  -Assigning the task 
    Task cycle:-Working in pair  
 -Comprehending through group activity 
 -Answering two or three main points 
 -Answering questions based on details and 
 Subskillstrategies  

Language Focus:-Studying about giving information about  
placesforspeaking 

    Communication:-Role play based on situations 
 -Giving the project to interview the tourist in 
 Sisaket 
7. Evaluations:    Listening- Answering 5 questions (E1) 
     Speaking-Role play (E1) 
      -Interviewing 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Unit 2/Topic: KhaoPhraWiharn National Park 
2. Theme: Places  
3. Unit Objectives: K – To identify the detail of a situation  
 - To ask and give information of KhaoPhraWiharn 
  P– To find the main idea 
 - To describethe information of KhaoPhraWiharn 
  A – To participate with partner and classes 
 - To be alert and intend about the information of KhaoPhraWiharn 
4. Text type/Form: Factual text- Picture of KhaoPhraWiharnbackground of KhaoPhraWiharn 
  Conversation:KhaoPhraWiharn 
5. Language skills/contents: Function: Asking for and giving directions  
    Listening: finding main idea and detail 
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 sequencing the past events 
 Speaking: - giving the detail 
  -describing the places 
 Structure: Demonstrative pronoun 
 Vocabularies:mountain, gateway, cliff, entrance, sanctuary,  
 fee, locate, drive 
6. Teaching Program:  Warm up: Playing the game “letter drill”   
 Pre-task: -Building background on vocabulary in the text 
  -Building concept on text form 
  -Assigning the task 
  Task cycle:-Working in pair  
 -Comprehending through group activity 
 -Answering two or three main points 
 -Answering questions based on details and  
 sub-skillstrategies  
  Language Focus:-Studying about talking in past eventsfor  
 speaking    
 Communication: Having each group make up the dialogue for  
 a sking the information and roleplay 
 -Giving the project to survey the attractive places  
7. Evaluations: Listening- Answering 5 questions (E1) 
  Speaking-Role play  
   -Survey (E1) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Unit 3/Topic: WatPhra That RuangRong 
2. Theme: Places  
3. Unit Objectives: K – To identify the detail of a situation  
 - To ask and givefor advice and suggestion  
 P – To describethe advice and suggestion 
 A – To participate with partner and classes  
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4. Text type/Form:Factual text- clip videopicturesand Conversation: WatPhra That RuangRong 
5. Language skills/contents: Function: Asking for advice and suggestions 
 Listening: - Answering the questions 
  -Finding main idea and detail 
 Speaking: - Giving the detail 
  - Advice and suggestion 
 Structure: Be: Present Simple 
 Vocabularies: attraction, worth, respect, rude, temple, act, 
  panoramic and treat 
6. Teaching Program: Warm up: Watching video clip and match the pictures 
 Pre-task: -Building background on vocabulary in the text 
  -Building concept on text form 
  -Assigning the task 
 Task cycle:-Working in pair  
 -Comprehending through group activity 
 -Answering two or three main points 
 -Answering questions based on details and sub- 
 skillsstrategies 
 Language Focus:-Studying about asking for advice and 
   suggestions for speaking 
 Communication:- Having each group make up the dialogue  
 for asking the advice and suggestions then role play 
 -Giving the project to interview the tourist at temple 
7. Evaluations: Listening- Answering 5 questions (E1) 
     Speaking-Role play  
     -Interview(E1) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Unit 4/Topic:Save the life of animal at SuanSomSedSisaket Zoo 
2. Theme: Enviroment 
3. Unit Objectives: K – To identify the detail of a situation  
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 - To ask and giveinformation 
 - To give detail from a situation  
 - To describethe information of SuanSomSedSisaket 
   P – To participate with partner and classes 
   A - To be alert and intend about the information of SuanSomSedSisaket 
4. Text type/Form: Factual text– SuanSomSedSisaket Brochure,Picture and Conversation:  
   Presentingthe zoo 
5. Language skills/contents: Function: Asking for a clearer explanation 
 Listening: - Answering the questions 
  -Finding main ideas and details 
 Speaking: - discussingHow to save the environment 
  - describing the places 
 Structure:Wh- questionword 
 Vocabularies:zoo, favorite, beautiful, pleasant, park, bench, hut, vast 
6. Teaching Program: Warm up: - Singing a song “Old Macdonald had a farm 
 Pre-task: -Building background on vocabulary in the text 
  -Building concept on text form 
  -Assigning the task 
 Task cycle: -Working in pair 
  -Comprehending through group activity 
  -Answering two or three main points 
  - Answering questions based on details and  
  sub-skills strategies 
 Language Focus:-Studying and discussing about explaining 
  theinformation for speaking 
  Communication:- Having each group make up the 

dialogue 
  for asking a clearer explanation to save the life 
  animalthen role play 
  -Giving the project to interview the tourists at Zoo 
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7. Evaluations: Listening-Answering 5 questions (E1) 
  Speaking-Role play (E1) 
   -Interview 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Unit 5/Topic: Lamduan BlossomsFlower 
2. Theme:shopping  
3. Unit Objectives: K – To identify the detail of a situation  
 - To ask and giveinformation 
  P – To participate with partner and classes 
 A – To be alert and intend about the information of Lamduan BlossomsFlower 
4. Text type/Form: Factual text - Lamduan Blossomsflower tree,Picture and Conversation:  
  The flower symbol of Sisaket 
5. Language skills/contents: Function: Giving information the things   
 Listening: - Answering the questions 
  -Finding main ideas and details 
 Speaking: - giving the details 
  - discussingthe things 
 Structure:Have got: present simple 
 Vocabularies:bloom, buy, aroma, symbol, souvenir, petal,  
  artificial,recommend. 
6. Teaching Program: Warm up: - Listing 10 names of the flower   
 Pre-task: -Building background on vocabulary in the text 
  -Building concept on text form 
  -Assigning the task 
 Task cycle:-Working in pair 
  -Comprehending through group activity 
  -Answering two or three main points 
  - Answering questions based on details and 
  sub-skills strategies 
 Language Focus:-Studying and discussing about giving 
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  information the information for speaking 
 Communication:- Having each group make up the dialogue for  
  Giving the information Lamduan BlossomsFlower 
  then role play 
  -Giving the project to make Lamduan Blossoms 
  Flower brochures and survey at home about  
  “What flower do you like? And Why do you like  
  the flower? 
7. Evaluations:Listening-Answering 5 questions (E1) 
  Speaking-Role play  
    -Survey(E1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Unit 6/Topic:Lamduan Blossoms and Four Thai Tribes Festival 
2. Theme:festival 
3. Unit Objectives: K – To identify the detail of a situation  
 - To express feeling of appreciation  
 P - To give detail from a situation  
 - To express the feeling to the festival 
 A – To participate with partner and classes 
 - To be alert and intend about the information of Lamduan Blossoms  

and Four Thai Tribes Festival  
4. Text type/Form: Factual text - Lamduan Blossoms and Four Thai Tribes Festival advertisement 
5. Language skills/contents: Function: Expressingfeeling of appreciation  
 Listening: - Answering the questions 
  -Finding main ideas and details 
 Speaking: -Brainstorming 
  - Expressing the feeling 
 Structure: Adjective 
 Vocabularies:enjoy, costume, tribe, performance, festival,   
  dinner, product, gallery  
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6. Teaching Program: Warm up: - Brainstorming about the feeling and matching  
  the picture with word 
 Pre-task: -Building background on vocabulary in the text 
  -Building concept on text form 
  -Assigning the task 
 Task cycle: -Working in pair 
  -Comprehending through group activity 
  -Answering two or three main points 
  - Answering questions based on details and sub 
  skills strategies 
 Language Focus:-Studying and discussing about expressing 
  feelingof appreciation for speaking 
 Communication:- Having each group make up the dialogue 
  expressing feeling of appreciation on 
  Lamduan Blossoms and Four Thai Tribes 
  Festival to role play 
  -Giving the project to make up the 
  advertisement for promoting the festival 
7. Evaluations: Listening-Answering 5 questions (E1) 
  Speaking-Role play (E1) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Unit 7/Topic: KhukanLegand 
2. Theme: Folk tale 
3. Unit Objectives: K – To identify the detail of a situation  
 - To talk about the past event of Khukan 
 P– To find the main idea 
 - To describethestory of KhukanLegand 
 A – To participate with partner and classes 
 - To be alert and intend about the information of KhukanLegand 
4. Text type/Form: Factual text- Picture of Khukan city, background Khukan city 
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 Conversation:Khukan Legend  
5. Language skills/contents: Function: Talking about past event   
 Listening: finding main idea and detail 
  Sequencing the past events    
 Speaking: - giving the detail 
  -describing the past event 
 Structure: Past simple tense 
 Vocabularies:trip, capital, history, respect, harvest, bless,  
   battle, traditional  
6. Teaching Program: Warm up: Play game “Bingo Speaking” 
 Pre-task: -Building background on vocabulary in the text 
  -Building concept on text form 
  -Assigning the task 
 Task cycle: -Working in pair 
  -Comprehending through group activity 
  -Answering two or three main points 
  -Answering questions based on details and sub- 
  skill strategies  
 Language Focus:-Studying about talking in past eventsfor  
  Speaking 
 Communication: -Having each group make up the dialogue for  
  describing ofKhukan legendand roleplay 
  -Giving the project to survey the attractive places  
7. Evaluations: Listening- Answering 5 questions (E1) 
  Speaking-Role play  
   -Survey (E1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Unit 8/Topic: Clothes of Khmer Tribe in Sisaket 
2. Theme:Costume  
3. Unit Objectives: K – To identify the detail of a situation  
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 - To talk about the clothes of Khmer Tribe  
 P– To find the main ideas 
  - To describetheclothes of Khmer Tribe  
 A – To participate with partner and classes 
 - To be alert and intend about the information ofKhmer Tribe  
4. Text type/Form: Factual text- Khmer clothes, Conversation: Describing about Khmer  

clothes 
5. Language skills/contents: Function: Describing a person’s appearance 
 Listening: Finding main idea and details 
  Answering the questions 
 Speaking: - giving the detail 
  -describing the clothes of Khmer tribe 
 Structure: Present simple: affirmative 
 Vocabularies:wear, scarf, occasion, sleeves, trouser, pant,  
  style, fold  
6. Teaching Program: Warm up: Playing game jigsaw to match the picture 
 Pre-task: -Building background on vocabulary in the text 
  -Building concept on text form 
  -Assigning the task 
 Task cycle: -Working in pair 
  -Comprehending through group activity 
  -Answering two or three main points 
  -Answering questions based on details and sub- 
  skill strategies  
 Language Focus:-Studying about describing the appearance  
  for speaking 
 Communication:- Having each group make up the dialogue  
  for describing of clothes of Khmer tribe 
   
  -Giving the project to survey the clothes of  
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  tribe at your home 
7. Evaluations: Listening-Answering 5 questions (E1) 
  Speaking-Survey 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Unit 9/Topic: Wood-grilled chicken Madan 
2. Theme: Food and Drink  
3. Unit Objectives: K – To identify the detail of a situation  
 - To identify the information about Wood-grilled chicken Madan 
 P - To give detail from a situation  
 - To makerequests for food and beverage 
 A – To participate with partner and classes 
 - To be alert and intend aboutWood-grilled chicken Madan 
4. Text type/Form: Factual text- Menu,Wood-grilled chicken Madan information, food pictures 
5. Language skills/contents:  Function: Saying what you like or dislike   
 Listening: Finding main idea and details 
  Answering the questions 
 Speaking: - making requests 
  -describing the menu 
 Structure: Adjective Order 
 Vocabularies:spicy, prepare, quality, cost, special, insert, mix,  
  prefer. 
6. Teaching Program: Warm up: Listing the famous foods in Sisaket 
 Pre-task: -Building background on vocabulary in the text 
  -Building concept on text form 
  -Assigning the task 
 Task cycle: -Working in pairto make request at the restaurant 
  -Comprehending through group activity 
  -Answering two or three main points 
   
  -Answering questions based on details and sub- 
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  skill strategies  
 Language Focus: -Studying about making requests for speaking 
 Communication: - Having each group make up the dialogue to  
  roleplay 
  - Giving the project to interview the  
  tourist’s favoritefoodin Sisaket 
7. Evaluations: Listening-Answering 5 questions (E1) 
  Speaking-Role play (E1) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Unit 10/Topic:NokNoiUraiporn 
2. Theme:Famous people 
3. Unit Objectives: K – To identify the detail of a situation  
 - To ask and give information of famous people 
 P – To give detail from a situation  
 - Todescribethe information of people 
 A – To participate withpartner and classes 
 - To be alert and intend about the information of NokNoiUraiporn 
4. Text type/Form: Factual text-News, Music and conversation: Background of NokNoiUraiporn 
5. Language skills/contents: Function: - Asking about someone’s background  
 Listening: - Finding main idea and details 
  - Answering the questions 
 Speaking: -Role play 
  -Presentation  
 Structure: Forming a yes/no question 
 Vocabularies:music, north eastern, reward, born, clearly, 
  apply, become, singer 
6. Teaching Program: Warm up: Guessing necessary words from word and picture clues 
 Pre-task: -Building background on vocabulary in the text 
  -Building concept on text form 
  -Assigning the task 
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 Task cycle: -Working in pair discuss about famous people 
  -Comprehending through group activity 
  -Answering two or three main points 
  -Answering questions based on details and sub- 
  skill strategies  
 Language Focus:-Studying about asking for and report  
  informationfor speaking 
 Communication:- Having each group make up the dialogue  
  to role play 
  -Giving the project to interview the tourist’s  
  famous peoplein Sisaket 
7. Evaluations:Listening-Answering 5 questions (E1) 
  Speaking-Role play (E1) 
   -Interview 

 6.5.2 นาํขอบข่ายขอ้มูลแต่ละบทเรียนองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินให้
ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงประกอบดว้ยครูผูมี้ประสบการณ์ในการสอนภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษาและ
อาจารยช์าวต่างประเทศจาํนวนทั้งหมด3ท่านพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)
ของจุดประสงคก์ารเรียนรู้แต่ละบทเรียนท่ีจะดาํเนินกิจกรรมการสอนดา้นคุณภาพปรับปรุงแกไ้ข
และพิจารณาความถูกตอ้งทางภาษาและความสอดคลอ้งเหมาะสมของเน้ือหาโดยการทาํบทสนทนา
ใหส้ั้นลงและเขียนคาํสัง่ของกิจกรรมใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน (ภาคผนวก จ) 
 6.5.3 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ
มาวิ เคราะห์ความตรงเชิงเ น้ือหาของบทเรียนโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) ของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2536: 456) มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.67-1 
(ภาคผนวก ฉ) 

6.6 กาํหนดรูปแบบของบทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ิน 
 6.6.1 กาํหนดรูปแบบของบทเรียน ซ่ึงมีส่วนประกอบดงัน้ี 
 6.6.1.1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm up) เป็นขั้นท่ีมีกิจกรรมเพื่อกระตุน้
ผูเ้รียนให้เกิดความพร้อมซ่ึงจะประกอบดว้ยเกมเพลง เดาคาํศพัทว์ิดีโอคลิปรูปภาพและการระดม
ความคิด 
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6.6.1.2 ขั้นก่อนปฏิบติังาน (Pre-Task) จะประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนการ
สอนนักเรียนในเร่ืองคาํศพัทโ์ครงการและความคิดรวบยอด เพื่อนาํไปใชใ้นขั้นต่อไปและแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้มีการมอบหมายภาระงานใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้และดาํเนินกิจกรรม 

6.6.1.3 ขั้นปฏิบติังาน (Task Cycle) จะประกอบดว้ยการศึกษาเน้ือหาทกัษะ
และสาระทางภาษาเพ่ือเตรียมตวัของนกัเรียนในการฝึกพดูภาษาองักฤษท่ีไดจ้ากภาระงานท่ีกาํหนด 

6.6.1.4 ขั้นมุ่งเน้นภาษา (Language Focus) จะประกอบดว้ยวิธีการฝึกพูด
ภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัอาทิการแสดงบทบาทสมมติการสาํรวจการสมัภาษณ์และการนาํเสนอ  

6.6.1.5 ขั้นการส่ือสาร (Communication) จะประกอบดว้ยการดาํเนินกิจกรรม
กลุ่มและคู่โดยมีการมอบหมายโครงการในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนไปฝึกพูด
ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 
 6.6.2 นาํขอบข่ายของขอ้มูลดาํเนินการเขียนบทเรียนและแผนการเรียนรู้เพื่อสร้าง
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูโดยแต่ละบทจะ
มีการวดัประเมินผลจากแบบทดสอบทา้ยบท 
 6.6.3 นาํบทเรียนภาษาองักฤษท่ีสร้างข้ึนทั้ง10บทเรียนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อขอคาํแนะนาํและปรับปรุงแกไ้ข (ภาคผนวก ฏ) 
 6.6.4 นาํบทเรียนภาษาองักฤษท่ีสร้างข้ึนทั้ง 10 บทท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเสนอ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญ3ท่านเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ดา้นจุดประสงคก์าร
เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนการจดัลาํดบัของเน้ือหาการจดัลาํดบัของกิจกรรมการเรียนการ
สอน ความเหมาะสมของกิจกรรมและรูปแบบการประเมินรายบทและหาค่าดัชนีความสอด     
คลอ้ง(Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.67–1 
(ภาคผนวก ง) ของบทเรียนภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและเพื่อขอแนวทางในการปรับปรุงให้
บทเรียนภาษาองักฤษมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

6.7 การพฒันาเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพของส่ือ 
 ผู ้วิจัยได้ดํา เนินการสร้างเคร่ืองมือในการวัดประสิทธิภาพของส่ือโดยใช้
แบบทดสอบความสามารถทางการฟัง-พดูภาษาองักฤษดงัน้ี 
 6.7.1 ศึกษาแนวการสร้างแบบทดสอบความสามารถทางการฟัง-พูดตามหนังสือ
เทคนิคการสร้างขอ้สอบทดสอบภาษาองักฤษของ อจัฉรา วงศโ์สธร (2529) ClassroomTesting ของ 
ฮีตนั (Heaton, 1990) Teaching Listeningand Speaking From Theory to Practice ของ Jack C. 
Richard (2008) และ Language Test Construction and Evaluation ของ Anderson el at. (1995) 
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 6.7.2 คดัเลือกจุดประสงคท์ัว่ไปและจุดประสงคเ์ฉพาะน้ีจาํนวน 10บทเรียนจาก
สาระและเน้ือหาภาษาท่ีมีความคลา้ยกนัเพื่อไปกาํหนดจุดประสงคก์ารสอบวดัความสามารถทกัษะ
การฟัง-พดูไดด้งัน้ี 

ทกัษะการฟัง 
1. ฟังประโยคสั้น ๆ แลว้ตอบคาํถาม 
2. จับใจความสําคญัรายละเอียดของเร่ืองท่ีฟังแล้วช้ีแจงเหตุผล 

ยกตวัอยา่ง บรรยาย 
3. ฟังเร่ืองเล่าบรรยายสั้น ๆ แลว้ตอบคาํถาม 

ทกัษะการพดูทางออ้ม 
1. พดูถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ทกัษะการพดูทางตรง 
1. พดูในสถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้

 6.7.3 สร้างตารางกาํหนดเน้ือหาของแบบทดสอบ (Table of Test Specification) 
ตามกรอบเน้ือหาในหลกัสูตรภาษาองักฤษพุทธศกัราช 2551 จุดประสงคร์ายวิชาและจุดประสงค์
ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัศรีสะเกษ โดยกาํหนดใหมี้หวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 7 กาํหนดเน้ือหาของแบบทดสอบ (Table of Test Specification) 

จุดประสงค์ของ
การสอบ 

องค์ประกอบทาง
ภาษา 

ส่ือ 
ระดบั
ภาษาที่
วดั 

แบบ 
ทดสอบ 

จํานวน
แบบ 

ทดสอบ 

จํานวน 
ร้อยละ 

การให้
คะแนน 

ทกัษะการฟัง 
1.ฟังประโยค
สั้นๆแลว้ตอบ
คาํถาม 
 

-ประโยคเง่ือนไข
การทกัทายการ
กล่าวอาํลาการเสนอ
ใหค้วามช่วยเหลือ
การขอร้องการขอ
โทษการแสดงความ
ยนิดีการขอบคุณ
การใหเ้หตุและ
รายละเอียด 

- ประโยคบอกเล่า 
- ประโยคคาํถาม 
- สถานการณ์
ต่างๆ  
 

C M/C 12 20.00 0 - 1 
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ตารางท่ี 7 กาํหนดเน้ือหาของแบบทดสอบ (Table of Test Specification) (ต่อ) 

จุดประสงค์
ของการสอบ 

องค์ประกอบทาง
ภาษา 

ส่ือ 
ระดบั
ภาษาที่
วดั 

แบบ 
ทดสอบ 

จํานวน
แบบ 

ทดสอบ 

จํานวน 
ร้อยละ 

การให้
คะแนน 

2. จบัใจความ
สาํคญั
รายละเอียดของ
เร่ืองท่ีฟังแลว้
ช้ีแจงเหตุผล
ยกตวัอยา่ง
บรรยาย 

-ฟังส่ือเก่ียวกบัการ
สนทนา รายละเอียด
เหตุและผล  

- บทฟังท่ีมีเน้ือหา
รายละเอียด สถาน
การณสั้น ๆ 

M KT C M / C 10 16.67 0 - 1 

3. ฟังเร่ืองเล่า
บรรยายสั้นๆ 
แลว้ตอบคาํถาม 

-Past Simple Tense  
-Narration 
-โครงสร้างเก่ียวกบั
การลาํดบัเหตุการณ์ 

- บทฟังท่ีเป็นข่าว
และขอ้ความ คาํ
บรรยายเก่ียวกบั
เร่ืองเล่า 

K C T M / C 8 13.33 0 - 1 

การพดูทางออ้ม 
1. พดูถาม-ตอบ
ในสถานการณ์
ต่าง ๆ 
 

-การขอและการเสนอ
ใหค้วามช่วยเหลือ 
การขอร้อง การ
แนะนาํ การขอโทษ 
การถามความตอ้งการ
การช้ีแจงเหตุผล การ
พดูโทรศพัท ์การนดั
หมาย การขออนุญาต 
การใหอ้นุญาต การ
ขอยมืส่ิงของ การถาม
เก่ียวกบัสุขภาพ การ
สอบถามรายละเอียด 
การตอบรับ-ปฏิเสธ 
และการ 
แสดงความคิดเห็น 

- ประโยคบอกเล่า 
- ประโยคถาม-
ตอบ บทสนทนา
สั้น ๆ  

K C T M / C 30 33.33 0 - 1 

การพดูทางตรง 
1.พดูใน
สถานการณ์ 
ท่ีกาํหนดให ้

- คาํถาม – คาํตอบ 
- คาํบรรยายภาพ 

- การสัมภาษณ์ 
- ภาพสถานการณ์ 
- แสดงบทบาท 
  สมมติ 

K C T สัมภาษณ์ 
ภาพ
สถาน 
การณ์ 

2 16.67 0 - 10 
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หมายเหตุ: ระดับทักษะย่อย (skill level) ตามการแบ่งของ แวลเล็ตและดิสิค (Valetteand 
Disick1972: 153) ดงัน้ี  

 M (Mechanical)  = ระดบักลไก 
 K (Knowledge)  = ระดบัความรู้ 
 T (Transfer)  = ระดบัถ่ายโอน 
 C (Communication) = ระดบัส่ือสาร 

 6.7.4 นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ
ซ่ึงเป็นชาวไทย2คนและชาวต่างประเทศ1คนพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.67-1 (ภาคผนวก ฉ) จากนั้นเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค ์0.5 ข้ึนไปและนาํขอ้สอบท่ีมีค่าค่าดชันีความสอดคลอ้งตํ่ากว่า 0.5 
มาปรับปรุงแกไ้ขจากนั้นใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบใหม่อีกคร้ัง (ภาคผนวก ซ) 
 6.7.5 นาํแบบทดสอบท่ีทาํการปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไป
ใหเ้จา้ของภาษาบนัทึกเสียง 
 6.7.6 นาํแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบวั
เจริญวิทยาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งคือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 จาํนวน 20 คน 
 6.7.7 ตรวจให้คะแนนตามแนวทางท่ีกาํหนดในดา้นการทดสอบการพูดตรงผูว้ิจยั
ดาํเนินการสอบและการใหค้ะแนนดว้ยตนเองประกอบดว้ยตอนท่ีหน่ึงการทดสอบรรยายรูปภาพ มี
เกณฑเ์ก่ียวกบัความคล่องแคล่วความสามารถพูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจปริมาณของขอ้ความในการส่ือสาร
คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํมาส่ือสารสาํเนียง และความพยายามในการส่ือสารตอนท่ีสองการทดสอบ
แสดงบทบาทสมมติมีเกณฑ์เก่ียวกบัความคล่องแคล่วความสามารถพูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจการแสดง
ท่าทาง คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํมาส่ือสารสาํเนียง และความพยายามในการส่ือสาร (ภาคผนวก ด) 
 6.7.8 นาํผลคะแนนปรนัยท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จสรุปเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และค่า
อาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป (ภาคผนวก ฐ) 
 6.7.9 นาํแบบทดสอบตอนท่ี1และตอนท่ี 2 ไปคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้
สูตรKR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสนั(Kruder Richardson Formular 20) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 
(ภาคผนวก ฑ) และนาํแบบทดสอบตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 ไปพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
(Content Validity) และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.67-1 (ภาคผนวก จ) หลงัจากนั้นนาํมาปรับปรุง
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แบบทดสอบตอนท่ี 3 การแสดงบทบาทสมมติ เขียนคาํสั่งและอธิบายของสถานการณ์ให้ชดัเจน
ยิ่งข้ึน โดยสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเพ่ือนกัเรียนจะนาํมาเตรียมความพร้อมในการ
แสดงบทบาทสมมติ แบบทดสอบตอนท่ี 4 การบรรยายภาพโดยเขียนสถานการณ์ใหอ่้านเขา้ใจง่าย
โดยสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเพ่ือนกัเรียนจะนาํขอ้มูลมาเตรียมความพร้อมของการ
บรรยายภาพท่ีเลือก 

6.8 การสร้างแบบสอบถามความคดิเห็น 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดเพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขบทเรียน
และเทคนิควิธีการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการสร้างแบบสอบ 
ถามวดัความคิดเห็นของนกัเรียนดงัน้ี 
 6.8.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามเพื่อวดัความคิดเห็นตามวิธีการของลิเคิร์ท 
(Likert) โดยอาศยัแนวความคิดของอนัเดอร์วดู Underwood (1989) และ Nunan (1991) 
 6.8.2 ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเน้ือหาของแบบสอบถามความคิดเห็นออกเป็น4 ดา้น1) ดา้น 
เน้ือหา 2) ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานเป็นฐาน (Task Based Learning) 3) 
ดา้นการวดัประเมินผล 4) ดา้นรูปแบบทัว่ไปของบทเรียนโดยในแต่ละดา้นยงัแบ่งเป็นหัวขอ้รวม
ทั้งส้ิน37หวัขอ้  
 6.8.3 กาํหนดขอบข่ายแบบสอบถามความคิดเห็นตามกรอบเน้ือหาจุดประสงคด์งั
ตารางท่ี8 
 
ตารางท่ี 8 ขอบข่ายของแบบสอบถามความคิดเห็น 

ด้าน จุดประสงค์ 
-เนือ้หา 1.เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 

2.เน้ือหามีความดึงดูดน่าสนใจสนุกสนาน 
3.เน้ือหาช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 
4.เน้ือหาช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 
5.โครงสร้างทางภาษามีความยากง่ายเหมาะสมกบั
นกัเรียน 
6.โครงสร้างทางภาษาสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง 
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ตารางท่ี 8 ขอบข่ายของแบบสอบถามความคิดเห็น (ต่อ) 

ด้าน จุดประสงค์ 
 7.ภาษาท่ีใชส้ามารถส่ือความหมายใหก้บันกัเรียนเขา้ใจ

ในเน้ือหา 
8.นกัเรียนสามารถนาํเน้ือหาไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
9.เน้ือหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนในชั้นเรียน 
10. เน้ือหามีความหลากหลายและเหมาะสม 

- ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ิน 
(Task-based Learningand Local 
issues) 
 

11.บทเรียนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
12.การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาเพิ่ม
มากข้ึน 
13.การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนช่วยเกิด
กระบวนการทกัษะการฟัง 
14.การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนช่วยเกิด
กระบวนการทกัษะการพดู 
15.การกาํหนดภาระงานเป็นฐานทาํใหน้กัเรียนสามารถ
ฝึกทกัษะการฟัง 
16.การกาํหนดภาระงานเป็นฐานทาํใหน้กัเรียนสามารถ
ฝึกทกัษะการพดู 
17.การสอนภาษาในเร่ืองของคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ช่วย
เตรียมพร้อมก่อนฝึกทกัษะการฟัง 
18.การสอนภาษาในเร่ืองก่อนฝึกทกัษะการพดู 
19.บทเรียนมีจาํนวนภาระงานท่ีมีความเหมาะสม 
20.บทเรียนมีความยาวของบทสนของคําศัพท์และ
ไวยากรณ์ช่วยเตรียมพร้อม 
ทาํและบทอ่านท่ีเหมาะสม 
21.บทเรียนมีคาํแนะนาํท่ีเขา้ใจง่าย 
22.บทเรียนมีคาํสัง่ท่ีเขา้ใจง่าย 
23.ในระหวา่งการทาํงานทาํใหเ้กิดแนวทางการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 8 ขอบข่ายของแบบสอบถามความคิดเห็น (ต่อ) 

 
 6.8.4 สร้างแบบสอบถามวัดความคิดเห็นตามกรอบเน้ือหาจุดประสงค์โดย
กาํหนดค่าระดบัคะแนนของขอ้คาํถามในแบบสอบถามเป็น5ระดบัดงัน้ี 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด ใหค่้าระดบัคะแนนเท่ากบั 5 
เห็นดว้ยมาก ใหค่้าระดบัคะแนนเท่ากบั 4 
เห็นดว้ยปานกลาง ใหค่้าระดบัคะแนนเท่ากบั 3 
เห็นดว้ยนอ้ย ใหค่้าระดบัคะแนนเท่ากบั 2 
ไม่เห็นดว้ย ใหค่้าระดบัคะแนนเท่ากบั 1 
แลว้นาํค่าเฉล่ียไปแปลความหมายค่าระดบัความคิดเห็นในช่วงต่าง ๆ ดงัน้ี 
4.50≤X<5.00 หมายความวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 
3.50≤X<4.50 หมายความวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 

ด้าน จุดประสงค์ 

 ดา้นภาษาองักฤษ 
24.ในระหวา่งการเรียนรู้มีการทาํงานเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ 
25.นกัเรียนพดูรายงานโดยใชค้าํศพัทแ์ละไวยากรณ์
หลงัจากการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
26.แบบประเมินการพดูมีเกณฑก์ารวดัท่ีเหมาะสม 
27.นกัเรียนมีความเพลิดเพลินใจในขณะทาํกิจกรรม 

-ด้านการวดัประเมินผล 
 

28. ขอ้สอบมีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 
29. ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการฟังของนกัเรียนได ้
30. ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการพดูของนกัเรียนได ้
31. ขอ้สอบมีความยาวเหมาะสมกบันกัเรียน 
32. ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบเพียงพอกบันกัเรียน 

- ด้านรูปแบบทัว่ไปของบทเรียน 
 

33.ภาพท่ีใชค้วามสมัพนัธ์ต่อเน้ือหา 
34.ตวัอกัษรมีขนาดท่ีอ่านง่าย 
35.การจดัรูปแบบมีความเหมาะสม 
36.สญัลกัษณ์ช่วยใหง่้ายต่อการเขา้ใจคาํสัง่เพิ่มมากข้ึน 
37.เลือกใชสี้ในการตกแต่งบทเรียนไดส้วยงาม 
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2.50≤X<3.50 หมายความวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50≤X<2.50 หมายความวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00≤X<1.50 หมายความวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยมาก 

 6.8.5 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยใชค่้า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.67-1 (ภาคผนวก ฎ) 
 6.8.6 นาํขอ้คาํถามท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นการสร้างแบบทดสอบตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกบัภาษา 
 6.8.7 นําแบบสอบถามวดัความคิดเห็นท่ีผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างคือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1/2ซ่ึงนักเรียนเรียนในรายวิชา
ภาษาองักฤษฟัง-พดูเพื่อหาขอ้บกพร่องและปรับปรุงแกไ้ข (ภาคผนวก ญ) 

6.9 การทดลองใช้บทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ิน 
การทดลองบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินท่ีเสร็จส้ิน

สมบูรณ์แลว้เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ, 
2520: 135 -139) โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

6.9.1 ขั้นการทดลองรายบุคคล (One-to-OneTryout) จาํนวน 3 คน 
   การทดลองในขั้นรายบุคคล เป็นการทดลองนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา จงัหวดัศรีสะเกษจาํนวน 3 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งโดยนาํเสนอตามขั้นตอน
ดงัน้ี 
   6.9.1.1 ก่อนการทดลอง 
 ผูว้ิจยัให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนจาํนวน 52 ขอ้ให้เวลาทาํ
แบบทดสอบ1ชั่วโมง 30 นาทีสอบความสามารถการฟังและการพูดโดยออ้มกลุ่มทดลองเวลา 
08.30–09.20 น.จาํนวนปรนยั 50 ขอ้ 50 คะแนนจากนั้นทดสอบวดัการพูดตรงโดยบรรยายและ
แสดงบทบาทสมมติกลุ่มทดลองเวลา 09.20-10.20 น.การสอบบรรยายภาพจาํนวน 1 ขอ้ โดยให้
นกัเรียนเลือกรูปภาพจากกล่องกระดาษท่ีนกัเรียนไม่สามารถมองเห็นได ้จากนั้นนกัเรียนดูรูปภาพท่ี
ตนเองจบัไดพ้ร้อมสถานการณ์ นกัเรียนมีเวลาเตรียมตวัคนละ 1 นาที หลงัจากนั้นนกัเรียนบรรยาย
ภาพตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด นักเรียนมีเวลาการบรรยายภาพคนละ 2-3 นาที โดยมีเกณฑ์วดัผล
การผลสอบบรรยายภาพ คะแนนเตม็ 5 คะแนน ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี ความคล่องแคล่ว ความสามารถ
พูดให้คนอ่ืนเขา้ใจ ปริมาณขอ้ความในการส่ือสาร คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํเสนอ สําเนียงและ
ความพยายามในการส่ือสาร หลงัจากนั้นแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมติกลุ่มละ 3-5 คนจาํนวน 1 ขอ้ 
นักเรียนตวัแทนแต่ละกลุ่มจบัฉลากเลือกลาํดบัการแสดงบทบาทสมมติ ตวัแทนกลุ่มเลือกฉลาก
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สถานการณ์การแสดงบทบาทสมมติจากกล่องท่ีนกัเรียนไม่สามารถมองเห็นแต่ละกลุ่มมีเวลาในการ
เตรียมนาํเสนอกลุ่มละ 1 นาทีจากนั้นแต่ละกลุ่มนาํเสนอการแสดงบทบาทสมมติกลุ่มละ 3-5 นาที
โดยมีเกณฑว์ดัผลการผลสอบแสดงบทบาทสมมติ คะแนนเตม็ 5 คะแนน ตามหัวขอ้ต่อไปน้ีความ
คล่องแคล่วความสามารถพูดให้คนอ่ืนเขา้ใจการแสดงท่าทางคุณภาพของขอ้ความท่ีนําเสนอ
สาํเนียงและความพยายามในการส่ือสาร 
   6.9.1.2 ระหวา่งการทดลอง 
    ผูว้ิจยัให้นกัเรียนศึกษาจากบทเรียนเนน้ภาระงานเป็นฐาน และสาระ
ทอ้งถ่ินทั้ง 10 บทเรียน ใชเ้วลา 2 สัปดาห์ โดยใหน้กัเรียนศึกษาจากบทเรียนในคาบเรียน และขอ
ความอนุเคราะห์คาบเรียนภาษาองักฤษอีก 1 คาบ เพื่อการทดลองการใชบ้ทเรียนในวนัจนัทร์ถึงวนั
ศุกร์ ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอขั้นเตรียมความพร้อม (Warm up) โดยกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความพร้อมโดยใช้
การเล่นเกมดูวีดิโอคลิป ร้องเพลง รูปภาพหรือการระดมความคิด (Brainstorming) จากนั้นเป็นขั้น
ก่อนปฏิบติังาน (Pre-task) นาํเสนอในเร่ืองของคาํศพัท ์โดยหาความหมายจากบริบทโครงสร้างทาง
ภาษา หรือนาํเสนอความคิดรวบยอด เพื่อให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจและนาํไปใชใ้นขั้นต่อไปขั้น
ปฏิบติังาน (Task Cycle) นักเรียนทาํงานเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ตามภาระงานท่ีมอบหมาย โดยฟัง
เร่ืองราวจากบทบรรยายหรือบทสนทนาแลว้ฝึกพูดตามบทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ หลงัจาก
นั้นตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีฟังขั้นมุ่งเนน้ทางภาษา (Language Focus) นกัเรียนฝึกพดูตามสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบทเรียน เช่นสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมติ การสํารวจและการ
นาํเสนอและขั้นการส่ือสาร (Communication) นกัเรียนจบัคู่หรือแบ่งกลุ่มเพ่ือนาํเสนอแสดงบทบาท
สมมติตามสถานการณ์ การสํารวจ หรือ การสัมภาษณ์โดยมีการประเมินผลตามเกณฑ์การแสดง
บทบาทสมมติ ประกอบดว้ยหัวขอ้ดงัน้ี ความคล่องแคล่ว ความสามารถพูดให้คนอ่ืนเขา้ใจ การ
แสดงท่าทาง คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํเสนอ สาํเนียงและความพยายามในการส่ือสาร หลงัจากนั้น
ตรวจสอบและลงคะแนน หลงัจากนั้นนกัเรียนทาํแบบฝึกหัดทา้ยบทโดยให้ฟังบทสนทาแลว้ตอบ
คาํถาม 5 คะแนน และแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์นาํเสนอขอ้มูลจากการไป
สาํรวจหรือสมัภาษณ์5คะแนน 

6.9.1.3 การประเมินผล 
เม่ือนกัเรียนศึกษาจากบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานเป็นฐาน

และสาระทอ้งถ่ิน ทั้ง 10 บทเรียน เสร็จส้ินแลว้ผูว้ิจยัให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนซ่ึงเป็น
แบบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน โดยสอบความสามารถการฟังและการพดูโดย
ออ้มกลุ่มทดลองจาํนวน 50 ขอ้ 50 คะแนนจากนั้นทดสอบวดัการพูดตรงโดยบรรยายและแสดง
บทบาทสมมติกลุ่มทดลองการสอบบรรยายภาพจาํนวน 1 ขอ้โดยให้นกัเรียนเลือกรูปภาพจากนั้น
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นกัเรียนดูรูปภาพท่ีตนเองจบัไดพ้ร้อมอ่านสถานการณ์ท่ีกาํหนดนักเรียนมีเวลาเตรียมตวัคนละ 1 
นาทีหลงัจากนั้นนกัเรียนบรรยายภาพตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดนกัเรียนมีเวลาการบรรยายภาพคน
ละ 2-3 นาทีโดยมีเกณฑ์วดัผลการผลสอบบรรยายภาพคะแนนเต็ม 5 คะแนนตามหัวขอ้ต่อไปน้ี
ความคล่องแคล่วความสามารถพูดให้คนอ่ืนเขา้ใจปริมาณขอ้ความในการส่ือสารคุณภาพของ
ขอ้ความท่ีนาํเสนอ สําเนียงและความพยายามในการส่ือสาร หลงัจากนั้นแบ่งกลุ่มแสดงบทบาท
สมมติกลุ่มละ 4-5 คนจาํนวน 1 ขอ้นกัเรียนตวัแทนแต่ละกลุ่มจบัฉลากเลือกลาํดบัการแสดงบทบาท
สมมติ ตวัแทนกลุ่มเลือกฉลากสถานการณ์การแสดงบทบาทสมมติ แต่ละกลุ่มมีเวลาเตรียมนาํเสนอ
กลุ่มละ 1 นาทีจากนั้นแต่ละกลุ่มนาํเสนอการแสดงบทบาทสมมติกลุ่มละ 3-5 นาทีโดยมีเกณฑ์
วดัผลการผลสอบแสดงบทบาทสมมติคะแนนเตม็ 5 คะแนน ตามหัวขอ้ต่อไปน้ี ความคล่องแคล่ว 
ความสามารถพูดให้คนอ่ืนเขา้ใจ การแสดงท่าทาง คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํเสนอ สําเนียงและ
ความพยายามในการส่ือสาร จากนั้นนําคะแนนท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบประจาํบทในทุก
บทเรียนและคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ มาคาํนวณหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินตามเกณฑ ์ 75/75 ซ่ึง
ปรากฏว่าค่าประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินในขั้นทดลอง
รายบุคคลดงัตารางท่ี 9 
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ตารางที่ 9 คะแนนจากการทาํแบบทดสอบประจาํบทขอ บทเรียนภาษาองักฤษที่เนน้ภาระงานเป็นและสาระทอ้งถิ่นและคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนในขั้น
การทดลองรายบุคคลโดยทาํการทดลองกบันกัเรียนจาํนวน3คน 

คนที่ 
 
 
คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจาํบท 
รวม ร้อยละ 

คะแนน 
สอบหลงัเรียน 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 60 100 

1 7 6 7 6 6 8 7 7 7 8 62 62.00 28 46.67 
2 6 7 6 7 6 7 7 8 8 7 63 63.00 38 63.33 
3 5 6 7 6 7 7 6 7 9 7 62 62.00 35 58.33 
รวม 18 19 20 19 19 22 20 22 24 22 187   101  

ร้อยละ 60 
63.
33 

66.
67 

63.
33 

63.
33 

73.
33 

66.
67 

73.
33 

80.0
0 

73.33  62.33  56.11 
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จากตารางท่ี 9 ในขั้นทดลองรายบุคคลใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา จงัหวดัศรีสะเกษ กบันกัเรียนจาํนวน 3 คน พบว่า นกัเรียนทาํคะแนน
จากแบบทดสอบประจาํบททั้ง 10 บทเรียน ไดค้ะแนนรวม 187 คะแนนจากคะแนนเต็ม 300 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.33 และนกัเรียนทาํคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน ไดค้ะแนนรวม 
101 คะแนนจากคะแนนเต็ม180คะแนนคิดเป็นร้อยละ 56.11 ดงันั้นประสิทธิภาพของบทเรียน
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานเป็นฐานและสาระท้องถ่ินในขั้นทดลองรายบุคคลตามสูตรหา
ประสิทธิภาพ E1/E2=62.33/56.11 

6.9.1.4 ขอ้บกพร่องท่ีพบและการปรับปรุงแกไ้ข 
ในดา้นการออกแบบผูว้ิจยัไดอ้อกแบบบทเรียนพบว่านักเรียนยงัไม่

สามารถฟังเน้ือหาเพื่อความเขา้ใจและจบัประเดน็ของเร่ืองราวท่ีฟังได ้ผูว้ิจยัจึงตอ้งใหน้กัเรียนฟังซํ้า 
3-5 รอบอีกทั้ งมีคาํถามนําทางเพื่อให้นักเรียนคิดจับประเด็นในเร่ืองราวท่ีฟังในระยะเร่ิมแรก
นกัเรียนไม่คุน้เคยกบัสาํเนียงของเจา้ของภาษา เพื่อให้คุน้เคยกบัสําเนียงการออกเสียงโดยเจา้ของ
ภาษาผูว้ิจยัจึงจาํเป็นตอ้งเปิดบทสนทนาภาษาองักฤษจาํนวนหลายรอบอีกทั้งมีการแทรกรูปภาพ
หรือสัญลกัษณ์ให้เหมาะสมกบัเน้ือหาของบทท่ีฟังเพื่อจะให้นักเรียนเกิดความรู้เดิม (Background 
Knowledge) สามารถช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองราวไดดี้ข้ึน นอกจากนั้นนกัเรียนยงัมีขาดความไม่
มัน่ใจในการพูดภาษาองักฤษ เพราะนกัเรียนมีความรู้สึกเขินอายไม่มัน่ใจในการออกเสียงสาํเนียง
และกฎไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ซ่ึงมีผลต่อการพูดภาษาองักฤษ ดังนั้น ผูว้ิจยัได้มีการเสริมแรง
ทางบวกใหน้กัเรียนมีความมัน่ใจและกลา้แสดงออกเพ่ิมมากข้ึน อาทิ การกล่าวชมเชย การใหลู้กอม
หรือการเพ่ิมคะแนนให้แก่นกัเรียนในช่วงเร่ิมตน้ และกระตุน้ให้นกัเรียนพูดภาษาองักฤษโดยการ
พยายามพดูและการแสดงท่าทางการส่ือสาร (Bodylanguage) ใหเ้พิ่มมากข้ึน 
 6.9.2 ขั้นการทดลองกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) 

การทดลองในขั้นการทดลองกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) เป็นการทดลอง
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา จงัหวดัศรีสะเกษ จาํนวน 10 คนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งโดยนาํเสนอตามขั้นตอนดงัน้ี 

6.9.2.1 ก่อนการทดลอง 
ผูว้ิจยัให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนจาํนวน 52 ขอ้ให้เวลาทาํ

แบบทดสอบ 1 ชัว่โมง 30 นาที สอบความสามารถการฟังและการพูดโดยออ้มกลุ่มทดลองเวลา 
08.30-09.20 น. จาํนวนปรนยั 50 ขอ้ 50 คะแนนจากนั้นทดสอบวดัการพดูตรงโดยบรรยายภาพและ
แสดงบทบาทสมมติกลุ่มทดลองเวลา 09.20-10.20 น. การสอบบรรยายภาพจาํนวน 1 ขอ้ โดยให้
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นกัเรียนเลือกรูปภาพจากกล่องกระดาษท่ีนกัเรียนไม่สามารถมองเห็นได ้จากนั้นนกัเรียนดูรูปภาพท่ี
ตนเองจบัไดพ้ร้อมสถานการณ์ นกัเรียนมีเวลาเตรียมตวัคนละ 1 นาที หลงัจากนั้นนกัเรียนบรรยาย
ภาพตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด นักเรียนมีเวลาการบรรยายภาพคนละ 2-3 นาที โดยมีเกณฑ์วดัผล
การผลสอบบรรยายภาพ คะแนนเตม็ 5 คะแนน ตามหัวขอ้ต่อไปน้ีความคล่องแคล่ว ความสามารถ
พูดให้คนอ่ืนเขา้ใจ ปริมาณขอ้ความในการส่ือสาร คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํเสนอ สําเนียงและ
ความพยายามในการส่ือสาร หลงัจากนั้นแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมติกลุ่มละ 3-5 คนจาํนวน 1 ขอ้ 
นักเรียนตวัแทนแต่ละกลุ่มจบัฉลากเลือกลาํดบัการแสดงบทบาทสมมติ ตวัแทนกลุ่มเลือกฉลาก
สถานการณ์การแสดงบทบาทสมมติจากล่องท่ีนกัเรียนไม่สามารถมองเห็น แต่ละกลุ่มมีเวลาในการ
เตรียมนาํเสนอกลุ่มละ 1 นาที จากนั้นแต่ละกลุ่มนาํเสนอการแสดงบทบาทสมมติกลุ่มละ 3-5 นาที
โดยมีเกณฑว์ดัผลการผลสอบแสดงบทบาทสมมติ คะแนนเตม็ 5 คะแนน ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี ความ
คล่องแคล่ว ความสามารถพูดให้คนอ่ืนเขา้ใจ การแสดงท่าทาง คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํเสนอ 
สาํเนียงและความพยายามในการส่ือสาร 

6.9.2.2 ระหวา่งการทดลอง 
ผูว้ิจยัให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียนเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน

ทั้ง 10 บทเรียน ใชเ้วลา 2 สัปดาห์ โดยให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียนในคาบเรียน และขอความ
อนุเคราะห์คาบเรียนภาษาองักฤษอีก 1 คาบ เพื่อการทดลองการใชบ้ทเรียนในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 
ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอขั้นเตรียมความพร้อม (Warm up) โดยกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความพร้อมโดยใชก้าร
เล่นเกม ดูวีดิโอคลิป ร้องเพลง รูปภาพหรือการระดมความคิด (Brainstorming) จากนั้นเป็นขั้นก่อน
ปฏิบติังาน (Pre-task) นาํเสนอในเร่ืองของคาํศพัทโ์ดยหาความหมายจากบริบทโครงสร้างทางภาษา
หรือนําเสนอความคิดรวบยอดเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและนําไปใช้ในขั้นต่อไปขั้น
ปฏิบติังาน (Task Cycle) นักเรียนทาํงานเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ตามภาระงานท่ีมอบหมายโดยฟัง
เร่ืองราวจากบทบรรยายหรือบทสนทนาแลว้ฝึกพูดตามบทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ หลงัจาก
นั้นตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีฟังขั้นมุ่งเนน้ทางภาษา (Language Focus) นกัเรียนฝึกพดูตามสถานการณ์
ต่างๆท่ีแตกต่างกันในแต่ละบทเรียนเช่นสัมภาษณ์การแสดงบทบาทสมมติการสํารวจและการ
นาํเสนอและขั้นการส่ือสาร (Communication) นกัเรียนจบัคู่หรือแบ่งกลุ่มเพ่ือนาํเสนอแสดงบทบาท
สมมติตามสถานการณ์ การสํารวจหรือการสัมภาษณ์ โดยมีการประเมินผลตามเกณฑ์การแสดง
บทบาทสมมติประกอบดว้ยหัวขอ้ดงัน้ี ความคล่องแคล่ว ความสามารถพูดให้คนอ่ืนเขา้ใจ การ
แสดงท่าทาง คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํเสนอ สาํเนียงและความพยายามในการส่ือสาร หลงัจากนั้น
ตรวจสอบและลงคะแนน หลงัจากนั้นนกัเรียนทาํแบบฝึกหัดทา้ยบทโดยให้ฟังบทสนทาแลว้ตอบ
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คาํถาม 5 คะแนน และแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์และนาํเสนอขอ้มูลจากการไป
สาํรวจหรือสมัภาษณ์5คะแนน 

6.9.2.3 การประเมินผล 
เม่ือนกัเรียนศึกษาจากบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระ

ทอ้งถ่ิน ทั้ง 5 บทเรียน เสร็จส้ินแลว้ ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
ฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน เม่ือนกัเรียนศึกษาจากบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน
เป็นฐานและสาระทอ้งถ่ิน ทั้ง 10 บทเรียน เสร็จส้ินแลว้ ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน
ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียนโดยสอบความสามารถการฟังและการ
พูดโดยออ้มกลุ่มทดลองจาํนวน 50 ขอ้ 50 คะแนนจากนั้นทดสอบวดัการพูดตรงโดยบรรยายและ
แสดงบทบาทสมมติกลุ่มทดลองการสอบบรรยายภาพจาํนวน 1 ขอ้ โดยให้นักเรียนเลือกรูปภาพ
จากนั้นนกัเรียนดูรูปภาพท่ีตนเองจบัไดพ้ร้อมอ่านสถานการณ์ท่ีกาํหนด นกัเรียนมีเวลาเตรียมตวัคน
ละ 1 นาที หลงัจากนั้นนักเรียนบรรยายภาพตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดนักเรียนมีเวลาการบรรยาย
ภาพคนละ 2-3 นาทีโดยมีเกณฑ์วดัผลการผลสอบบรรยายภาพคะแนนเต็ม 5 คะแนน ตามหัวขอ้
ต่อไปน้ี ความคล่องแคล่ว ความสามารถพดูใหค้นอ่ืนเขา้ใจ ปริมาณขอ้ความในการส่ือสาร คุณภาพ
ของขอ้ความท่ีนาํเสนอ สาํเนียงและความพยายามในการส่ือสาร หลงัจากนั้นแบ่งกลุ่มแสดงบทบาท
สมมติกลุ่มละ 4-5 คนจาํนวน 1 ขอ้นกัเรียนตวัแทนแต่ละกลุ่มจบัฉลากเลือกลาํดบัการแสดงบทบาท
สมมติ ตวัแทนกลุ่มเลือกฉลากสถานการณ์การแสดงบทบาทสมมติ แต่ละกลุ่มมีเวลาเตรียมนาํเสนอ
กลุ่มละ 1 นาที จากนั้นแต่ละกลุ่มนาํเสนอการแสดงบทบาทสมมติกลุ่มละ 3-5 นาทีโดยมีเกณฑ์
วดัผลการผลสอบแสดงบทบาทสมมติคะแนนเตม็ 5 คะแนน ตามหัวขอ้ต่อไปน้ี ความคล่องแคล่ว 
ความสามารถพูดให้คนอ่ืนเขา้ใจ การแสดงท่าทาง คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํเสนอ สําเนียงและ
ความพยายามในการส่ือสาร จากนั้นนําคะแนนท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบประจาํบทในทุก
บทเรียนและคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษมาคาํนวณหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินตามเกณฑ์ 75/75 ซ่ึง
ปรากฏว่าค่าประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินในขั้นทดลอง
รายบุคคล ดงัตารางท่ี 10 
 
 
 
 



 

 
 

ตารางที่ 10 คะแนนจากการทาํแบบทดสอบประจาํบทบทเรียนภาษาองักฤษที่เนน้ภาระงานและสาระทอ้งถิ่นจาํนวน10 บทเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนใน
ขั้นการทดลองรายบุคคลโดยทาํการทดลองกบันกัเรียนจาํนวน10คน 

คนที่ 
 
คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจาํบท 
รวม ร้อยละ คะแนนสอบหลงัเรียน ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 60 100 

1 6 8 5 7 7 7 6 7 8 8 69 69.00 38 63.33 
2 7 7 7 6 6 7 7 8 8 7 70 70.00 38 63.33 
3 7 7 7 7 7 7 6 7 7 8 70 70.00 43 71.67 
4 7 6 6 7 7 7 7 7 7 8 69 69.00 40 66.67 
5 6 6 7 5 7 7 6 8 7 7 66 66.00 35 58.33 
6 7 7 8 7 8 9 8 8 7 7 76 76.00 50 83.33 
7 6 8 7 6 8 7 7 7 8 7 71 71.00 53 88.33 
8 8 7 7 7 7 7 6 7 8 8 72 72.00 48 80.00 
9 8 6 6 7 7 7 6 9 6 7 69 69.00 39 65.00 
10 7 7 6 7 8 7 7 7 7 7 70 70.00 49 81.67 
รวม 69 69 66 66 72 72 66 75 73 74 702  433  
ร้อย
ละ 69.00 

69.
00 

66.
00 

66.
00 

72.
00 

72.
00 

66.
00 

75.
00 

73.
00 74.00 

 
70.20  72.17 
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จากตารางท่ี 10 ในขั้นทดลองกลุ่มยอ่ย ใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและ
สาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา จงัหวดัศรีสะเกษ กบันกัเรียนจาํนวน 10 คน พบว่า นกัเรียนทาํคะแนนจาก
แบบทดสอบประจาํบททั้ง 10 บทเรียน ไดค้ะแนนรวม 702 คะแนน จากคะแนนเตม็ 1000 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 70.02 และนกัเรียนทาํคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนรวม 433 คะแนน
จากคะแนนเตม็ 600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.17 ดงันั้นประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาองักฤษท่ี
เน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินในขั้นทดลองรายบุคคลตามสูตรหาประสิทธิภาพ E1/E2=70.02 
/72.17 

6.9.2.4 ขอ้บกพร่องท่ีพบและการปรับปรุงแกไ้ข 
ในด้านการเรียนการสอนความสามารถการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

พบว่านักเรียนบางส่วนมีปัญหาในดา้นการออกเสียง เช่น-ch -sh และ -t ผูว้ิจยัจึงไดน้าํ tongue 
twister มาประยกุตใ์ชร่้วมกบัขั้นเตรียมความพร้อม (warm up) เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการออกเสียง
และรู้สึกสนุกสนานระหว่างการดาํเนินกิจกรรมนกัเรียนบางส่วนมีปัญหาความสามารถการฟังเพ่ือ
ความเขา้ใจผูว้ิจัยจึงได้เปิดบทสนทนาให้นักเรียนฟังซํ้ าๆ 4-5 รอบและมีการตั้ งคาํถามเพ่ือให้
นักเรียนเกิดความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีฟัง ด้านการออกแบบผูว้ิจัยได้ออกแบบบทเรียน พบว่า 
นกัเรียนมีขอ้บกพร่องในการดาํเนินกิจกรรม ไม่เขา้ใจคาํสั่งของบทเรียน ในบางคร้ังจึงตอ้งอธิบาย
ซํ้าๆ หลายรอบ ผูว้ิจยัจึงไดเ้ขียนคาํสัง่ใหม่ท่ีง่ายต่อความเขา้ใจและใชส้ัญลกัษณ์ท่ีมีความสอดคลอ้ง
กบัคาํสั่งเพ่ือให้นกัเรียนเขา้ใจง่ายมากข้ึน นกัเรียนฟังเร่ืองราวไม่ค่อยเขา้ใจ ในช่วงเร่ิมตน้ผูว้ิจยัได้
ใชค้าํศพัท์และคาํถามเพื่อเป็นการนาํทางให้ผูเ้รียนตอบคาํถามและเขา้ใจเร่ืองราวเพิ่มมากข้ึน ใน
ดา้นขอรูปแบบทัว่ไปของบทเรียน ผูว้ิจยัสังเกตผูเ้รียนอ่านบทเรียนไดค่้อนขา้งชา้ ปัจจยัหน่ึงมาก
จากขนาดความเหมาะสมของตวัอกัษรและสี ผูว้ิจยัจึงไดเ้พิ่มขนาดตวัอกัษรให้มีความเหมาะสม 
จดัรูปแบบให้น่าสนใจและเลือกใชสี้ให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการดึงดูดใจนกัเรียนให้มีแรงกระตุน้ใน
การปฏิบติับทเรียนเพิ่มมากข้ึน 
 
7. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัและเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
7.1 ทาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร (ภาคผนวก ก) ถึงผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยาอาํเภอนํ้ าเกล้ียงจงัหวดัศรีสะเกษ เพ่ือขออนุญาตในการดาํเนินการวิจยัและ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ในการทดลองใช้บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อ
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ความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษสาํหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา จงัหวดั
ศรีสะเกษ 

7.2 จดัปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง เพื่อทาํความเขา้ใจถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวกับ
วตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีการเรียนการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน
ต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ บทบาทของผูเ้รียน เป้าหมายในการเรียนจุดประสงคข์อง
การเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

7.3 ทาํการทดสอบวดัความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ ก่อนการทดลองในวนัเวลา
ท่ีกาํหนดสอบความสามารถการฟังและการพดูโดยออ้มกลุ่มทดลองเวลา 08.30-09.20 น. จาํนวน 50
ขอ้ 50 คะแนนจากนั้นทดสอบวดัการพดูตรงโดยบรรยายและแสดงบทบาทสมมติกลุ่มทดลองเวลา 
09.20-10.20 น. การสอบบรรยายภาพจาํนวน 1 ขอ้ โดยใหน้กัเรียนเลือกรูปภาพจากกล่องกระดาษท่ี
นกัเรียนไม่สามารถมองเห็นได ้จากนั้นนกัเรียนดูรูปภาพท่ีตนเองจบัไดพ้ร้อมสถานการณ์นกัเรียนมี
เวลาเตรียมตวัคนละ 1 นาที หลงัจากนั้นนกัเรียนบรรยายภาพตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด นกัเรียนมี
เวลาการบรรยายภาพคนละ 2-3 นาที โดยมีเกณฑว์ดัผลการผลสอบบรรยายภาพ คะแนนเต็ม 5 
คะแนน ตามหัวขอ้ต่อไปน้ี ความคล่องแคล่ว ความสามารถพูดให้คนอ่ืนเขา้ใจ ปริมาณขอ้ความใน
การส่ือสาร คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํเสนอ สาํเนียงและความพยายามในการส่ือสาร หลงัจากนั้น
แบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมติกลุ่มละ 4-5 คนจาํนวน 1 ขอ้ นกัเรียนตวัแทนแต่ละกลุ่มจบัฉลากเลือก
ลาํดบัการแสดงบทบาทสมมติ ตวัแทนกลุ่มเลือกฉลากสถานการณ์การแสดงบทบาทสมมติจากล่อง
ท่ีนกัเรียนไม่สามารถมองเห็น แต่ละกลุ่มมีเวลาในการเตรียมนาํเสนอกลุ่มละ 1 นาที จากนั้นแต่ละ
กลุ่มนาํเสนอการแสดงบทบาทสมมติกลุ่มละ 3-5 นาทีโดยมีเกณฑว์ดัผลการผลสอบแสดงบทบาท
สมมติ คะแนนเตม็ 5 คะแนน ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี ความคล่องแคล่ว ความสามารถพดูใหค้นอ่ืนเขา้ใจ 
การแสดงท่าทางคุณภาพของขอ้ความท่ีนาํเสนอ สาํเนียงและความพยายามในการส่ือสาร 

7.4 ผูว้ิจยัดาํเนินการสอนกลุ่มตวัอยา่งประชากรตามบทเรียนท่ีสร้างข้ึนระหว่างวนัท่ี 4
มกราคม พ.ศ. 2558-11 มีนาคม พ.ศ.2558 จาํนวน 1 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 2 คาบ ต่อสัปดาห์ รวม 
12 สปัดาห์ 

7.5 ทาํการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟัง-พดูภาษาองักฤษ หลงัการทดลอง
ในวนัเวลาท่ีกาํหนด สอบความสามารถการฟังและการพดูโดยออ้มกลุ่มทดลองเวลา 08.30-09.20 น. 
จาํนวน 50 ขอ้ 50 คะแนน จากนั้นทดสอบวดัการพดูตรงโดยบรรยายและแสดงบทบาทสมมติกลุ่ม
ทดลองเวลา 09.20-10.20 น.การสอบบรรยายภาพจาํนวน 1 ขอ้ โดยให้นกัเรียนเลือกรูปภาพจาก
กล่องกระดาษท่ีนักเรียนไม่สามารถมองเห็นได้ จากนั้นนักเรียนดูรูปภาพท่ีตนเองจบัได้พร้อม
สถานการณ์ นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวคนละ 1 นาที  หลังจากนั้ นนักเรียนบรรยายภาพตาม
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สถานการณ์ท่ีกาํหนด นกัเรียนมีเวลาการบรรยายภาพคนละ 2-3 นาที โดยมีเกณฑว์ดัผลการผลสอบ
บรรยายภาพ คะแนนเตม็ 5 คะแนน ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี ความคล่องแคล่ว ความสามารถพดูใหค้นอ่ืน
เขา้ใจ ปริมาณขอ้ความในการส่ือสาร คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํเสนอ สาํเนียงและความพยายามใน
การส่ือสาร หลงัจากนั้นแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมติกลุ่มละ 4-5 คนจาํนวน 1 ขอ้ นกัเรียนตวัแทน
แต่ละกลุ่มจบัฉลากเลือกลาํดบัการแสดงบทบาทสมมติ ตวัแทนกลุ่มเลือกฉลากสถานการณ์การ
แสดงบทบาทสมมติจากล่องท่ีนกัเรียนไม่สามารถมองเห็น แต่ละกลุ่มมีเวลาในการเตรียมนาํเสนอ
กลุ่มละ 1 นาที จากนั้นแต่ละกลุ่มนาํเสนอการแสดงบทบาทสมมติกลุ่มละ 3-5 นาทีโดยมีเกณฑ์
วดัผลการผลสอบแสดงบทบาทสมมติ คะแนนเตม็ 5 คะแนน ตามหัวขอ้ต่อไปน้ี ความคล่องแคล่ว 
ความสามารถพูดให้คนอ่ืนเขา้ใจ การแสดงท่าทาง คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํเสนอ สําเนียงและ
ความพยายามในการส่ือสาร 

7.6 ทาํการวัดความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการเรียนการสอนของ
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามรถการฟัง-พูดหลงั จากทาํ
บทเรียนสุดทา้ยเสร็จ 

7.7 นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปดาํเนินการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามท่ีผูว้ิจยัตั้งไวต่้อไป 
 
8. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
8.1 เพื่อตรวจสอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1 ดา้นประสิทธิภาพของบทเรียนภาษา 

องักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษผูว้ิจยัไดค้าํนวณ
ค่าสถิติพื้นฐานไดแ้ก่คะแนนเฉล่ียและค่าร้อยละในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาองักฤษท่ี
เน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถทกัษะการฟัง-พูดในแต่ละบทเรียนตลอดจน
คะแนนเฉล่ียร้อยละของบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถ
ทกัษะการฟัง-พดูจากบทเรียนทั้ง 10 บทเรียนและคะแนนเฉล่ียร้อยละจากการสอบวดัความสามารถ
ทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียน และเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ี
กาํหนดคือเกณฑ ์75/75 จากสูตร E1/E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ, 2520: 134-138) ดงัน้ี 

 
เม่ือ E1 คือประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานเป็นฐานและ 

สาระทอ้งถ่ิน 
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 Xi  คือคะแนนรวมของแบบทดสอบทุกบทเรียนของผูเ้รียนคนท่ีi 
 A คือคะแนนเตม็ของแบบทดสอบแต่ละบทเรียนมารวมกนั 
 N คือจาํนวนผูเ้รียน 
 

 
 

เม่ือ E2 คือประสิทธิภาพของผลการวดัความสามารถทกัษะการฟัง-พดู 
  ภาษาองักฤษ 

 Fi คือคะแนนของผลการสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนคนท่ีi 
 B คือคะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 
 N คือจาํนวนผูเ้รียน 

8.2 เพื่อตรวจสอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี2ผูว้ิจยัใชส้ถิติค่า t โดยใช ้t-test แบบ 
dependent วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ในการเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-
พูดภาษาองักฤษของนักเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและ
สาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 

8.3 เพื่อตรวจสอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้3ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน
ภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษผูว้ิจยัได้
คาํนวณสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากขอ้มูลแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแปล
ความหมายระดบัความคิดเห็นซ่ึงดดัแปลจาก ลิเคิร์ท (Likert, quote in Best 1986:181 - 182) ดงัน้ี 

1.00≤X<1.50 หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนโดยเฉล่ียอยู่ในระดบั

นอ้ยมาก 

1.50≤X<2.50 หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนโดยเฉล่ียอยู่ในระดบั

นอ้ย 

2.50≤X<3.50 หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนโดยเฉล่ียอยู่ในระดบั

ปานกลาง 
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3.50≤X<4.50 หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนโดยเฉล่ียอยู่ในระดบั

มาก 

4.50≤X<5.00 หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนโดยเฉล่ียอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเร่ืองผลการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อ
ความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา 
จงัหวดัศรีสะเกษ ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงัน้ี 

ตอนที ่ 1 นํา เสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเ รียน
ภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารการฟัง-พูดภาษาองักฤษ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา จงัหวดัศรีสะเกษ ตามเกณฑ ์75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์
และคณะ, 2520: 136-137) จากการทดลองกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน 

ตอนที ่ 2 นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัทดลอง ใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและ
สาระทอ้งถ่ินของนกัเรียน 

ตอนที ่ 3 นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษ ทั้ง 10 บทเรียน 
 
1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที ่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่หาประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาองักฤษที่เน้น
ภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1 คือ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาองักฤษ
ท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1ผูว้ิจยัดาํเนินการ 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนฟัง-พูดภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานให้แก่นักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 30 คน หลงัจากนั้นนกัเรียนศึกษาบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน
และทาํแบบทดสอบรายบททั้ง 10 บทเรียน แลว้ทาํการบนัทึกคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละบท จากนั้นผูว้ิจยั
จึงวิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (%) ของแบบทดสอบ
รายบทแต่ละบท ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 คะแนนเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (%) และลาํดับของ
คะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบรายบทในบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงาน
และสาระทอ้งถ่ิน 

บท
ท่ี 

ช่ือเร่ือง คะแนน
เตม็ 

S.D. ร้อยละ ลาํดบัท่ี 

1 Welcome to Sisaket 10 7.40 0.85 74.00 8 
2 KhaoPhraWiharn National Park 10 7.50 0.82 75.00 7 
3 Phra That RuangRong Temple 10 7.50 0.93 75.00 7 
4 Save the life of animal at 

SuanSomSedSisaket Zoo 
10 7.53 1.01 75.33 6 

5 Lamduan BlossomsFlower 10 7.63 1.01 76.33 4 
6 Lamduan Blossoms and Four Thai 

Tribes Festival 
10 7.53 1.41 75.33 6 

7 Khukan Legend 10 7.80 0.86 78.00 2 
8 Clothes of Khmer Tribe in Sisaket

  
10 7.57 0.92 75.67 5 

9 Wood-grilled chicken Madan 10 7.77 1.01 77.67 3 
10 NokNoiUraiporn 10 8.07 1.23 80.67 1 

 

  
จากตารางท่ี 11พบว่ากลุ่มตวัอย่างสามารถทาํคะแนนเฉล่ียร้อยละของภาระงานใน

บทเ รียนภาษาอังกฤษท่ี เน้นภาระงานเ ป็นฐานและสาระท้อง ถ่ินได้สูง สุดในบทท่ี  10 
NokNoiUraiporn สามารถทาํคะแนนค่าเฉล่ียร้อยละเท่ากบั 80.67 และอนัดบัรองลงมาคือบทท่ี 7 
Khukan Legend สามารถทาํคะแนนค่าเฉล่ียร้อยละเท่ากบั 78.00 และกลุ่มตวัอยา่งทาํคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละไดต้ ํ่าท่ีสุดในบทท่ี 1 Welcome to Sisaketสามารถทาํคะแนนค่าเฉล่ียร้อยละเท่ากบั 74.00  

2 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน 
โดยหาค่าร้อยละของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบรายบทในบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน
และสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษทั้ง 10 บทเรียน และหาค่าร้อยละของ
คะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถการฟัง-พูดหลงัศึกษาบทเรียนของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 
30 คน ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12ค่าร้อยละคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถการฟัง-พูดทั้ง 10 บทเรียน 
และค่าร้อยละคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถการฟัง-พูดหลังใช้
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน 

 
 

 
 

คน
ท่ี 

คะแนนแบบทดสอบรายบท  
รวม 

ร้อยละของ
คะแนนทดสอบ

รายบท 

คะแนน
สอบ 

หลงัเรียน 

ร้อยละของ
คะแนน
ทดสอบ 
หลงัเรียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 60 100 
1 8 7 8 7 8 8 7 7 7 8 75 75.00 49 81.67 
2 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 63 63.00 42 63.00 
3 6 5 6 6 7 7 6 7 6 6 62 62.00 37 62.00 
4 8 8 8 7 7 8 7 8 7 8 76 76.00 44 76.00 
5 6 7 6 6 6 7 7 6 7 7 65 65.00 43 65.00 
6 6 7 6 7 6 6 7 7 6 6 64 64.00 39 64.00 
7 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 78 78.00 54 78.00 
8 8 7 8 8 8 8 8 9 8 8 80 80.00 46 80.00 
9 7 8 7 7 7 7 8 8 8 8 75 75.00 45 75.00 
10 8 7 8 7 7 8 8 8 8 8 77 77.00 39 77.00 
11 9 8 9 8 9 8 8 9 8 10 86 86.00 46 86.00 
12 7 7 8 8 9 8 9 8 8 8 80 80.00 51 80.00 
13 7 7 8 8 7 8 8 8 8 9 78 78.00 47 78.00 
14 8 8 9 8 9 8 9 8 9 10 86 86.00 53 86.00 
15 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 81 81.00 51 81.00 
16 8 9 9 8 8 9 9 8 10 9 87 87.00 46 87.00 
17 9 8 8 10 10 8 9 8 9 10 89 89.00 55 89.00 
18 7 8 7 8 8 8 8 8 8 9 79 79.00 48 79.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าร้อยละคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถการฟัง-พูดทั้ง 10 บทเรียน 
และค่าร้อยละคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถการฟัง-พูดหลังใช้
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน (ต่อ) 

 
จากตารางท่ี 12 พบว่ากลุ่มตวัอย่างทาํคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดค้ะแนนรวม 

2,289 คะแนนจากคะแนนเตม็ 3,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.30 และทาํคะแนนแบบทดสอบหลงั
เรียนไดค้ะแนนรวม 1,396 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.55ดงันั้น
ประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-
พูดภาษาองักฤษในขั้นทดลองมีค่าเท่ากบั 76.30/77.55 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้75/75 และ

คน
ท่ี 

คะแนนแบบทดสอบรายบท  
รวม 

ร้อยละของ
คะแนนทดสอบ

รายบท 

คะแนน
สอบ 

หลงัเรียน 

ร้อยละของ
คะแนน
ทดสอบ 
หลงัเรียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 60 100 
19 8 7 8 7 8 9 8 8 8 8 79 79.00 45 79.00 
20 8 8 8 9 8 8 8 8 10 9 84 84.00 54 84.00 
21 8 8 8 7 8 7 7 8 7 9 77 77.00 45 77.00 
22 7 8 8 7 8 7 9 8 8 8 78 78.00 46 78.00 
23 8 7 8 7 8 7 8 7 8 9 77 77.00 52 77.00 
24 7 8 7 8 9 8 8 8 9 9 81 81.00 43 81.00 
25 7 8 7 8 8 8 8 9 8 8 79 79.00 54 90.00 
26 8 9 8 10 8 8 9 8 8 9 85 85.00 52 86.67 
27 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 72 72.00 45 93.33 
28 7 8 7 8 7 8 7 7 9 7 75 75.00 53 88.33 
29 6 7 6 6 5 5 6 5 6 5 57 57.00 36 60.00 
30 7 6 6 7 7 6 7 6 6 6 64 64.00 31 51.67 
รวม 222 225 225 226 229 226 234 227 233 242 2,289 76.30 1396 77.55 

คะแนนเตม็ 3,000  1,800  
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แสดงว่าบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพท่ีดี ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 
 

ตอนที ่ 2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อ เปรียบเทียบความสามารถการฟัง -พูด
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังทดลองใช้บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่เน้นภาระงานและ
สาระท้องถ่ินของนักเรียน 

ผูว้ิจยัได้ให้กลุ่มตวัอย่างทั้ง 30 คน ทาํแบบทดสอบวดัความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลอง ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนัและมีคะแนนเตม็ 60 คะแนน 
จากนั้นจึงหาผลต่างของคะแนน (D) จากการทดสอบก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ี
เนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ ผลนาํคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ทดสอบทั้งสองมาเปรียบความเขา้ใจของความสามารถการฟัง-พดูของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวิเคราะห์
แสดงดงัตารางท่ี 13 และ 14 ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 13 คะแนนความสามารถการฟัง-พูดของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลองและผลต่าง 

(D) ของคะแนนในการทดสอบทั้ง 2 คร้ัง 
 

คนท่ี 
คะแนนเตม็ 60  

ผลต่าง 
(D) 

คนท่ี 
คะแนนเตม็ 60 ผลต่าง 

(D) ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 15 49 34 16 15 46 31 
2 14 42 28 17 23 55 32 
3 13 37 24 18 19 48 29 
4 11 44 33 19 15 45 30 
5 14 43 29 20 25 54 29 
6 13 39 26 21 13 45 32 
7 21 54 33 22 19 46 27 
8 21 46 25 23 19 52 33 
9 12 45 33 24 11 43 32 
10 19 39 20 25 22 54 32 
11 23 46 23 26 17 52 35 
12 18 51 33 27 9 45 36 
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ตารางท่ี 13 คะแนนความสามารถการฟัง-พูดของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลองและผลต่าง 
(D) ของคะแนนในการทดสอบทั้ง 2 คร้ัง (ต่อ) 

คนท่ี 
คะแนนเตม็ 60  

ผลต่าง 
(D) 

คนท่ี 
คะแนนเตม็ 60 ผลต่าง 

(D) ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

13 19 47 28 28 15 53 38 
14 24 53 29 29 8 36 28 
15 16 51 35 30 10 31 21 

 
 จากตารางท่ี 13 พบว่าคะแนนความสามารถการฟัง-พูดของกลุ่มตวัอย่างทุกคนสูงข้ึน
หลงัจากไดท้าํบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินทั้ง 10 บทเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
จากคะแนนเต็ม 60 คะแนนค่าผลต่างของคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียน
ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินสูงสุดมีค่าเท่ากบั38 และตํ่าท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 20 
 
ตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลต่างเฉล่ีย 

(D) และค่าทดสอบ t ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

การทดสอบ คะแนนเตม็  S.D.  t Sig 
ก่อนเรียน 60 16.43 4.65 

29.93 37.314* 0.000* 
หลงัเรียน 60 46.37 6.01 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 14 พบว่าคะแนนเฉล่ียความสามารถการฟัง-พดูของกลุ่มตวัอยา่งหลงัจากการ
ทดลองใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินเท่ากบั 46.37 คะแนน ซ่ึงสูงกว่า
ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนการทดลองใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินเท่ากบั 
16.43 คะแนน และคะแนนผลต่างเฉล่ียระหว่างการหลงัการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน
และสาระทอ้งถ่ินและก่อนการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินเท่ากบั 29.93  
ดงันั้นแสดงว่า ความสามารถการฟัง-พูดของกลุ่มตวัอยา่งหลงัจากการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินทั้ง 10 บทเรียนสูงกวา่ก่อนการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและ



179 
 

 

สาระทอ้งถ่ินอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05(Sig = 0.000<0.05) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 
2 (ภาคผนวก ณ) 
 

ตอนที ่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความที่มีต่อ
บทเรียนภาษาองักฤษที่เน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษทั้ง 
10 บทเรียน 

ผูว้ิจยัไดใ้ห้กลุ่มตวัอย่างทั้ง 30 คน ทาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเรียน
ภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษในดา้น
เน้ือหา ดา้นบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูดา้น
การประเมินผลการเรียน และดา้นรูปแบบทัว่ไปของบทเรียน จาํนวน 37 ขอ้ หลงัจากการทาํศึกษา
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน จากนั้นนาํมาหาค่าระดบัท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย 
(  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปแปลความหมายค่าระดบัตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15 ค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี

ต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน ทั้ง 10 บทเรียน 

 
 

 
ข้อ 

 
รายการการประเมิน 

ผลความคดิเห็น
ของนักเรียน ลาํดับที ่ แปลผล 
X S.D. 

ด้านเนือ้หา  
1. เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 4.03 0.96 6 มาก 
2. เน้ือหามีความดึงดูดน่าสนใจสนุกสนาน 3.93 0.86 8 มาก 
3. เน้ือหาช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 3.77 0.93 10 มาก 
4. เน้ือหาช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 4.07 0.82 4 มาก 
5. โครงสร้างทางภาษามีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 4.00 0.94 7 มาก 
6. โครงสร้างทางภาษาสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง 4.17 0.83 1 มาก 
7. ภาษาท่ีใชส้ามารถส่ือความหมายใหก้บันกัเรียนเขา้ใจใน

เน้ือหา 
3.87 

 
1.00 9 มาก 
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ตารางท่ี 15 ค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน ทั้ง 10 บทเรียน (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
รายการการประเมิน 

ผลความคดิเห็น
ของนักเรียน ลาํดับที ่ แปลผล 
X S.D. 

8. นกัเรียนสามารถนาํเน้ือหาไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 

4.13 
 

0.82 2 มาก 

9. เน้ือหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนในชั้นเรียน 4.10 0.80 3 มาก 
10. เน้ือหามีความหลากหลายและเหมาะสม 4.07 0.94 5 มาก 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นเน้ือหา 4.01 0.89  มาก 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ิน 
11. บทเรียนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 4.07 0.78 5 มาก 
12. การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาเพิ่ม

มากข้ึน 
3.93 0.86 10 

มาก 

13. การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนช่วยเกิด
กระบวนการทกัษะการฟัง 

3.67 
 

0.99 13 มาก 

14. การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนช่วยเกิด
กระบวนการทกัษะการพดู 

4.13 
 

0.73 3 มาก 

15. การกาํหนดภาระงานเป็นฐานทาํใหน้กัเรียนสามารถ
ฝึกทกัษะการฟัง 

4.03 
 

0.80 8 มาก 

16. การกาํหนดภาระงานเป็นฐานทาํใหน้กัเรียนสามารถ
ฝึกทกัษะการพดู 

4.20 
 

0.80 3 มาก 

17. การสอนภาษาในเร่ืองของคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ช่วย
เตรียมพร้อมก่อนฝึกทกัษะการฟัง 

4.00 
 

0.83 9 มาก 

18. การสอนภาษาในเร่ืองของคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ช่วย
เตรียมพร้อมก่อนฝึกทกัษะการพดู 

3.90 
 

0.96 11 มาก 

19. บทเรียนมีจาํนวนภาระงานท่ีมีความเหมาะสม 4.20 0.71 1 มาก 
20. บทเรียนมีความยาวของบทสนทนาและบทอ่านท่ีเหมาะสม 3.87 0.93 12 มาก 
21. บทเรียนมีคาํแนะนาํท่ีเขา้ใจง่าย 4.03 0.89 9 มาก 
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ตารางท่ี 15 ค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน ทั้ง 10 บทเรียน (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
รายการการประเมิน 

ผลความคดิเห็น
ของนักเรียน ลาํดับที ่ แปลผล 
X S.D. 

22. บทเรียนมีคาํสัง่ท่ีเขา้ใจง่าย 4.13 0.77 4 มาก 
23. ในระหวา่งการทาํงานทาํใหเ้กิดแนวทางการเรียนรู้

ดา้นภาษาองักฤษ 
4.20 

 
0.76 2 มาก 

24. ในระหวา่งการเรียนรู้มีการทาํงานเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ 4.00 0.83 9 มาก 
25. นกัเรียนพดูรายงานโดยใชค้าํศพัทแ์ละไวยากรณ์

หลงัจากการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.07 

 
0.82 6 มาก 

26. แบบประเมินการพดูมีเกณฑก์ารวดัท่ีเหมาะสม 4.00 0.87 5 มาก 
27. นกัเรียนมีความเพลิดเพลินใจในขณะทาํกิจกรรม 4.07 0.90 7 มาก 
ค่าเฉล่ียรวมดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน 

4.03 0.84  มาก 

ด้านการวดัประเมินผล 
28. ขอ้สอบมีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 4.17 0.74 1 มาก 
29. ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการฟังของนกัเรียนได ้ 3.93 0.90 4 มาก 
30. ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการพดูของนกัเรียนได ้ 4.03 0.76 2 มาก 
31. ขอ้สอบมีความยาวเหมาะสมกบันกัเรียน 3.97 0.96 3 มาก 
32. ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบเพียงพอกบันกัเรียน 4.17 0.74 1 มาก 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นการวดัประเมินผล 4.05 0.82  มาก 
ด้านรูปแบบทัว่ไปของบทเรียน 
33. ภาพท่ีใชค้วามสมัพนัธ์ต่อเน้ือหา 3.93 0.86 5 มาก 
34. ตวัอกัษรมีขนาดท่ีอ่านง่าย 4.10 0.71 2 มาก 
35. การจดัรูปแบบมีความเหมาะสม 4.00 0.87 3 มาก 
36. สญัลกัษณ์ช่วยใหง่้ายต่อการเขา้ใจคาํสัง่เพิ่มมากข้ึน 4.27 0.78 1 มาก 
37. เลือกใชสี้ในการตกแต่งบทเรียนไดส้วยงาม 3.97 0.96 4 มาก 
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ตารางท่ี 15 ค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน ทั้ง 10 บทเรียน (ต่อ) 

 
จากตารางท่ี 15 พบว่านกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน

และสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษทั้ง 10 บทเรียนโดยไดค่้าเฉล่ียรวมอยูใ่น
ระดบัดี ( = 4.03, S.D. = 0.85)เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นปรากฏว่านกัเรียนมีความคิดเห็นต่อ
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษโดย
เฉล่ียอยูใ่นระดบัดีทุกบทเรียน เม่ือเปรียบเทียบคุณสมบติัทั้ง 4 ดา้นของบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินทั้ง 4 ดา้น พบว่า ดา้นการวดัประเมินผลในการเรียนมีค่าระดบัความ
คิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดกวา่ดา้นอ่ืน ๆ ( = 4.05, S.D. = 0.82 ) อนัดบัท่ีสองคือ ดา้นรูปแบบ
ทัว่ไปของบทเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 4.05, S.D. = 0.84 )  อนัดบัท่ีสามคือดา้นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 4.03, S.D. = 0.84 ) และอนัดบัท่ีสุดทา้ย
คือดา้นเน้ือหาค่าเฉล่ียเท่ากบั( = 4.01, S.D. = 0.89 )  ตามลาํดบัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ดา้นของเน้ือหา พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระ
งานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี ( = 4.01, S.D. = 0.89 
) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอนัดบัแรกคือ ขอ้ท่ี 6โครงสร้างทางภาษาสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิต
จริง( = 4.17, S.D.= 0.83 ) อนัดบัท่ีสองคือ ขอ้ท่ี 8 นกัเรียนสามารถนาํเน้ือหาไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั( = 4.13, S.D.= 0.82 )  อนัดบัรองลงมาคือ ขอ้ท่ี 9 เน้ือหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรียน
ในชั้นเรียน( = 4.10, S.D.= 0.80 ) และค่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีเฉล่ียตํ่าท่ีสุดสามอนัดบัคือ ขอ้ท่ี 2 
เน้ือหามีความดึงดูดน่าสนใจสนุกสนาน( = 3.93, S.D. =  0.86)ขอ้ท่ี 7 ภาษาท่ีใชส้ามารถส่ือ
ความหมายใหก้บันกัเรียนเขา้ใจในเน้ือหา( = 3.87, S.D. =  1.00)และ ขอ้ท่ี 3เน้ือหาช่วยใหน้กัเรียน
พฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ( = 3.77, S.D. =  0.93) 

2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินพบว่า 
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถ

 
ข้อ 

 
รายการการประเมิน 

ผลความคดิเห็น
ของนักเรียน 

 

ลาํดับที ่ แปลผล 
X S.D. 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นรูปแบบทัว่ไปของบทเรียน 4.05 0.84  มาก 
ค่าระดบัเฉล่ียรวม 4.03 0.85  มาก 
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การฟัง-พดูภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี ( = 4.03, S.D. = 0.84 )โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอนัดบั
แรกคือขอ้ท่ี 19 บทเรียนมีจาํนวนภาระงานท่ีมีความเหมาะสม(  = 4.20, S.D. =  0.71 ) อนัดบัท่ีสอง
คือ ขอ้ท่ี 23 ในระหว่างการทาํงานทาํใหเ้กิดแนวทางการเรียนรู้ดา้นภาษาองักฤษ(  = 4.20, S.D. =  
0.76 )อนัดบัรองลงมาคือและขอ้ท่ี 16การกาํหนดภาระงานทาํให้นกัเรียนสามารถฝึกทกัษะการพูด 
(  = 4.20, S.D. =  0.80 )และค่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีเฉล่ียตํ่าท่ีสุดสามอนัดบัคือขอ้ท่ี 12 การนาํเขา้
สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาเพิ่มมากข้ึน(  = 3.93, S.D. =  0.86 ) ขอ้ท่ี 18 การสอนภาษา
ในเร่ืองของคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ช่วยเตรียมพร้อมก่อนฝึกทกัษะการพดู(  = 3.90, S.D. = 0.96)  
และขอ้ท่ี 13การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนช่วยเกิดกระบวนการทกัษะการฟัง( = 3.67, S.D. = 
0.99) 

3. ดา้นการวดัประเมินผล พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี (  = 4.05, S.D. = 
0.82 )โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอนัดบัแรกคือขอ้ท่ี 28 ขอ้สอบมีความยากง่ายเหมาะสมกบั
นกัเรียนและขอ้ท่ี 32 ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบเพียงพอกบันกัเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (  = 4.17, 
S.D. = 0.74 )อนัดบัรองลงมาคือ ขอ้ท่ี 30 ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการพดูของนกัเรียนได(้  = 
4.03, S.D. = 0.86 )และค่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีเฉล่ียตํ่าสุดสองอนัดบัคือ ขอ้ท่ี 31 ขอ้สอบมีความ
ยาวเหมาะสมกบันกัเรียน (  = 3.97,S.D. =0.96) และขอ้ท่ี 29ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการฟัง
ของนกัเรียนได(้ = 3.93, S.D. = 0.90 ) 

4. ด้านรูปแบบทั่วไปของบทเรียนพบว่า  นักเ รียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียน
ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษอยูใ่นระดบั
ดี ( = 4.05, S.D. = 0.84 ) โดยขอ้พบว่ามีระดบัความคิดเห็นท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอนัดบัคือ ขอ้ท่ี 36 
สัญลกัษณ์ช่วยใหง่้ายต่อการเขา้ใจคาํสั่งเพิ่มมากข้ึน( = 4.27, S.D. = 0.78) อนัดบัสองคือ ขอ้ท่ี 34 
ตวัอกัษรมีขนาดท่ีอ่านง่าย(  = 4.10, S.D. = 0.71) และอนัดบัรองลงมาคือ ขอ้ท่ี 35การจดัรูปแบบมี
ความเหมาะสม(  = 4.00, S.D. = 0.87)  และค่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีเฉล่ียตํ่าสุดสองอนัดบัคือ 
ขอ้ท่ี 37 เลือกใชสี้ในการตกแต่งบทเรียนไดส้วยงาม(  = 3.97, S.D. = 0.96 ) และขอ้ท่ี 33ภาพท่ีใช้
ความสมัพนัธ์ต่อเน้ือหา(  = 3.93, S.D. = 0.80) 

สาํหรับบทเรียนท่ีมีค่าระดบัเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ บทท่ี 10 NokNoiUraiporn(  = 
8.07, S.D. = 1.23 ) อนัดบัรองลงมา คือ บทท่ี 2Khukhan Legend (  = 7.80, S.D. = 0.86 ) และ
อนัดบัท่ีสามคือ บทท่ี 9 Wood-grilled Chicken Madan(  = 7.77, S.D. = 1.01 ) ส่วนบทเรียนท่ีมีค่า
ระดบัเฉล่ียตํ่าท่ีสุดไดแ้ก่ บทท่ี 1 Welcome to Sisaket(  = 7.40, S.D. = 0.86) 
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จากการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและ
สาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษทั้ง 10 บทเรียน สรุปไดว้่า ความคิดเห็นของ
นกัเรียนมีค่าระดบัเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.67-4.27ดงันั้นจึงแสดงว่านกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียน
ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษรวมอยู่ใน
ระดบัดีซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3  
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ืองผลการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อ
ความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา 
จงัหวดัศรีสะเกษเป็นการวิจยัเชิงทดลองก่อนและหลงัเรียนการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระ
งานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมา กลุ่มตวัอยา่ง คือ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา จงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ
ฟัง-พูด ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558จาํนวน 30 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานเป็นฐานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถ
ทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 10 บทเรียน ท่ีสร้างข้ึนโดยยดึหลกัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและจากการประเมินจากโครงสร้างเน้ือหาของผูเ้ช่ียวชาญมีความยากง่ายเหมาะ
กบัระดบัการศึกษาของผูเ้รียน การสร้างบทเรียนโดยยึดตามแนวคิดตามทฤษฏีการเรียนการเรียน
การสอนท่ีเนน้ภาระงาน (Task-Based Learning) และสาระทอ้งถ่ิน โดยอิงจากจุดประสงคร์ายวิชา
ฟัง-พดู ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้ าเกล้ียงวิทยา ซ่ึงไดผ้า่นการปรับปรุงแกไ้ขตาม
คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ประกอบดว้ยตอนท่ี 1 แบบทดสอบวดัทกัษะการฟัง ชนิด 4 ตวัเลือก (Multiple Choice) ใชเ้ป็น
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จาํนวน 20 ขอ้ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวดัทกัษะการพดูโดยออ้ม 
ชนิด 4 ตวัเลือก (Multiple Choice) ใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จาํนวน 30 ขอ้ตอน
ท่ี 3 แบบทดสอบวดัพดูตรงโดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติเก่ียวกบัมคัคุเทศกน์อ้ย โดยใหน้กัเรียน
แสดงบทบาทสมมติ จาํนวน 1 ชุดประกอบดว้ย 4 สถานการณ์ตอนท่ี 4 แบบทดสอบวดัการพดูตรง 
โดยดูรูปภาพแลว้บรรยายส่ิงท่ีเห็นเป็นเร่ืองราว จาํนวน1 ชุดประกอบดว้ย 4 รูปภาพแบบทดสอบแต่
ละขอ้มีค่าความอาํนาจจาํแนก ตั้ งแต่ 0.20-0.60 (ภาคผนวก ฐ) และมีค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั 0.86 (ภาคผนวก ฑ ) 
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน
และสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษในดา้นของเน้ือหา ดา้นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงาน ดา้นการวดัประเมินผลและดา้นรูปแบบทัว่ไปของบทเรียน 
จาํนวน 37 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัความคิดเห็น คือมากท่ีสุดมาก
ปานกลางนอ้ยนอ้ยมาก และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั0.85 (ภาคผนวก ฒ) 

 
การดําเนินการทดลอง 

ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558ใชเ้วลาในการเรียนการสอนเป็นเวลา 12สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่โมง เร่ิมดาํเนินการทดลองดว้ยการ
ทดสอบวดัความสามารถการฟัง-พูดก่อนการใช้บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระ
ทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ โดยให้กลุ่มตวัอย่างทดลองใชแ้บบทดสอบวดั
ความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและหาคุณภาพแลว้ จากนั้นให้กลุ่มตวัอยา่ง
ไดท้าํบทเรียนบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินจาํนวน 10 บทเรียน นกัเรียน
ไดศึ้กษาขั้นเตรียมความพร้อม (Warm up) โดยกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความพร้อมโดยใชก้ารเล่นเกม ดู
วีดิโอคลิป ร้องเพลง รูปภาพหรือการระดมความคิด (Brainstorming) จากนั้นเป็นขั้นก่อนปฏิบติังาน 
(Pre-task) นาํเสนอในเร่ืองของคาํศพัทโ์ดยหาความหมายจากบริบท โครงสร้างทางภาษา หรือ
นาํเสนอความคิดรวบยอด เพื่อให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและนาํไปใชใ้นขั้นต่อไป ขั้นปฏิบติังาน 
(Task Cycle) นกัเรียนทาํงานเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ตามภาระงานท่ีมอบหมายโดยฟังเร่ืองราวจากบท
บรรยายหรือบทสนทนาแลว้ฝึกพูดตามบทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ หลงัจากนั้นตอบคาํถาม
จากเร่ืองท่ีฟัง ขั้นมุ่งเน้นทางภาษา (Language Focus) นักเรียนฝึกพูดตามสถานการณ์ต่างๆท่ี
แตกต่างกนัในแต่ละบทเรียน เช่น สัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมติ การสาํรวจและการนาํเสนอ 
และขั้นการส่ือสาร (Communication) นกัเรียนจบัคู่หรือแบ่งกลุ่มเพื่อนาํเสนอแสดงบทบาทสมมติ
ตามสถานการณ์ การสาํรวจ หรือ การสัมภาษณ์ โดยมีการประเมินผลตามเกณฑก์ารแสดงบทบาท
สมมติประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี ความคล่องแคล่ว ความสามารถพดูใหค้นอ่ืนเขา้ใจ การแสดงท่าทาง 
คุณภาพของขอ้ความท่ีนาํเสนอ สาํเนียง และความพยายามในการส่ือสารหลงัจากนั้นตรวจสอบและ
ลงคะแนน หลงัจากนั้นนกัเรียนทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทโดยใหฟั้งบทสนทาแลว้ตอบคาํถาม 5 คะแนน
และแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ นาํเสนอขอ้มูลจากการไปสาํรวจหรือสัมภาษณ์ 5 
คะแนน เม่ือนักเรียนเรียนแต่ละบทเรียนจบแลว้ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียนและเม่ือ
นกัเรียนศึกษาบทเรียนจนครบทั้ง 10บทแลว้ จึงทดสอบวดัความสามารถการฟัง-พูดหลงัเรียนของ
กลุ่มตวัอย่างโดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอยก่อนเรียน และแบบสอบถามความ
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คิดเห็นท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาบทเรียนท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพต่อไปจากนั้นจึงนาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียนทั้ง 10บท และ
คะแนนท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถการฟัง-พูดก่อนเรียนและหลังเรียนมา
วิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน กล่าวคือ หาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีเนน้
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษเกณฑ์ 75/75 เปรียบเทียบ
ความสามารถการฟัง-พดูของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนบทเรียนท่ีเนน้ภาระงานและ
สาระทอ้งถ่ินโดยใชส้ถิติ t-test แบบจบัคู่ และวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อบทเรียน
ท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษโดยการหาค่าเฉล่ีย (X) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปแปลความหมายค่าระดบัตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ 
 
สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัสามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
1. บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีสร้างข้ึนมามีประสิทธิภาพเท่ากบั76.30/77.55ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 75/75 จึงแสดงว่าบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน
และสาระทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพดีและเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

2. ความสามารถการฟัง-พูดของนักเรียนหลงัจากการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้น
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษสูงกว่าความสามารถการฟัง-
พดูของนกัเรียนก่อนการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

3. ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้น
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษสามารถสรุปไดว้่า นกัเรียนมี
ความคิดเห็นโดยเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.67-4.27มีภาพรวมอยู่ในระดบัมากดงันั้นแสดงว่านักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 และจากการศึกษาระดบั
ความคิดเห็นของนักเ รียนต่อบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อ
ความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษในดา้นของเน้ือหา ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ภาระงานเป็นฐาน ดา้นการวดัประเมินผลและดา้นรูปแบบทัว่ไปของบทเรียน สรุปไดด้งัน้ี 
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ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุดคือดา้นการวดัประเมินผลในการเรียน มีค่าระดบั
ความคิดเห็นเฉล่ียอยู่ในระดบัสูงกว่าดา้นอ่ืนๆ มีค่าระดบัค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากอนัดบัท่ีสองคือ
ดา้นรูปแบบทัว่ไปของบทเรียนมีค่าระดบัค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากรองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน มีค่าระดบัค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และดา้น
เน้ือหามีค่าระดับค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากตามลาํดับและเม่ือพิจารณาเป็นรายบทเรียน พบว่า 
บทเรียนท่ีมีค่าระดบัเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ บทท่ี 10 Nok Noi Uraiporn อนัดบัรองลงมาคือ 
บทท่ี 2 Khukhan Legend และอนัดบัท่ีสามคือ บทท่ี 9 Wood-grilled Chicken Madan ส่วนบทเรียน
ท่ีมีค่าระดบัเฉล่ียตํ่าท่ีสุดไดแ้ก่ บทท่ี 1 Welcome to Sisaket และเม่ือพิจารณารายขอ้ของแบบสอบ 
ถามความคิดเห็นโดยภาพรวมพบว่าขอ้ท่ีไดค่้าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 36 สัญลกัษณ์ช่วยใหง่้ายต่อการ
เขา้ใจคาํสั่งเพิ่มมากข้ึนมีค่าระดบัค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และค่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีเฉล่ียตํ่าสุด
คือ ขอ้ท่ี 13 การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยให้นกัเรียนเกิดกระบวนการฟังมีค่าระดบัค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก 

3.1 ดา้นของเน้ือหา พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้น
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากโดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอนัดบัแรกคือ ขอ้ท่ี 6โครงสร้างทางภาษาสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริงมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากอนัดบัท่ีสองคือ ขอ้ท่ี 8 นักเรียนสามารถนาํเน้ือหาไปประยุกต์ใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัรองลงมาคือ ขอ้ท่ี 9 เน้ือหาสร้างแรงจูงใจต่อการ
เรียนในชั้นเรียนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากและค่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีเฉล่ียตํ่าท่ีสุดสามอนัดบัคือ 
ขอ้ท่ี 2 เน้ือหามีความดึงดูดน่าสนใจสนุกสนานมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากขอ้ท่ี 7 ภาษาท่ีใชส้ามารถ
ส่ือความหมายให้กบันักเรียนเขา้ใจในเน้ือหามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากและ ขอ้ท่ี 3เน้ือหาช่วยให้
นกัเรียนพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

3.2 ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินพบว่า 
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถ
การฟัง-พูดภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอนัดบัแรกคือ ขอ้ท่ี 
19 บทเรียนมีจาํนวนภาระงานท่ีมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัท่ีสองคือ ขอ้ท่ี 23 
ในระหวา่งการทาํงานทาํใหเ้กิดแนวทางการเรียนรู้ดา้นภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากอนัดบั
รองลงมาคือ และขอ้ท่ี 16การกาํหนดภาระงานเป็นฐานทาํให้นักเรียนสามารถฝึกทกัษะการพูดมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากและค่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีเฉล่ียตํ่าท่ีสุดสามอนัดบัคือ ขอ้ท่ี 12 การนาํเขา้
สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาเพิ่มมากข้ึนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากขอ้ท่ี 18 การสอนภาษา
ในเร่ืองของคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ช่วยเตรียมพร้อมก่อนฝึกทกัษะการพูดมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
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และขอ้ท่ี 13การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยให้นกัเรียนช่วยเกิดกระบวนการทกัษะการฟังมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก 

3.3 ดา้นการวดัประเมินผล พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ี
เนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอนัดบัแรกคือขอ้ท่ี 28 ขอ้สอบมีความยากง่ายเหมาะสมกบันักเรียน
และขอ้ท่ี 32 ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบเพียงพอกบันกัเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากนัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากอนัดบัรองลงมาคือ ขอ้ท่ี 30 ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการพดูของนกัเรียนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากและค่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีเฉล่ียตํ่าสุดสองอนัดบัคือ ขอ้ท่ี 31 ขอ้สอบมีความยาวเหมาะสมกบั
นกัเรียนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากและขอ้ท่ี 29 ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการฟังของนักเรียนไดมี้
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

3.4 ด้านรูปแบบทั่วไปของบทเรียนพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียน
ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากโดยขอ้พบว่ามีระดบัความคิดเห็นท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอนัดบัคือ ขอ้ท่ี 36 สัญลกัษณ์
ช่วยใหง่้ายต่อการเขา้ใจคาํสั่งเพิ่มมากข้ึนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัสองคือ ขอ้ท่ี 34 ตวัอกัษร
มีขนาดท่ีอ่านง่ายมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากและอนัดบัรองลงมาคือ ขอ้ท่ี 35การจดัรูปแบบมีความ
เหมาะสมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากและค่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีเฉล่ียตํ่าสุดสองอนัดบัคือ ขอ้ท่ี 37 
เลือกใช้สีในการตกแต่งบทเรียนได้สวยงามมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากและข้อท่ี 33 ภาพท่ีใช้
ความสมัพนัธ์ต่อเน้ือหามีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นรายบท พบว่า ระดับค่าระดบัเฉล่ียสูงสุด
ไดแ้ก่ บทท่ี 10 Nok Noi Uraiporn และบทเรียนท่ีมีค่าระดบัเฉล่ียตํ่าท่ีสุดไดแ้ก่ บทท่ี 1 Welcome to 
Sisaket 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
1. จากผลการวิจยัขอ้ท่ี 1 พบว่า บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน

ต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.30/77.55 และถือว่ามี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุดงัน้ี 

1.1 ผูว้ิจยัได้ศึกษาทกัษะทางภาษาตามหลกัสูตรภาษาองักฤษ โดยการวิเคราะห์
หลกัสูตร คาํอธิบายรายวิชา และตาํราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนฟัง-พดูภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ 1) Jack C. 
Richard (2008) 2) Harmer (1983) 3) Underwood (1989) 4) Nunan(1991) 5) Underwood (1989)   
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6) สุมิตรา องัวฒันกุล (2539) นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดมี้การวิเคราะห์ความตอ้งการ (Need Analysis) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด เพื่อสร้างหลักสูตร ตามท่ี
Rowntree (1992: 16) Richards (2008: 51-80) และ Tomlinson (1998: 97) ท่ีกล่าวว่า การสร้าง
หลกัสูตร ส่ือการเรียนรู้และภาระงานตอ้งมีการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียนก่อนเพื่อนาํมา
สร้างหลกัสูตร ส่ือการเรียนรู้และภาระงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการเหมาะสมกบับริบท
ของผูเ้รียน 

1.2 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษท่ี เน้นภาระงานและสาระท้อง ถ่ินต่อ
ความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษตามหลกัสูตรทอ้งถ่ินทั้ง 10 บทเรียนน้ี สร้างข้ึนโดยมีเน้ือหา
เก่ียวกบัสถานท่ีสาํคญัและเร่ืองต่างๆ ของจงัหวดัศรีสะเกษและแนวความคิดการเรียนรู้ท่ีเนน้ภาระ
งานเป็นฐาน (Task-Based Learning) ซ่ึงสอดคลอ้งตามกรอบแนวคิดการจดักิจกรรมท่ีเนน้ภาระงาน
เป็นฐานของWillis (1996: 24-27) ไดแ้บ่งลาํดบัของการเรียนการสอนแบบเนน้ภาระงาน เป็น 3 ขั้น
หลกั ๆ คือ ขั้นก่อนทาํภาระงาน (pre-task) ขั้นระหว่างทาํภาระงาน (task cycle) และขั้นเนน้ภาษา 
(language focus)สอดคลอ้งแนวคิดของ Willis (1996: 53) กล่าวว่า ตวังานท่ีมอบหมายในแต่ละ
บทเรียนเป็นรูปแบบการปฏิบติังานท่ีจาํลองบริบทจริงท่ีตอ้งใชโ้ครงสร้างทางภาษาและคาํศพัทท่ี์ใช้
เป็นปกติในชีวิตจริงดงันั้นเม่ือนกัเรียนปฏิบติังานไดส้ําเร็จนักเรียนจึงรู้สึกว่าตนเองก็สามารถพูด
ส่ือสารกับชาวต่างชาติได้เ น่ืองจากตัวงานท่ีกําหนดเป็นตัวงานท่ีจําลองการใช้ภาษาจาก
ชีวิตประจาํวนัดงันั้นเม่ือนักเรียนสามารถพูดนาํเสนองานไดเ้องจึงทาํให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองก็
สามารถใชภ้าษาในชีวิตจริงไดส้ร้างความมัน่ใจในการพดูมีความสนใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึนช่วยให้
เห็นคุณค่าของตวังานและบทเรียนอนัส่งผลให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา ซ่ึงนอกจากน้ี 
Richard (1985) กล่าวว่า นอกจากน้ีตวังานท่ีนกัเรียนสามารถเลือกไดช่้วยใหน้กัเรียนสามารถพดูใน
การนําเสนอได้มากกว่าตวังานท่ีผูว้ิจยักาํหนดให้เน่ืองจากตวังานท่ีนักเรียนเลือกเป็นตวังานท่ี
สอดคลอ้งกบัความรู้เดิมของนกัเรียน และนกัเรียนมีความรู้เดิมเก่ียวกบัเน้ือหานั้นๆ บา้งแลว้ และยงั
เป็นเน้ือหาท่ีนกัเรียนให้ความสนใจ กระตุน้ให้นกัเรียนมีความตอ้งการพูดมากข้ึนซ่ึงบทบาทของ
ผูว้ิจยัในท่ีน้ีเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการทาํงานร่วมกบันกัเรียนใหส้าํเร็จ คอยช่วยเหลือช้ีแนะแนวทางแก่
นกัเรียนมากกวา่เป็นผูส้อน นอกจากน้ีผูว้ิจยัตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้เดิมเก่ียวกบัทอ้งถ่ินของ
ตนเอง ตามท่ี Samuels (1970: 297) และ Rost (1991: 62) ซ่ึงมีความคิดเห็นว่าความรู้เดิมของผูฟั้งจะ
ช่วยอธิบายความหมายท่ีมีอยูใ่นขอ้ความนั้น ผูฟั้งจะเขา้ใจในส่ิงท่ีผูพ้ดูตอ้งการพดูจริง ๆ มากยิง่ข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mohammad (2013) ศึกษาผลของความรู้เดิมท่ีมีต่อความสามารถใน
การพดูสาํหรับนกัเรียนชาวอิหร่านท่ีเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ พบว่า ความรู้เดิม
มีนยัสาํคญัต่อความสามารถในการพูด ความรู้เดิมท่ีนกัเรียนคุน้เคยในหัวขอ้นั้นๆ สามารถช่วยให้
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นกัเรียนปฏิบติัภาระงานการพูดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความรู้น้ีช่วยให้นกัเรียนจบัคู่กบัความรู้
ใหม่ท่ีนกัเรียนรู้อยูแ่ลว้เก่ียวกบัหวัขอ้นั้นและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยะพนัธ์ กนัทิสา (2556) 
ได้ศึกษาการใช้การสอนภาษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการฟัง พูด
ภาษาองักฤษ และความรู้แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า การ
สอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังานส่งผลใหค้วามสามารถทางการฟัง พดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาผา่น
เกณฑท่ี์กาํหนดไวแ้ละการสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังานส่งผลใหน้กัศึกษามีความรู้แหล่งท่องเท่ียว 
เชิงวฒันธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่สูงข้ึน 

1.3 ในขั้นการนาํไปใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อ
ความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน ได้รับการพฒันาและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนก่อนทดลองจริงอยา่งเป็นขั้นตอนเพื่อให้บทเรียนมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑท่ี์กาํหนดโดย
ใชแ้นวคิดของ ชยัยงค ์พรหมวงศแ์ละคณะ (2520: 134-142)การหาประสิทธิภาพบทเรียนก่อน
ทดลองจริงแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) และขั้นทดลอง
กลุ่มเลก็ (Small group tryout) โดยในแต่ละขั้นของการหาประสิทธิภาพบทเรียนก่อนทดลองจริง 
ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้บทพร่องต่างๆของบทเรียนมาปรับปรุงแกไ้ข 

2. จากผลการวิจยัขอ้ท่ี 2พบว่า ความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษของนักเรียน
หลงัจากการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้อาจ
เน่ืองมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

2.1 นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกการทักษะการฟังและทักษะการพูดหลายคร้ังจาก
สถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั ซ่ึงทาํให้เกิดความคุน้เคยในดา้นของรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีเน้น
ภาระงานเป็นฐานและเน้ือหาท่ีเนน้ทกัษะการฟัง-พูดของบทเรียน จึงทาํให้ผูเ้รียนมีความสามารถ
ทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษสูงข้ึนกว่าความสามารถทกัษะการฟัง-พูดก่อนได้รับการฝึก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของUnderwood (1989: 17-18) กล่าวว่า ในการเรียนการสอนทกัษะการ
ฟัง-พดูภาษาองักฤษนั้น การจดักิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีใกลเ้คียงกับสถานการณ์จริงให้มากท่ีสุด เป็นหัวใจสําคญัของการส่ือสาร ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถใชภ้าษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของสังคมท่ีใช้
ภาษานั้น ๆ นอกจากน้ีการจดักิจกรรมในชั้นเรียนยงัเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและ
ช่วยเสริมแรงจูงใจให้แก่ผูเ้รียน รวมทั้งช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลสาํเร็จในการฝึกทกัษะการฟังและ
การพูด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนทพทัธ์ เมืองยศ (2552) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถ
ทางการฟัง-พูดภาษาองักฤษและความเช่ือมัน่ในตนเอง โดยการเรียนแบบเน้นภาระงานดา้นการ
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ท่องเท่ียวของนกัเรียนระดบักา้วหนา้เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการฟัง พดูภาษาองักฤษและ
ความเช่ือมัน่ในตนเองของนักเรียนก่อนและหลงัการเรียนแบบเน้นภาระงานดา้นการท่องเท่ียว
กลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
จาํนวน24คนผลของการวิจยัพบวา่ความสามารถทางการฟัง-พดูภาษาองักฤษของนกัเรียนสูงข้ึนหลงั
การเรียนแบบเนน้ภาระงานดา้นการท่องเท่ียวและความมัน่ใจในตนเองของนกัเรียนสูงข้ึนหลงัการ
เรียนแบบเนน้ภาระงานดา้นการท่องเท่ียว 

2.2 บทเรียนน้ีสร้างและพฒันาจากเอกสารจริง (Authentic materials) เช่น แผนท่ี 
แผน่พบัของสถานท่ีต่างๆ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละวารสารเก่ียวกบัจงัวดัศรีสะเกษ นกัเรียนจึงสามารถฝึกใช้
ภาษาใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุมิตรา องัวฒันกลุ (2539: 38-41) ได้
ให้ความคิดเห็นตลอดแนวทางการใชส่ื้อสภาพจริงเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนภาษา
อยา่งเป็นธรรมชาติในสถานการณ์ต่างๆ ในชั้นเรียน เช่นเดียวกนักบั Nunan (1985: 131-132)ซ่ึง
สนับสนุนให้ใช้ข้อมูลภาษาท่ีเป็นเอกสารจริงในบริบทของการเรียนรู่  สอดคล้องกับกับ
แนวความคิดของ Haines (1995: 62) กล่าวว่าเอกสารจริงมีคุณประโยชน์หลายประการ ท่ีสาํคญัคือ
สร้างแรงจูงใจในการเรียน ส่งเสริมทกัษะการอ่านและการฟังมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของLin (2011) ศึกษาโครงสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์แสดงบทบาทสมมติ
สําหรับผูเ้รียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ พบว่า โครงสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์แสดง
บทบาทสมมติมีประสิทธิภาพในทางท่ีดีเพื่อพฒันาทกัษะการพูดของนกัเรียนสาํหรับคุณภาพของ
ภาษาและการสร้างการเรียนรู้ทางภาษาและผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเชิงบวกต่อกระบวนการของ
โครงสร้างส่ืออิเลก็ทรอนิกส์แสดงบทบาทสมมติ 

2.3 การท่ีนักเรียนไดฝึ้กฟัง-พูดจากบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระ
ทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษท่ีใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงโดยเจา้ของภาษาท่ีมีการอ่าน
อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และเป็นธรรมชาติ ทาํใหเ้ร้าความสนใจ เกิดความกระตือรือร้น และรู้สึกเขา้ใจ
ตามบริบทของการฟัง-พดู อีกทั้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนสามารถนาํไปใชไ้ดใ้น
ชีวิตประจาํวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ Evangelidouet al. (1990: 31) กล่าวว่า เน่ืองจากส่ือ
สภาพจริงมีหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีลกัษณะเฉพาะตวั มีการใช้ภาษาท่ีแตกต่างกัน รูปแบบ
สาํนวนต่างกนั การนาํส่ือสภาพจริงหลายๆ แบบมาใชจ้ะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาท่ีแตกต่างกนั
ออกไป 

นอกจากน้ีการเรียนโดยใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อ
ความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ ในแต่ละบทจะมีการวดัผลประเมินผลรายบททุกบท 
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3. จาการวิจยัขอ้ท่ี 3 นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน
และสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษระดบัชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 1 จาํนวน30 คน 
พบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี อาจเน่ือมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

3.1 ดา้นของเน้ือหา พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้น
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษอยู่ในระดบัมากโดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดสามอนัดับแรกคือ ขอ้ท่ี 6โครงสร้างทางภาษาสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากอนัดบัท่ีสองคือ ขอ้ท่ี 8 นักเรียนสามารถนาํเน้ือหาไปประยุกต์ใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากอนัดบัรองลงมาคือ ขอ้ท่ี 9 เน้ือหาสร้างแรงจูงใจต่อการ
เรียนในชั้นเรียนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากอาจเน่ืองมาจากสาเหตุนักเรียนมีความรู้เดิมเก่ียวกับ
ทอ้งถ่ินท่ีตนเองอาศยัอยูแ่ละหวัเร่ืองมีความดึงดูดความสนใจของนกัเรียนในการกระตุน้การเรียนรู้ 
อีกทั้งหัวเร่ืองทั้งหมดดงักล่าวเป็นหัวเร่ืองท่ีมีความใกลต้วัของนักเรียนจึงทาํให้นักเรียนมีความ
อยากรู้เพิ่มมากข้ึนและมีเน้ือหาท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ และหวัเร่ืองแนวนิทานเป็นซ่ึงท่ีนกัเรียนมีความ
สนใจมากท่ีสุดเพราะเป็นเร่ืองเล่าท่ีมีความสนุกสนานใหน้กัเรียนไดจิ้นตนาการและคิดตามมากกว่า
เร่ืองสั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Maslow (อา้งอิงใน วิรัตน์ ทองตาล่วง, 2545) กล่าวว่า ความ
ตอ้งการความสําเร็จในชีวิต ทาํให้มนุษยแ์สวงหาส่ิงท่ีตนเองตอ้งการพบ ไดท้าํและความอยากรู้
อยากเห็นท่ีผูเ้รียนสนใจ ช่วยทาํให้ประสบผลสําเร็จในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ และยงัสอคลอ้งกับ
แนวคิดของ Richard (1987: 51-89) ท่ีเสนอใหศึ้กษาความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนในการ
พฒันาหลักสูตรเพ่ือท่ีจะได้เก็บข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของผูเ้รียนและนําไปสร้างส่ือท่ี
เหมาะสม 

3.2 ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินพบว่า 
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถ
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรกคือ ข้อท่ี 19 
บทเรียนมีจาํนวนภาระงานท่ีมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากอนัดบัท่ีสองคือขอ้ท่ี 23 ใน
ระหว่างการทาํงานทาํให้เกิดแนวทางการเรียนรู้ดา้นภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากอนัดบั
รองลงมาคือ และขอ้ท่ี 16 การกาํหนดภาระงานเป็นฐานทาํให้นกัเรียนสามารถฝึกทกัษะการพูดมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูว้ิจยัสร้างบทเรียนตามหลกัของWillis (1996: 24-27) 
ไดแ้บ่งลาํดบัของการเรียนการสอนแบบเนน้ภาระงานเป็น 3 ขั้นหลกัๆ คือ ขั้นก่อนทาํภาระงาน 
(pre-task) ขั้นระหว่างทาํภาระงาน (task cycle) และขั้นเนน้ภาษา (language focus) และแนวคิดของ 
Vygotsky (1978: 34) เช่ือว่าการทาํงานกลุ่มช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดใ้หข้อ้มูล 
โดยการให้คาํเฉลยและคาํอธิบายอย่างละเอียดในการทาํแบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละบทและมี
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กระบวนการท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิราพร ประพศัรานนทส์พลณภทัร์ ศรีแสนยงคแ์ละ 
มณเทียร ชมดอกไม ้(2557) ศึกษาการพฒันาการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชกิ้จกรรม
การเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3พบว่าการเรียนภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติั (Task-based learning) ทาํใหน้กัเรียนกลา้
พดู กลา้แสดงออก และเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุขสนุกสนาน สามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.3 ดา้นการวดัประเมินผล พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ี
เนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมากโดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดสามอนัดบัแรกคือขอ้ท่ี 28 ขอ้สอบมีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียนและขอ้ท่ี 32 
ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบเพียงพอกบันักเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากนัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากอนัดบั
รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 30 ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการพดูของนกัเรียนไดมี้ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากอาจ
เน่ืองมาจากผู ้วิจัยได้กําหนดเน้ือหาของแบบทดสอบท่ีมีการวัดความสามารถการพูดอย่าง
หลากหลายโดยวดัความสามารถการพูดทั้งทางตรงและทางออ้ม และมีการแสดงบทบาทสมมติ ซ่ึง
การวดัความสามารถการพูดทางตรงโดยการแสดงบทบาทสมมติ จะช่วยให้นกัเรียนฝึกทาํงานเป็น
กลุ่ม มีความกลา้แสดงออก และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการนําเสนองาน อีกทั้ งการวดั
ความสามารถการพดูทางออ้มสามารถช่วยนกัเรียนวดัความรู้เพื่อความเขา้ใจและเตรียมความพร้อม
สู่การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวความคิดของ อจัฉรา วงศโ์สธร (2538: 69) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการประเมินผลความสามารถ
ทางการพูดไวว้่า ในการประเมินผลการพูด จาํเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนรู้วตัถุประสงค์ของการพูดและ
บทบาทของตนเองในฐานะผูพู้ดว่าเป็นใคร เป็นการพูดแสดงตนเอง หรือใชบ้ทบาทสมมุติ ผูฟั้ง
เป้าหมายเป็นใคร มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองท่ีผูเ้รียนจะพูดมากน้อยเพียงใด หรือมี
จุดประสงคใ์ดในการฟัง นอกจากน้ีผูเ้รียนควรรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ว่าเป็นการพูด โดยมีครู เพื่อน
ร่วมชั้น กรรมการตดัสินคะแนน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของByrne (1987: 2) กล่าวว่า ถา้ผูเ้รียนมี
พฒันาการดา้นทกัษะการพูดดีข้ึนก็จะช่วยให้นกัเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึนตามไปดว้ยซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุปรียา เตจ๊ะตา (2552)ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการส่งเสริมความสามารถใน
การพดูภาษาองักฤษและแรงจูงใจของผูเ้รียนดว้ยกิจกรรมการเรียนท่ีเนน้ภาระงานดา้นการท่องเท่ียว
เพื่อศึกษาความสามารถระหว่างการเรียนด้วยกิจกรรมท่ีเน้นภาระงานด้านการท่องเท่ียวและ
เปรียบเทียบแรงจูงใจของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงาน
ดา้นการท่องเท่ียว กลุ่มเป้าหมาคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนสันกาํแพง จาํนวน 20 
คน ดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
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ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ภาระงานดา้นการท่องเท่ียว ประเภทท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบประเมินความสามารถในการพดูภาษาองักฤษและแบบวดัแรงจูงใจ พบว่า 
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษระหว่างการเรียนท่ีเนน้ภาระงานดา้นการท่องเท่ียวของผูเ้รียน
ทั้งหมดผ่านเกณฑ ์(50%) คร่ึงหน่ึงของผูมี้ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษอยู่ในระดบัดีถึงดี
มาก และอีกคร่ึงหน่ึงอยู่ในระดับปานกลาง และแรงจูงใจของผูเ้รียนสูงข้ึนหลังการเรียนด้วย
กิจกรรมท่ีเนน้ภาระงานดา้นการท่องเท่ียว 

3.4 ดา้นรูปแบบทัว่ไปพบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมากโดยขอ้พบว่ามี
ระดบัความคิดเห็นท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอนัดบัคือ ขอ้ท่ี 36 สัญลกัษณ์ช่วยให้ง่ายต่อการเขา้ใจคาํสั่ง
เพิ่มมากข้ึนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากอนัดบัสองคือ ขอ้ท่ี 34 ตวัอกัษรมีขนาดท่ีอ่านง่ายมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากและอนัดบัรองลงมาคือ ขอ้ท่ี 35การจดัรูปแบบมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีผูว้ิจยัไดน้าํขอ้บกพร่องในการทดลองบทเรียนมาปรับปรุงแกไ้ขก่อน
นาํมาใชจ้ริงกบัผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Krashenand Terrell (1983) กล่าวว่าแรงจูงใจ
เป็นปัจจยัสําคญัและแรงขบัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษา หากผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการ
เรียนดว้ยความกระตือรือร้นจะประสบความสาํเร็จดา้นการเรียนในท่ีสุด 
 
ปัญหาทีพ่บของบทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษ 

การดาํเนินการสร้างบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินในคร้ังน้ีพบ
ปัญหาและอุปสรรคบางประการดงัน้ี 

1. เ น่ืองจากนักเรียนยังไม่คุ ้นเคยกับสําเนียงเจ้าของภาษาจากบทฟังสภาพจริง 
(Authentic material) จึงทาํให้นกัเรียนไม่ค่อยเขา้ใจในส่ิงท่ีฟังเก่ียวกบับทสนทนาและบทบรรยาย 
ดังนั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งช่วยในการอธิบายให้นักเรียนเขา้ใจและเปิดบทสนทนาให้นักเรียนฟังซํ้ าๆ
ประมาณ 2-3 รอบหลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดต้ั้งคาํถามเพ่ือเป็นแนวทางในการเขา้ใจเร่ืองราวท่ีฟัง 

2. ในช่วงตน้ๆ นกัเรียนขาดความมัน่ใจในการพูดภาษาองักฤษมีอาการเขินอาย และส่ง
เสียงเบาในเวลาสนทนาภาษาองักฤษกบัเพ่ือ ผูว้ิจยัจึงไดอ้ธิบายถึงความสาํคญัของภาษาองักฤษท่ีมี
ต่อชีวิตประจาํวนัและพยายามกระตุน้ให้นักเรียนพูดภาษาองักฤษด้วยวิธีการเสริมแรงเพ่ือให้
นกัเรียนมีกาํลงัใจและความมัน่ใจเพิ่มข้ึน 

3. เน่ืองจากชั่วโมงในการทดลอง 2ชั่วโมงไม่ต่อเน่ือง จึงทาํให้เน้ือหาท่ีจะเรียนไม่
ต่อเน่ืองกนั เม่ือนกัเรียนมาเรียนในคาบต่อไปนกัเรียนส่วนใหญ่จะลืมส่ิงท่ีเคยเรียนมาในคาบท่ีแลว้ 
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ดงันั้นผูว้ิจยัตอ้งทบทวนส่ิงท่ีเรียนมาแลว้ใหม่จึงทาํให้เสียเวลาดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดข้อสลบัคาบเรียน
ใหช้ัว่โมงในการทดลอง 2 ชัว่โมงต่อเน่ืองกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการพฒันาบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานเป็นฐานและ
สาระทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัชุดกิจกรรมท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้สร้างข้ึน 
1.1 ครูผูส้อนพยายามหาส่ือท่ีพบเห็นในชีวิตประจาํวนั (Authentic material) ท่ี

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาของบทเรียนในแต่ละบท ส่ือสภาพจริงจะช่วยให้ผูเ้รียนมีแรงกระตุน้ในการ
ดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.2 ภาระงานท่ีมีความหลากหลายมีผลต่อการพฒันาความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและตอ้งมีการประเมินผลท่ีหลากหลายเพ่ือสามารถเร้าความสนใจของ
นกัเรียน อีกทั้งนกัเรียนมีความสนุกสนานและนกัเรียนไดล้งมีปฏิบติัจริง 

1.3 การเรียนการสอนตามสาระทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมาลีความรู้และมี
ความตระหนกัต่อทอ้งถ่ินของตนเอง ดงันั้นในทุก ๆ วิชา ครูผูส้อนภาษาองักฤษควรสาระทอ้งถ่ิน
นาํไปบูรณาการจดัทาํแผนการเรียนรู้เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์กบัครูและผูเ้รียน 

1.4 การใช้ขอ้มูลของการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้เดิม
เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆส่งผลต่อความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองท่ีอ่านและฟังซ่ึงสามารถนาํไปใชไ้ด้
ชีวิตประจาํวนั 

1.5 ควรนาํส่ือวีดิทศัน์ บทเพลง ภาพ หรือการ์ตูนมาประกอบบทเรียนภาษาองักฤษท่ี
เนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่วนของการอธิบายเน้ือหา เพราะเน้ือหาบางส่วน
อาจจะยากเกินกว่าท่ีจะใช้สัญลกัษณ์ นอกจากน้ียงัเป็นการดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนและยงั
กระตุน้ความรู้เดิมต่อเน้ือหาของบทเรียน 

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาการสร้างและพฒันาบทเรียนภาษาองักฤษ ท่ีเน้นภาระงานต่อ

ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษตามสาระท้องถ่ินของจังหวัดศรีสะเกษในทักษะอ่ืน
นอกเหนือจากทกัษะการฟัง-พดู 
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2.2 ควรมีการศึกษาผลการเรียนภาษาองักฤษของบทเรียนภาษาองักฤษ ท่ีเนน้ภาระ
งานต่อความสามารถทกัษะฟัง-พูดตามสาระทอ้งถ่ินของนักเรียนในระดบัชั้นอ่ืนๆโดยการปรับ
ระดบัภาษาและขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบับริบทของผูเ้รียน 

2.3 ควรมีการศึกษาเน้ือหาสําหรับการจดักิจกรรมการฟัง-พูดภาษาองักฤษ ท่ีใช้
โครงงาน (PBL) ครูผูส้อนควรคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถทางภาษาของนกัเรียน
และระยะเวลาของการปฏิบติังานตามภาระงานใหเ้หมาะสม เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสํารวจความต้องการ หัวเร่ืองเกีย่วกบัท้องถ่ินในการสร้างบทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงาน

และสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



220 

แบบสํารวจสําหรับนักเรียนทีเ่รียนวชิาภาษาองักฤษฟัง-พูด 
 

แบบสํารวจความตอ้งการหัวเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อนาํมาสร้าง
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา จงัหวดัศรีสะเกษ 
คาํช้ีแจง 

หวัเร่ืองในแบบสอบถามน้ีเป็นหวัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ินจงัหวดัศรีสะเกษท่ีน่าสนใจใน
การศึกษาเป็นภาษาองักฤษ โดยให้นกัเรียนเรียงลาํดบัความตอ้งการในการเรียนแต่ละหัวขอ้เร่ือง
จากมากไปหานอ้ย มี 4 ระดบั คือ 
 ระดบัท่ี 1 หมายถึง มีความตอ้งการเรียนในหวัขอ้นั้นนอ้ยท่ีสุด 
 ระดบัที 2 หมายถึง มีความตอ้งการเรียนในหวัขอ้นั้นนอ้ย 
 ระดบัท่ี 3 หมายถึง มีความตอ้งการเรียนในหวัขอ้นั้นปานกลาง 
 ระดบัท่ี 4 หมายถึง มีความตอ้งการเรียนในหวัขอ้นั้นมาก 
 

 

หัวข้อ 
ระดับความ
ต้องการ 

 

ลาํดับความต้องการมาก-น้อยทีสุ่ด 

นักเรียน n = 30 

1. ลกัษณะทัว่ไปของจังหวดั 
1.1 ประวติัของจงัหวดั 
1.2 อาํเภอต่าง ๆ 
1.3 การคมนาคม 
1.4 ทิศทาง 

  

2. สถานทีท่่องเทีย่วทางประวตัิศาสตร์ 
2.1 เขาพระวิหาร 
2.2 ปราสาทสระกาํแพงใหญ่ 
2.3 ปราสาททบัทนั 
2.4 ปราสาทเยอ 

  

3. สถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นวดั 
3.1 วดัลา้นขวด 
3.2 วดัมหาพทุธาราม 
3.3 วดัพระธาตุเรืองรอง 
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หัวข้อ 
ระดับความ
ต้องการ 

 

ลาํดับความต้องการมาก-น้อยทีสุ่ด 

นักเรียน n = 30 
3.4 วดัไพรพฒันา 

4. สถานทีท่่องทีเ่ป็นส่ิงแวดล้อม 
4.1 สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
4.2 นํ้าตกหว้ยจนัทร์ 
4.3 นํ้าตกภูลออ 
4.4 นํ้าตกสาํโรงเกียรติ 

  

5. ดอกไม้ประจําเมือง 
5.1 ดอกไมป้ระจาํเมือง ศรีสะเกษ 
5.2 ดอกไมป้ระจาํเมือง ขขุนัธ์ 
5.3ดอกไมป้ระจาํเมืองกนัทรลกัษณ์ 
5.4 ดอกไมป้ระจาํเมือง กนัทรารมย ์

  

6. งานประเพณ ี
6.1 เทศกาลดอกลาํดวน 
6.2 ประเพณีบุญบั้งไฟ 
6.3 เทศกาลเงาะ ทุเรียน 
6.4 ประเพณีแซนโดนตา 

  

7. การแต่งกายของชนเผ่าต่าง ๆ 
7.1 ชนเผา่เขมร 
7.2 ชนเผา่ส่วย 
7.3 ชนเผา่ลาว 
7.4 ชนเผา่เยอ 

  

8. นิทานพืน้บ้าน ตํานาน และเร่ืองเล่า 
8.1 ตาํนานการตั้งช่ือเมืองศรีสะเกษ 
8.2 ตาํนานแม่ศรีสระผม 
8.3 ตาํนานการสร้างเมืองขขุนัธ์ 
8.4 นิทานเชียงเม่ียงโกหกเจา้เมือง 
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หัวข้อ 
ระดับความ
ต้องการ 

 

ลาํดับความต้องการมาก-น้อยทีสุ่ด 

นักเรียน n = 30 

9. อาหารพืน้เมือง 
9.1 ไก่ยา่งไมก้ะดนั 
9.2กระเทียมโทนแช่นํ้าผึ้ง 
9.3 หอม/กระเทียมสด 
9.4 ไข่เคม็ไพรบึง 

  

10. บุคคลทีมี่ช่ือเสียงของจังหวดั 
10.1 นายบุญชง วีสมหมาย 
10.2 นกนอ้ยอุไรพร 
10.3 เสถียร สุภากลุ(เสถียร ทาํมือ) 
10.4 ยิง่ยง ยอดบวังาม 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญกบัความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของจุดประสงค์การเรียนรู้และ
กจิกรรมของบทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนนํา้เกลีย้งวทิยา 
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แบบสอบถามความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญกบัความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของจุดประสงค์การเรียนรู้และ
กจิกรรมของบทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนนํา้เกลีย้งวทิยา 
 
คาํช้ีแจง: กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของขอ้คาํถามและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
ใหเ้ขียนเสนอลงในขอ้เสนอแนะท่ีกาํหนดให ้โดยมีค่าระดบัความคิดเห็น ดงัต่อไปน้ี 
 

-1 แทน เม่ือแน่ใจว่าจุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม สาํหรับ
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา 

0 แทน เม่ือไม่แน่ใจว่าจุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม สาํหรับ
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา 

1 แทน เม่ือแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม สําหรับ
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา 
 
 
 
 
 
 



 

Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
1 Welcome to 

Sisaket 
K – To identify the detail 
of a situation  
  - To ask and give 
information of Sisaket 
P – To give detail from a 
situation  
  - To describe the 
information of Sisaket 
A – To participate with 
partner and classes 
 - To be alert and intend 
about the information of 
Sisaket 

 

Location Function : giving 
information about 
places 
Listening :finding 
main idea and detail 
Speaking : discussing  
and describing the 
places 
Structure:  Verb to be 
: Present Simple 
Vocabularies : letter, 
palace, history, 
mountain, province, 
map, temple, built 

Warm up 
1 To guess the picture from Sisaket Brochure 
Pre-task  
2 Building background on vocabulary in the 
text 
3 Building concept on text form 
4 Assigning the task 
Task cycle 
5 Working in pair  
6 Comprehending through group activity 
 6.1 Answering two or three main points 
 6.2 Answering questions based on details and 
sub-skill strategies  
Language Focus 
7 Studying about giving information about 
places for 
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
     Communication :   

- Role play based on situations 
- Giving the project to interview the tourist in 
Sisaket 

    

2 KhaoPhraWihar
n National Park 

K – To identify the detail 
of a situation  
- To ask and give 
information of 
KhaoPhraWiharn 
P – To find the main idea  
- To describe the 
information of 
KhaoPhraWiharn 
A – To participate with 
partner and classes 
- To be alert and intend 
about the information of 
KhaoPhraWiharn 

Places Function : Asking for 
and giving directions 
Listening : finding main 
idea and detail 
sequencing the past 
events  
Speaking : - giving the 
detail describing the 
places  
Structure: 
Demonstrative pronoun  
Vocabularies :mountain, 
gateway, cliff, entrance, 
sanctuary, fee,  
locate, drive 

Warm up : Playing the game “letter drill”  
Pre-task :  - Building background on 
vocabulary in the text 
- Building concept on text form 
- Assigning the task 
Task cycle : - Working in pair  
- Comprehending through group activity 
- Answering two or three main points 
- Answering questions based on details and 
sub-skill strategies  
Language Focus : - Studying about talking in 
past events for speaking 
Communication : - Having each group make 
up the dialogue for asking  
the information and role play 
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
     - Giving the project to survey the 

attractive places 

    

3 Phra That 
RuangRong 

temple 

K – To identify the detailof 
a situation  
- To ask and give for 
advice and suggestion  
P - To describe the advice 
and suggestion 
A – To participate with 
partner and classes 

Places Function : Asking for 
advice and suggestions 
Listening : -Answering 
the questions 
- Finding main idea and 
detail 
Speaking : - Giving the 
detail 
- Advice and suggestion 
Structure:  Be : Present 
Simple 
Vocabularies : 
attraction, worth, respect, 
rude, temple, 
act,panoramic and 
 treat 

Warm up :  Watching video clip and 
match the pictures 
Pre-task :  - Building background on 
vocabulary in the text- Building concept 
on text form 
- Assigning the task 
Task cycle : - Working in pair  
- Comprehending through group activity 
- Answering two or three main points 
- Answering questions based on details 
and sub-skills strategies 
Language Focus : - Studying about 
asking for advice and 
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
     suggestions for speaking 

Communication : - Having each group make 
up the dialogue for asking the advice and 
suggestions then role play 
- Giving the project to interview the tourist at 
temple 

    

4 Save the life 
of animal at 

SuanSomSed
Sisaket Zoo 

 

K – To identify the detail 
of a situation  
- To ask and give 
information  
- To give detail from a 
situation  
- To describe the 
information of places 
P – To participate with 
partner and classes 
A - To be alert and intend 
about the information of 
SisaketSuanSomSed 

Environ
ment 

Function : Asking for a 
clearer explanation 
Listening : - Answering 
the questions 
- Finding main ideas and 
details  
Speaking : - discussing 
How to save the 
environment 
- describing the places 
Structure:Wh- question 
word 
Vocabularies : zoo,  

Warm up :  - Singing a song “Old Macdonald 
had a farm  
Pre-task :  - Building background on 
vocabulary in the text      - 
Building concept on text form 
- Assigning the task 
Task cycle : - Working in pair  
- Comprehending through group activity 
 - Answering two or three main points 
- Answering questions based on details and 
sub-skills strategies 
Language Focus : - Studying and discussing 
about explaining the information for speaking 
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
     favorite, beautiful, 

pleasant, park, bench, 
hut, vast 

Communication : - Having each group make 
up the dialogue for asking a clearer 
explanation to save the life  animal then role 
play 
- Giving the project to interview the tourists at 
Zoo 

    

5 Lamduan 
BlossomsFlo

wer 

K – To identify the detail 
of a situation  
- To ask and give 
information   
P – To participate with 
partner and classes 
A - To be alert and intend 
about the information of 
Lamduan Blossoms Flower 

Life 
style 

Function : Giving 
information the things 
Listening : - Answering 
questions 
- Finding main ideas and 
details 
Speaking : - giving the 
details  - discussing the 
things 
Structure:  Have got : 
present simple 
Vocabularies : bloom,  
 

Warm up :  - Listing 10 names of the flower  
Pre-task :  - Building background on 
vocabulary in the text 
- Building concept on text form 
- Assigning the task 
Task cycle : - Working in pair  
- Comprehending through group activity 
- Answering two or three main points 
- Answering questions based on details and 
sub-skills strategies 
Language Focus : - Studying and discussing  
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
    buy, aroma, symbol, 

souvenir, petal, 
artificial, recommend. 

about giving information  
 the information for speaking 
Communication : - Having each group make 
up the dialogue for giving  
the information Lamduan Blossoms Flower 
then role play 
- Giving the project to make Lamduan 
Blossoms Flower brochures and survey at 
home about  
“What flower do you like? And Why do you 
like the flower? 

    

6 Lamduan 
Blossoms and 

Four Thai 
Tribes Festival 

K – To identify the detail 
of a situation  
- To express feeling of 
appreciation  
P - To give detail from a 
situation  
  - To express the feeling to   

Festival  Function : Expressing 
feeling of appreciation 
Listening : -Answering 
the questions 
- Finding main ideas and 
details 
Speaking :  
 

Warm up :  - Brainstorming about the feeling 
and matching the picture with word 
Pre-task :  - Building background on 
vocabulary in the text 
- Building concept on text form 
- Assigning the task 
Task cycle : - Working in pair  
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 

  

the festival 
A – To participate with 
partner and classes 
- To be alert and intend 
about informationof 
Lamduan Blossoms and 
Four Thai Tribes 
Festival  
 

 

- Brainstorming 
- Expressing the feeling 
Structure:  Adjective  
Vocabularies : enjoy, 
costume, tribe, 
performance, festival, 
dinner, product, gallery 

- Comprehending through group activity 
- Answering two or three main points 

-  Answering questions based on details and 
sub-skills strategies 
Language Focus : - Studying and discussing 
about expressing feeling of appreciation  for 
speaking 
Communication : - Having each group make 
up the dialogue  
-expressing feeling of appreciation on  
Lamduan Blossoms and Four Thai Tribes  
Festival to role play 
- Giving the project to make up the  
advertisement for promoting the festival 

   

 

7 KhukanLegan
d 

K – To identify the 
detail of a situation  
- To talk about the past 
event of Khukan 

Folk 
tale  

Function : Talking about 
past event 
Listening: finding main 
idea and detail 
- Sequencing the past  

Warm up :   Play game “Bingo Speaking” 
Pre-task :  - Building background on 
vocabulary in the text 
- Building concept on text form 
- Assigning the task 
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 

  

P – To find the main 
idea  
- To describe the 
A – To participate with 
partner and classes 
- To be alert and intend 
about the information of 
KhukanLegand 

 

events 
Speaking : - giving the 
detail 
Structure:  Past simple 
tense  
Vocabularies : trip, 
capital, history, respect, 
harvest, bless, battle, 
traditional 

Task cycle : - Working in pair  
- Comprehending through group activity 
- Answering two or three main points 
- Answering questions based on details and 
sub-skill strategies  
Language Focus : - Studying about talking in 
past events for speaking Communication : - 
Having each group make up the dialogue for 
describing  
 of Khukan legend and role play 
- Giving the project to survey the attractive 
places 

   

 

8 Clothes of 
Khmer Tribe 

in Sisaket 

K – To identify the detail 
of a situation  
- To talk about the clothes 
of Khmer Tribe  
P – To find the main ideas  
- To describe the clothes of 
Khmer Tribe 

Costum
e 

Function : Describing a 
person’s appearance 
Listening : Finding main 
idea and details 
- Answering the  
questions 

Speaking : - giving 

Warm up :   Playing game jigsaw to match 
the picture 
Pre-task :  - Building background on 
vocabulary in the text 
- Building concept on text form 
- Assigning the task 
Task cycle : - Working in pair  
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Unit Name of the 
Unit 

Unit Objective Theme Language 
skill/content 

Teaching Program ความคดิเห็น ข้อเสนอ 
แนะ -1 0 1 

  A – To participate with 
partner and classes 

- To be alert and intend 
about the information 
of Khmer Tribe 

 the detail 
- describing the 

clothes of Khmer tribe 
Structure:  Present 
simple : affirmative 
Vocabularies : wear, 
scarf, occasion, sleeves, 
trouser, pant, style, fold 

- Comprehending through group activity 
- Answering two or three main points 

- Answering questions based on details and 
sub-skill strategies  
Language Focus : - Studying about 
describing the appearance  for speaking 
Communication : - Having each group make 
up the dialogue for describing of clothes of 
Khmer tribe   
- Giving the project to survey the clothes of 
tribe at your home 

   

 

9 Wood-grilled 
chicken 
Madan 

K – To identify the 
detail of a situation  
- To identify the 
information about 
Wood-grilled chicken 
Madan 
P - To give detail from  

Food 
and 

drink  

Function :Saying what 
you like or dislike 
Listening : Finding main 
idea and 
detailsAnswering the 
questions  
Speaking : - making 
requests 

Warm up :   Listing the famous foods in 
Sisaket 
Pre-task : - Building background on 
vocabulary in the text 
- Building concept on text form 
- Assigning the task 
Task cycle : - Working in pair to make request a
the restaurant  
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Unit 
 

Name of the 
Unit 

 

Unit Objective 
 

Theme 
Language 

skill/content 

 

Teaching Program 
ความคดิเห็น ข้อเสนอแ

นะ -1 0 1 

  a situation  
- To make requests for 
food and beverage 
A – To participate with 
partner and classes 
- To be alert and intend 
about Wood-grilled 
chicken Madan 

 - describing the menu 

Structure:Adjective 
Order 
Vocabularies : spicy, 
prepare, quality, cost, 
special, insert, mix,  
prefer. 

-Comprehending through group activity 
- Answering two or three main points 
- Answering questions based on details and 
sub-skill strategies  
Language Focus : -Studying about making 
requests for speaking  
Communication : - Having each group make 
up the dialogue to role play 
- Giving the project to interview the  
 tourist’s favorite food in Sisaket 

    

10 NokNoiUraip
orn 

K – To identify the detail 
of a situation  
- To ask and give 
information of famous 
people 
P – To give detail from a 
situation  
- To describe the  

Famous 
people  

Function : - Asking 
about someone’s 
background 
Listening :  
- Finding main idea and 
details 
- Answering the 
questions  

Warm up :   Guessing necessary words from wo
and picture clues 
Pre-task :  - Building background on 
vocabulary in the text 
- Building concept on text form 
- Assigning the task 
Task cycle : -  Working in pair discuss about 
famous people 
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Unit 
 

Name of the 
Unit 

 

Unit Objective 
 

Theme 
Language 

skill/content 

 

Teaching Program 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 

  information of people 
A – To participate 

 Speaking :  
- Role play 
- Presentation 
Structure:  Forming a 
yes/no question 
Vocabularies : music, 
north eastern, reward, 
born, clearly, apply, 
become, singer 

-Comprehending through group activity 
- Answering two or three main points 
-Answering questions based on details and 
sub-skill strategies  
Language Focus : - Studying about asking for 
and report information for speaking 
Communication : - Having each group make 
up the dialogue to role play 
- Giving the project to interview the tourist’s 
famous people in Sisaket 

    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  เกีย่วกบัความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของจุดประสงค์การเรียนรู้ 

และกจิกรรมของบทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ิน 
ต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 

 

 



Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า IOC 
1 2 3 

1 Welcome to 
Sisaket 

K – To identify the detail 
of a situation  
   - To ask and give 
information of Sisaket 
P – To give detail from a 
situation  
    - To describe  the 
information of Sisaket 
A – To participate with 
partner and classes 
  - To be alert and intend 
about the information of 
Sisaket 

 

Location Function  : giving 
information about 
places 
Listening :finding 
main idea and detail 
Speaking  : discussing   
and  describing the 
places 
Structure:   Verb to be 
: Present Simple 
Vocabularies : letter, 
palace, history, 
mountain, province, 
map, temple, built 

Warm up 
1 To guess the picture from Sisaket 
Brochure 
Pre-task  
2 Building background on vocabulary in 
the text 
3 Building concept on text form 
4 Assigning the task 
Task cycle 
5 Working in pair   
6 Comprehending through group activity 
  6.1 Answering two or three main points 
  6.2 Answering questions based on details 
and sub-skill strategies  
Language Focus 
7 Studying about giving information about 
places  for 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า IOC 
1 2 3 

     Communication :   
-  Role play based on situations 
-  Giving the project to interview the 
tourist in Sisaket 

1 1 1 1 

2 Khao Phra 
Wiharn 

National Park 

K – To identify the detail 
of a situation  
- To ask and give 
information of 
KhaoPhraWiharn 
P  – To find the main 
idea   
- To describe  the 
information of 
KhaoPhraWiharn 
A – To participate with 
partner and classes 
- To be alert and intend 
about the information of  

Places Function  : Asking for 
and giving directions 
Listening :  finding 
main idea and detail 
sequencing the past 
events  
Speaking  : - giving 
the detail describing 
the places  
Structure: 
Demonstrative pronoun   
Vocabularies 
:mountain, gateway, 
cliff, entrance,  

Warm up  :  Playing the game “letter 
drill”  
Pre-task  :    -  Building background on 
vocabulary in the text 
-  Building concept on text form 
-  Assigning the task 
Task cycle :  -  Working in pair   
-  Comprehending through group activity 
-  Answering two or three main points 
-  Answering questions based on details 
and sub-skill strategies  
Language Focus  :  -  Studying about 
talking in past events  for speaking 
Communication :  - Having each group  

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
0 
 
1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 

0.67 
 
1 
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า  IOC 

1 2 3  
  KhaoPhraWiharn  sanctuary,  fee, 

locate, drive 
make up the dialogue for asking 
the information and role play  
-  Giving the project to survey the 
attractive places 

    

3 Phra That 
Ruang Rong 

temple 

K – To identify the 
detailof a situation  
- To ask and give  for 
advice and suggestion  
P - To describe  the 
advice and suggestion 
A – To participate with 
partner and classes 

Places Function  : Asking for 
advice and suggestions 
Listening : -Answering 
the questions 
-  Finding main idea 
and detail 
Speaking  : - Giving 
the detail 
- Advice and 
suggestion 
Structure:   Be : 
Present Simple 
Vocabularies : 
attraction, worth,  

Warm up  :    Watching video clip and 
match the pictures  
Pre-task  :    -  Building background on 
vocabulary in the text 
-  Building concept on text form  
-  Assigning the task 
Task cycle :  -  Working in pair   
-  Comprehending through group activity 
-  Answering two or three main points 
-  Answering questions based on details 
and sub-skills strategies 
Language Focus  :  -  Studying about 

asking for advice and   suggestions for  

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
0 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 

0.67 
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

    respect, rude, temple, 
act, and panoramic 

speaking 

Communication :  - Having each group 
make up the dialogue for asking the 
advice and suggestions then role play 
-  Giving the project to interview the 
tourist at temple 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

4 Save the life 
of animal at 
Suan Som 

Sed Sisaket 
Zoo 

 

K – To identify the detail 
of a situation  
- To ask and give 
information  
- To give detail from a 
situation  
- To describe  the 
information of places 
P – To participate with 
partner and classes 
A - To be alert and 
intend about the  

Environm
-ent 

Function  : Asking for 
a clearer explanation 
Listening : - 
Answering the 
questions 
-  Finding main ideas 
and details 
Speaking  : - 
discussing  How to 
save the environment 
- describing the places 
Structure:Wh-  

Warm up  :    - Singing a song “Old 
Macdonald had a farm 
Pre-task  :    -  Building background on 
vocabulary in the text 
-  Building concept on text form 
-  Assigning the task 
Task cycle :  -  Working in pair   
-  Comprehending through group activity 
  -  Answering two or three main points 
- Answering questions based on details 
and  sub-skills strategies 
Language Focus  :  -  Studying and  

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

  information of 
Sisaket Suan Som Sed 

  question  word 
Vocabularies : zoo, 
favorite, beautiful, 
pleasant, park, bench, 
hut, vast 

discussing about explaining  
the  information for speaking 
Communication :  - Having each group 
make up the dialogue for asking a clearer 
explanation to save the life  animal  then 
role play 
-  Giving the project to interview the 
tourists at Zoo 

 
 
 1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

5 Lamduan 
Blossoms 

Flower 

K – To identify the detail 
of a situation  
- To ask and give  
information    
P – To participate with 
partner and classes 
A - To be alert and 
intend about the 
information of Lamduan 
Blossoms Flower 

Life style Function  : Giving 
information the things 
Listening : - 
Answering  questions 
-  Finding main ideas 
and details 
Speaking  : - giving 
the details   - 
discussing  the things 
Structure:   Have got :  

Warm up  :    - Listing 10 names of the 
flower   
Pre-task  :    -  Building background on 
vocabulary in the text  
-  Building concept on text form 
-  Assigning the task 
Task cycle :  -  Working in pair   
-  Comprehending through group activity 
-  Answering two or three main points 
- Answering questions based on details  

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 

0 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 

0.67 
 
1 
 
 
 
1 
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Unit 

 

Name of the 
Unit 

 

Unit Objective 
 

Theme 
Language 

skill/content 

 

Teaching Program 

ความคดิเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

    present simple 
Vocabularies : bloom, 
buy, aroma, symbol, 
souvenir, petal, 
artificial,  recommend. 

and sub-skills strategies 
Language Focus  :  -  Studying and 
discussing about giving information  
 the information for speaking 
Communication :  - Having each group 
make up the dialogue for giving  
the information Lamduan Blossoms 
Flower  then role play 
-  Giving the project to make  Lamduan 
Blossoms Flower  brochures and survey at 
home about  
“What flower do you like? And Why do 
you like the flower? 

 
1 
 
 

1 

 
1 
 
 
1 

 
1 
 
 
1 

 
1 
 
 
1 

6 Lamduan 
Blossoms and 

Four Thai 
Tribes Festival 

K – To identify the detail 
of a situation  
- To express feeling of 
appreciation  
P - To give detail from a  

Festival  Function  : Expressing  
feeling of appreciation 
Listening : -Answering 
the questions 
-  Finding main ideas  

Warm up  :    - Brainstorming about the 
feeling and matching the picture with 
word  
Pre-task  :    -  Building background on 
vocabulary in the text  

1 
 
 

1 
 

1 
 
 
1 

 

1 
 
 
1 

 

1 
 
 
1 
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

  situation  
   - To express the feeling 
to   the festival 
A  – To participate with 
partner and classes 
- To be alert and 
intend about in 
formation of 
Lamduan Blossoms 
and Four Thai Tribes 
Festival  
 

 and details 
Speaking  :  
- Brainstorming 
- Expressing the feeling 
 
Structure:   Adjective   
Vocabularies : enjoy, 
costume, tribe, 
performance, festival, 
dinner, product, gallery 

- Building concept on text form 
-  Assigning the task 
Task cycle :  -  Working in pair   
-  Comprehending through group activity 
-  Answering two or three main points 
-   Answering questions based on details 
and sub-skills strategies 
Language Focus  :  -  Studying and 
discussing about expressing feeling  of 
appreciation   for speaking 
Communication :  - Having each group 
make up the dialogue  
-expressing feeling of appreciation on  
Lamduan Blossoms and Four Thai Tribes  
Festival to role play 
-  Giving the project to make up the  
advertisement for promoting the festival 
 

 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

7 Khukan 
Legand 

K – To identify the 
detail of a situation  
- To talk about the 
past event of Khukan 
P  – To find the main 
idea   
- To describe  the 
A – To participate with 
partner and classes 
- To be alert and intend 
about the information of 
Khukan Legand 

Folk tale Function  : Talking 
about past event  
Listening:  finding 
main idea and detail 
- Sequencing the past 
events 
Speaking  : - giving 
the detail 
Structure:   Past simple 
tense   
Vocabularies : trip, 
capital, history, respect, 
harvest, bless, battle, 
traditional 

Warm up  :     Play game “Bingo 
Speaking”   
Pre-task  :    -  Building background on 
vocabulary in the text 
-  Building concept on text form 
-  Assigning the task 
Task cycle :  -  Working in pair   
-  Comprehending through group activity 
-  Answering two or three main points 
-  Answering questions based on details 
and sub-skill strategies  
Language Focus  :  -  Studying about 
talking in past events  for speaking 
Communication :  - Having each group 
make up the dialogue for describing  
  of Khukan legend  and role play 
-  Giving the project to survey the 
attractive places 

0 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 

1 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 

1 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 

1 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

8 Clothes of 
Khmer Tribe 

in Sisaket 

K – To identify the detail 
of a situation  
- To talk about the 
clothes of Khmer Tribe  
P  – To find the main 
ideas   
  - To describe  the 
clothes of Khmer Tribe  
A – To participate with 
partner and classes 
- To be alert and 
intend about the 
information of  
Khmer Tribe 

Costume Function  : Describing 
a person’s appearance 
Listening :  Finding 
main idea and details 
- Answering the 
questions 

Speaking  : - giving 
the detail 
-  describing the 
clothes of Khmer tribe 
Structure:   Present 
simple : affirmative 
Vocabularies : wear, 
scarf, occasion, 
sleeves, trouser, pant, 
style, fold 

Warm up  :     Playing game jigsaw to 
match the picture  
Pre-task  :    -  Building background on 
vocabulary in the text 
-  Building concept on text form 
-  Assigning the task 
Task cycle :  -  Working in pair   
-  Comprehending through group activity 
-  Answering two or three main points 
-  Answering questions based on details 
and sub-skill strategies  
Language Focus  :  -  Studying about 
describing  the appearance   for speaking 
Communication :  - Having each group 
make up the dialogue for describing of 
clothes of Khmer tribe    
-  Giving the project to survey the clothes 
of tribe at your home 

1 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
 
 

0.67 
 
 
 
 
1 
 
1 
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

9 Wood-grilled 
chicken 
Madan 

K – To identify the detail 
of a situation  
- To identify the 
information about Wood-
grilled chicken Madan 
P - To give detail from a 
situation  
- To make  requests for 
food and beverage 
A – To participate with 
partner and classes 
- To be alert and intend 
about  Wood-grilled 
chicken Madan 

Food and 
drink 

Function  :Saying 
what you like or dislike 
Listening :  Finding 
main idea and 
detailsAnswering 
questions Speaking  : - 
making requests 
-  describing the menu 

Structure: 
Adjective Order 

Vocabularies : spicy, 
prepare, quality, cost, 
special, insert, mix,  
prefer. 

Warm up  :     Listing the famous foods 
in Sisaket   
Pre-task  :    -  Building background on 
vocabulary in the text 
-  Building concept on text form 
-  Assigning the task 
Task cycle :  -  Working in pair  to make 
request at the restaurant  
-Comprehending through group activity 
-  Answering two or three main points 
-  Answering questions based on details 
and sub-skill strategies  
Language Focus  :  -Studying about 
making requests for speaking  
Communication :  - Having each group 
make up the dialogue to  role  play 
- Giving the project to interview the  
 tourist’s favorite  food  in Sisaket 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
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Unit 
Name of the 

Unit 
Unit Objective Theme 

Language 
skill/content 

Teaching Program 
ความคดิเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

10 Nok Noi 
Uraiporn 

K – To identify the detail 
of a situation  
- To ask and give 
information of famous 
people 
P – To give detail from a 
situation  
- To  describe  the 
information of people 
A – To participate 

Famous 
people 

Function  :  - Asking 
about someone’s 
background 
Listening :   
- Finding main idea and 
details 
- Answering the 
questions  
Speaking :   
-  Role play  
-  Presentation 
Structure:   Forming a 
yes/no question 
Vocabularies : music, 
north eastern, reward, 
born, clearly,  apply, 
become, singer 

Warm up  : Guessing necessary words  
from word and picture clues 
Pre-task: - Building background on 
vocabulary in the text 
-  Building concept on text form 
-  Assigning the task 
Task cycle :  -   Working in pair discuss 
about famous people 
-Comprehending through group activity 
-  Answering two or three main points 
-Answering questions based on details and 
sub-skill strategies  
Language Focus: - Studying about asking 
for and report information  for speaking 
Communication :  -  Having each group 
make up the dialogue to role play 
- Giving the project to interview the 
tourist’s famous people  in Sisaket 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 
1 

 
1 
 

 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 
แบบสอบถามความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญกบัความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของจุดประสงค์การเรียนรู้ 

และบทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนนํา้เกลีย้งวทิยา 
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แบบสอบถามความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญกบัความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และบทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนนํา้เกลีย้งวทิยา 
 
คาํช้ีแจง: กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของขอ้คาํถามและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
ใหเ้ขียนเสนอลงในขอ้เสนอแนะท่ีกาํหนดให ้โดยมีค่าระดบัความคิดเห็น ดงัต่อไปน้ี 
 
 -1 แทน เม่ือแน่ใจว่าจุดประสงคก์ารเรียนรู้และบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงาน
และสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษไม่มีความเหมาะสม 

 0 แทน เม่ือไม่แน่ใจว่าจุดประสงคก์ารเรียนรู้และบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน
และสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษมีความเหมาะสม 

 1 แทน เม่ือแน่ใจว่าจุดประสงคก์ารเรียนรู้และบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงาน
และสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษมีความเหมาะสม 
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Unit Name of unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
1 Welcome to Sisaket Function  : giving information 

about places 
Listening :  finding main idea 
and detail 
Speaking  : discussing   and  
describing the places 
Structure:   Verb to be : Present 
Simple 
Vocabularies : letter, palace, 
history, mountain, province, map, 
temple, built  

K – To identify the detail of a situation  
- To ask and give information of Sisaket 
P – To give detail from a situation  
- To describe  the information of Sisaket 
A – To participate with partner and classes 
- To be alert and intend about the information of  
Sisaket 

    

2 KhaoPhraWiharn 
National Park 

Function  : Asking for and giving 
directions 
Listening :  finding main idea 
and detail 
- sequencing the past events 

K – To identify the detail of a situation  
- To ask and give information of KhaoPhraWiharn 
P  – To find the main idea   
- To describe  the information of KhaoPhraWiharn 
A – To participate with partner and classes 
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Unit Name of unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
3 WatPhra That 

RuangRong 
Speaking  : - giving the detail 
 -  describing the places  
Function  : Asking for advice 
and suggestions  
Listening : 
- Answering the questions 
-  Finding main idea and detail 
Speaking  : 
- Giving the detail 
- Advice and suggestion  
Structure:   Be : Present Simple 
Vocabularies : attraction, worth, 
respect, rude, temple, act, 
panoramic and treat 

- To be alert and intend about the information of 
Khao 
PhraWiharn  National Park 
K – To identify the detail of a situation  
- To ask and give  for advice and suggestion  
P - To describe  the advice and suggestion 
A – To participate with partner and classes 

    

4 Save the life of 
animal at  

Function  : Asking for a clearer 
explanation 

K – To identify the detail of a situation  
- To ask and give  information  
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Unit Name of unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
 SuanSomSedSisaket 

Zoo 
Listening :  
- Answering the questions 
-  Finding main ideas and details 
Speaking  :  
- discussing  How to save the 
environment   
- describing the places  
Structure:Wh- question  word 
Vocabularies : zoo, favorite, 
beautiful, pleasant, park, bench, 
hut, vast 

- To give detail from a situation  
- To describe  the information of SuanSomSed 
Sisaket 
P – To participate with partner and classes 
A - To be alert and intend about the information of 
Suan 
SomSedSisaket 

    

5 Lamduan Blossoms 
Flower 

Function  : Giving information 
the things 
Listening :  
- Answering the questions 
-  Finding main ideas and details  

K – To identify the detail of a situation  
- To ask and give  information    
P – To participate with partner and classes 
A - To be alert and intend about the information of  
Lamduan Blossoms Flower 
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Unit Name of unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
  Speaking  : 

- giving the details  
- discussing  the things 
Structure:   Have got : present 
simple 
Vocabularies : bloom, buy, 
aroma, symbol, souvenir, 
petal,artificial,  recommend 

     

6 Lamduan Blossoms 
and Four Thai 
Tribes Festival 

Function  : Expressing  feeling of 
appreciation  
Listening :  
- Answering the questions 
-  Finding main ideas and details 
Speaking  : 
 -Brainstorming 
- Expressing the feeling 

K – To identify the detail of a situation  
- To express feeling of appreciation  
P - To give detail from a situation  
- To express the feeling to   the festival 
A – To participate with partner and classes 
- To be alert and intend about the information of  
Lamduan Blossoms and Four Thai Tribes Festival 
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Unit Name of  unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
7 Khukan Legand Structure:   Adjective  

Vocabularies : enjoy, costume, 
tribe, performance, festival, 
product, gallery 
Function  : Talking about past 
event 
Listening :   
-  Finding main idea and detail 
-  Sequencing the past events 
Speaking  : 
- giving the detail 
-  describing the past event 
Structure:   Past simple tense   
Vocabularies : trip, capital, 
history, respect, harvest, bless, 
battle, traditional 

K – To identify the detail of a situation  
- To talk about the past event of Khukan 
P  – To find the main idea   
- To describe  the story of Khukan Legand 
A – To participate with partner and classes 
- To be alert and intend about the information of  
Khukan Legand 
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Unit Name of  unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
8 Clothes of Khmer 

Tribe in Sisaket 
Function  : Describing a person’s 
appearance 
Listening :   
-  Finding main idea and details 
-  Answering the questions 
Speaking  :  
- giving the detail 
-  describing the clothes of Khmer 
tribe  
Structure:   Present simple : 
affirmative 
Vocabularies : wear, scarf, 
occasion, sleeves, trouser, pant, 
style, fold 

K – To identify the detail of a situation  
- To talk about the clothes of Khmer Tribe  
P  – To find the main ideas   
- To describe  the clothes of Khmer Tribe  
A – To participate with partner and classes 
- To be alert and intend about the information of  
Khmer 

    

9 Wood-grilled 
chicken Madan 

Function  : Saying what you like 
or dislike 

K – To identify the detail of a situation  
      - To identify the information about Wood- 
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Unit Name of  unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
  Listening :   

- Finding main idea and details 
- Answering the questions 
Speaking  :  
- making requests 
-  describing the menu 
Structure:   Adjective Order 
Vocabularies : spicy, prepare, 
quality, cost, special, insert, mix,  
prefer. 

grilled  
      chicken Madan 
P - To give detail from a situation  
    - To make  requests for food and beverage   
A – To participate with partner and classes 
     - To be alert and intend about  Wood-grilled 
chicken  
Madan 

    

10 
 
 
 
 

 

Nok Noi Uraiporn 
 
 
 
 

 

Function  :  - Asking about 
someone’s background 
Listening :   
- Finding main idea and details 
- Answering the questions 
Speaking :  

K – To identify the detail of a situation  
- To ask and give information of famous people 
P – To give detail from a situation  
- To  describe  the information of people 
A – To participate with partner and classes 
- To be alert and intend about the information of 
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Unit Name of  unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
  -  Role play 

-  Presentation 
Structure:   Forming a yes/no 
question 
Vocabularies : music, north 
eastern, reward, born, clearly,  
apply, become, singer 

Nok Noi Uraiporn     

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  เกีย่วหับความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของจุดประสงค์การเรียนรู้และ
บทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
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Unit Name of  unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

1 Welcome to Sisaket Function  : giving information about 
places 
Listening :  finding main idea and 
detail 
Speaking  : discussing   and  describing 
the places 
Structure:   Verb to be : Present 
Simple 
Vocabularies : letter, palace, history, 
mountain, province, map, temple, built  

K – To identify the detail of a situation  
- To ask and give information of Sisaket 
P – To give detail from a situation  
- To describe  the information of Sisaket 
A – To participate with partner and classes 
- To be alert and intend about the information 
of Sisaket 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

2 Khao Phra Wiharn 
National Park 

Function  : Asking for and giving 
directions 
Listening :  finding main idea and 
detail 

K – To identify the detail of a situation  
- To ask and give information of Khao Phra 
Wiharn 
P  – To find the main idea   
- To describe  the information of Khao Phra 

1 
 
 

1 

1 
 
 

1 

1 
 
 

1 

1 
 
 

1 
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Unit Name of  unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

  - sequencing the past events 
Speaking  : - giving the detail 
 -  describing the places 
 

Wiharn 
A – To participate with partner and classes 
- To be alert and intend about the information 
of Khao Phra Wiharn  National Park 

 
1 

 

 
1 
 

 
1 
 

 
0.67 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat Phra That 
Ruang Rong 

 

 

 

 

 

 

 

 

Function  : Asking for advice and 
suggestions  
Listening : 
- Answering the questions 
-  Finding main idea and detail 
Speaking  :- Giving the detail 
- Advice and suggestion  
Structure:   Be : Present Simple 
Vocabularies : attraction, worth,  
respect, rude, temple, act, panoramic 
and treat 

K – To identify the detail of a situation  
- To ask and give  for advice and suggestion  
P - To describe  the advice and suggestion 
A – To participate with partner and classes 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
1 
 
 
 
 
 

 

1 
 

1 
1 
 
 
 
 
 

 

1 
 

1 
1 
 
 
 
 
 

 

0.67 
 

1 
1 
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Unit Name of  unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

4 Save the life of 
animal at Suan Som 
Sed Sisaket Zoo 

Function  : Asking for a clearer 
explanation  
Listening :  
- Answering the questions 
-  Finding main ideas and details 
Speaking  : - discussing  How to save 
the environment   
- describing the places  
Structure: Wh- question  word 
Vocabularies: zoo, favorite, beautiful, 
pleasant, park, bench, hut, vast 

K – To identify the detail of a situation  
- To ask and give  information  
- To give detail from a situation  
- To describe  the information of SuanSomSed 
Sisaket 
P – To participate with partner and classes 
A - To be alert and intend about the 
information of Suan 
Som Sed Sisaket 

0 
 
 
 
 

1 
1 

1 
 
 
 
 

1 
1 

1 
 
 
 
 

1 
1 

1 
 
 
 
 

1 
1 

5 Lamduan Blossoms 
Flower 

Function  : Giving information the 
things  
Listening :  
- Answering the questions 

K – To identify the detail of a situation  
- To ask and give  information    
P – To participate with partner and classes 
A - To be alert and intend about the 

1 
 

1 
1 

1 
 

1 
1 

1 
 

1 
1 

1 
 

1 
1 
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Unit Name of  unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

  -  Finding main ideas and details  
Speaking  : 
- giving the details   
- discussing  the things 
Structure:   Have got : present simple 
Vocabularies : bloom, buy, aroma, 
symbol, souvenir, petal,artificial,  
recommend 

information of Lamduan Blossoms Flower     

6 Lamduan Blossoms 
and Four Thai 
Tribes Festival 

Function  : Expressing  feeling of 
appreciation 
Listening :  
- Answering the questions 
-  Finding main ideas and details 
Speaking  : 
 -Brainstorming 

K – To identify the detail of a situation  
- To express feeling of appreciation  
P - To give detail from a situation  
- To express the feeling to   the festival 
A – To participate with partner and classes 
- To be alert and intend about the information 
of Lamduan Blossoms and Four Thai Tribes 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

0 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

0.67 
 

1 
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Unit Name of  unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

 

 - Expressing the feeling   
Structure:   Adjective  
Vocabularies : enjoy, costume, tribe, 
performance, festival, 
product, gallery 

Festival     

7 Khukan Legand Function  : Talking about past event 
Listening :   
-  Finding main idea and detail 
-  Sequencing the past events 
Speaking  : 
- giving the detail 
-  describing the past event 
Structure:   Past simple tense 
Vocabularies : trip, capital, history, 
respect, harvest, bless, battle, traditional 

K – To identify the detail of a situation  
- To talk about the past event of Khukan 
P  – To find the main idea   
- To describe  the story of Khukan Legand 
A – To participate with partner and classes 
- To be alert and intend about the information 
of Khukan Legand 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 
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Unit Name of  unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

8 Clothes of Khmer 
Tribe in Sisaket 

Function  : Describing a person’s 
appearance 
Listening :   
-  Finding main idea and details 
-  Answering the questions 
Speaking  :  
- giving the detail 
-  describing the clothes of Khmer  
tribe  
Structure:   Present simple : 
affirmative 
Vocabularies : wear, scarf, occasion, 
sleeves, trouser, pant, style, fold 
 
 

K – To identify the detail of a situation  
     - To talk about the clothes of Khmer Tribe  
P  – To find the main ideas   
     - To describe  the clothes of Khmer Tribe  
A – To participate with partner and classes 
- To be alert and intend about the information 
of  Khmer 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 
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Unit Name of  unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

9 Wood-grilled 
chicken Madan 

Function  : Saying what you like or 
dislike 
Listening :   
- Finding main idea and details 
- Answering the questions 
Speaking  :  
- making requests 
-  describing the menu 
Structure:   Adjective Order 
Vocabularies : spicy, prepare, quality, 
cost, special, insert, mix,  
prefer. 
 
 
 

K – To identify the detail of a situation  
      - To identify the information about Wood-
grilled  chicken Madan 
P - To give detail from a situation  
    - To make  requests for food and beverage   
A – To participate with partner and classes 
     - To be alert and intend about  Wood-
grilled chicken Madan 

1 
 

 
1 
 

1 

1 
 

 
1 
 

1 

1 
 

 
1 
 

1 

1 
 

 
1 
 

1 
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Unit Name of  unit Language skill/content Unit Objective 
ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า  IOC 
1 2 3 

10 Nok Noi Uraiporn Function  :  - Asking about someone’s 
background 
Listening :   
- Finding main idea and details 
- Answering the questions  
Speaking :   
-  Role play    
-  Presentation   
Structure:   Forming a yes/no question 
Vocabularies : music, north eastern, 
reward, born, clearly,  apply, become, 
singer 

K – To identify the detail of a situation  
- To ask and give information of famous 
people 
P – To give detail from a situation  
- To  describe  the information of people 
A – To participate with partner and classes 
- To be alert and intend about the information 
of Nok Noi Uraiporn 

1 
 
 

1 
 

1 

1 
 
 

1 
 

1 

1 
 
 

1 
 

1 

1 
 
 

1 
 

1 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ซ 

แบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างเน้ือหาของแบบทดสอบความสามารถการฟัง-พดู 
ท่ีเหมาะสมในการพฒันาบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ิน 

ต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อสอบ ระดับการพจิารณา 

1 0 -1 
To ask and give 
information of Sisaket 

1.How many provinces are neighboring of Sisaket? 
 a. 2           b. 3            c. 4            d. 5 

   

To describe  the 
information of Sisaket 

2.  Why is Dongrak mountain important for  
     Sisaket? 
a.  There is  Pha o E dang where the tourist can see  
     the sea of mist. 
b.  It is the mountain chain which is the border      
     with  Cambodia.  
c.  There are many preserved animals on the  
     mountain. 
d.  It is a place where the villagers find the food. 

   

To ask and give 
information of Sisaket 

3.  What is the important river in Sisaket? 
a.  Mun river            b.  Chee river 
c.  Ping river            d.  Nan river 

   

To identify the detail of a 
situation  
 

4. What did Somsak get from his friends? 
a. a ruler  and a poster      b. a poster and a watch 
c. an umbrella and  a wallace 
d. a letter and a photo 

   

To ask and give 
information of Sisaket 

5.  What is an attractive thing in Prasat Preah Viharn? 
a. Buddha  image         b. Waterfall 
c.  sandstone                d.  Khmer sanctuary 

   

To describe  the 
information of Sisaket 

6. What is the charming of Pha Mo I Dang cillf? 
a.  The tourist can see Cambodia view. 
b.  The tourist can take photos of old paintings and  
      swim near the cliff. 
c.  The tourist can look at  the waterfall view under  
      the cliff. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อสอบ ระดับการพจิารณา 

-1 0 1 

 d.  The tourist can see the see of mist and take the  
      photo of the Bas-relief sculpture. 

   

To ask and give 
information of Sisaket 

7.   Which one is not interesting place around Khao  
       Phra wiharn?  
a.  Pha Mo I Dang     b.  Don Tuan Khmer Ruins 
c.  Twin  Stupas         d.  Phra Sat Ruang Rong 

   

To ask and give 
information of Sisaket 

8.  How much does a tourist pay to the Cambodia 
Government? 
a.  50   baht               b.  150baht 
c.  200 baht               d.  250 baht 

   

To ask and give 
information of Sisaket 

9. What is an interest thing of the main building of  
     Phra That Ruang Rong? 
a.   Buddha statue      b.   Buddha painting 
c.  two  oxend.  a sandstone 

   

To ask and give 
information of Sisaket 

10.  Which country influence Phra That Ruang Rong? 
a.  China                    b.  Cambodia 
c.  Myanmar              d.  India 

   

To ask and give  for 
advice and suggestion 

11. If you put on  the shoe and you would like to go  
      inside the temple, what will you do? 
a.  buy the new shoe. 
b.  walk away 
c.  take off the show 
d.  wait outside the temple 

   

To ask and give  for 
advice and suggestion 

12. If the girl wears the short skirt and she would like  
       to make a merit in the temple, what will she do? 
a.  wear the dress properly 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อสอบ 
ระดับการพจิารณา 

-1 0 1 

 b. ask to go home 
c.  buy the new short skirt 
d.  walk to the car 

   

To identify the detail of a 
situation 

13.  How many rivers are there in Suan Somdet Sri  
       Nakarin Park? 
a. one          b. two           c. three           d. four 

   

To identify the detail of a 
situation 

14.  Which one is not inside the park? 
a.  circus                    b.  zoo 
c.  beautiful graden    d.  sand bench 

   

To describe  the advice 
and suggestion 

15.  Why is Suan Somdet Sri Nakarin Park  valuable  
        for Sisaket? 
a.  It is a place to walk around and relax in the  
    evening. 
b.  It is a place to ride the bike around the park. 
c.  It is a place to protect the wild animal and to  
    preserve the plant. 
d. It is a place to joking around the park. 

   

To describe  the advice 
and suggestion 

16.  Why do people know that there is a spring season  
        in the park? 
a.  They notice the wind in the park. 
b.  they notice the river in the park. 
c.  they notice the  flower bloom in the park. 
d.  They notice the glass in the park. 

   

To describe  the advice 
and suggestion 

17.  Why did Sisaket use Lamduan flower as the  
        symbol of Sisaket? 
a.  The king really likes the flower. 
b.  Most of people like aroma of Lamduan flower. 
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 c.  There are many Lumduan flower around the  
    Sisaket. 
d.  It comes from the previous name of Muang Sri  
     Nakorn Lumduan. 

   

To identify the detail of a 
situation 

18.  What is the strong point of Lumduan flower? 
a.  beauty and aroma         b.  color and size 
c.  size and shape               d.  aroma and taste 

   

To identify the detail of a 
situation 

19. What is the reason why most people plant 5,000  
       Lumdaun trees in the park? 
a.  They love the beauty and smell of the flower. 
b.  They know that the first Sinakarin park was  
      established in Sisaket.  
c.  They organize  Lumduan light and a sound festival. 
d.  The tourist loves the show that tells the history of  
     Sisaket. 

   

To identify the detail of a 
situation 

20.  How can people make  artificial flowers? 
a.  by  hand                   b.  by  machine 
c.  by hand and foot      d.  by machine and plastic 

   

To identify the detail of a 
situation 

21. Arun :  ________21________ 
   Somsakt: Yes, she is. 
a. Is  Sanchai her brother?    b. Is  Suntorn his brother? 
c. Is  Pimpan our brother?    d. Is Juree their sister? 

   

To identify the detail of a 
situation 

Tourist  :  Excuse me, How can I get to Khao Phra  
                 Wiharn Park? 
Officer :  .................22.................. 
22.  a.  You can take the boat near Khong river. 
       b.  You can take the train to get there and reat the 
             private car. 
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         c.  You can take the plane to Kantarak   
             district. 
        d.  You can drive the car using highway y221 to  
             Kantarak district 

   

To identify the detail of a 
situation 

Somsak    :   .......23........, sir.  Could I ask there  
                  are  famous places in Sisaket? 
Officer :   .......24........ There are many  
                   beautiful places here. 
23.  a.  What’s the matter?    b.  May I help you? 
       c.  Listen                       d.  Excuse me   
24.  a.  not now                    b.  Pardon me 
       c.  of  course      d.  A moment 

   

To identify the detail of a 
situation 

Pongporn  :  Hey, Miki. Today, the weather is good,  
                        right? 
MiKi :  .......25........ it is the beautiful day. 
Pongporn :  ..........26.........? 
Miki:  Absolutely.  
25. a.  I think so  b.   Have a nice trip 
      c.  Sure, I will  d.  Thank a million 
26. a.  What’s the matter? 
      b.  Would you like to go to the park with me? 
      c.  Can you ask him to call me back? 
      d.  Where can I get it? 

   

To identify the detail of a 
situation 

Seller  :  Excuse me, .............27.............. 
Film    :  Yes, please.  I would like to buy a gift for my 
  parent. ...................28................ 
Seller  :  Sure.  How about the bear doll? 
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 27.  a.   May I go to toilet?          b.Could you hold on? 
       c.  What’s wrong with you?  d.Can I help you? 
28.  a.   What can you do for me?  
       b.  Could you recommend me? 
       c.   May I help you?  
       d.  Why don’t you see the doctor? 

   

To identify the detail of a 
situation 

Rabin   :  Well, are you going to Lamduan  
    Blossoms Festival? 
Wijit     :  ............29............. I am going the  
                festival with my parent. 
Rabin    :  Would you like to order Lumduan  
                  cookie in the festival? 
Wijit      :  ..........30.............. I love cookie. 
29.  a.  Sorry         b.  never mind 
       c.  That’s right       d.  forget it 
30.  a.   it’s too late   
       b.  I  don’t forgive you 
       c.  Sorry, I can’t hear you  
       d.  Yeah    

   

To identify the detail of a 
situation 

Gigi      :   ...............31.................. 
Tinna:  It’s great.  I heard you take the trip to   
                Sisaket? 
Gigi       :  That’s true. 
Tinna     :  .................32................ 
Gigi      : San Dton Dta Festival at Khikan district 
31  .a.  Where have  you  been?  
       b.  What has kept you so long? 
       c.  How’s it going?  
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      d.  What make you feel happy? 
32.a.  What was interesting there?  
     b.  What would you like to do now? 
     c.  When will you study for it?  
     d.  Would you like to join me? 

   

To identify the detail of a 
situation 

 Kitti       : Excuse me, .............33...................... 
Officer    : Both men and women use the  
               Cambodian Krama. 
Kitti        :  Thank you. .............34.................... 
Officer    :  Nice to talk to you, too. 
33.  a.  What’s up    
       b.  How do you do? 
       c.  Where have you been up to?    
       d.  Could you tell me about the Suay’s costumes? 
34. a.  give her my regards.    b.  with  pleasure 
      c.  Nice to talk to you        d.  You’re welcome 

   

To identify the detail of a 
situation 

Waiter  :  Good morning, sir ...........35.............. 
Manop :  I would like to order grilled madan chicken 
and sticky rice. 
Waiter  :  Anything else? 
Manop  :  No, thanks. ...............36.............. 
Waiter   :  It’s  150 baht per chicken. 
35.  a.   What would you like to order? 
       b.  May I help you?  
       c.  Would you like to come? 
       d.  Have we met before, Manop? 
36. a.   Do you have a list of menu? 
      b.  What make you believe so?  
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      c.  How much is it? 
     d.  Would you like to charge us? 

   

To identify the detail of a 
situation 

 Yupin   :  ....................37......................... 
Sanong  :  Yeah, I love it.  My favorite singer is Poi  
                  Fai Malai Porn. 
Yupin    :  Yupin, ...............38............ see you later 
Sanong  :  bye 
37.  a.  What  do you want madam? 
       b.  Who are you calling? 
       c.  Could you give me your hand? 
      d. Do you like Siang Esan band. 
38. a.  I gotta go  b.  Nonsense 
      c.  Pardon?   d.  wait for me    

   

To identify the detail of a 
situation 

Jakkarin  :  Excuse me,...................39.......................... 
Officer   :   ............40..........., I would like  
                  you to visit Lumduan Ban festival. 
39.a.  May I help you?  
     b.  Could you tell me the way to go to Khao Phra    
         Wiharn? 
     c.  What festival do you like? 
     d.  Could you suggest the famous festival in     
        Sisaket? 
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 40.a.  Pardon   b.  With pleasure  
     c.  Sorry    d.  I’m busy 

   

To identify the detail of a 
situation 
 
 
 

Pim      :  What did you get from the postman? 
Frank   :  I  got the ..........41........... Jim wrote that he 
likes history subject subject.  
41.a.  Letter                    b. history   
     c.  province                    d.  castle 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

To identify the detail of a 
situation  

Pim :  Where does he live? 
Frank :  He lives in Sisaket ...........42.......... 
42.a. province                     b.  district   
     c.  sub district                   d.   mountain  

 
 

  

To identify the detail of a 
situation 

Tourist   :  Excuse me, What are the interest things in  
                  Khao Phra Wiharn? 
Officer    :  There are Pha Mo I Daeng ....43..... and    
                    Khmer .......43....... 
43.a.  mountain , country       b.  cliff , sanctuary 
     c.  entrance , cliff      d.   sanctuary , castle 

   

To identify the detail of a 
situation 

Suree   :  Will you got to Pra That Ruang Rong  
                      .......44.....with me? 
 Anon :   I’d love to.  It is the ........45....... place  
                       in Sisaket? 
44. a. church    b.  tower 
      c.  temple    d.  school 
45. a.  attractive   b.  dull 
      c.  boring     d.  bad 
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To identify the detail of a 
situation 

Somrak  :   Do you know what is the flower......46....... 
                  of Sisaket? 
Pitti        :  Yes, I do. Lamdaun flower. There are  6  
                 .....47...... When the flower....48......, It is  
                beautiful around the park.  
46. a.  idol                              b.  symbol 
      c.  respect    d.  beautiful 
47. a.  aroma    b.  smell 
      c.  hands    d.  petals 
48. a.  glow                  b.  fall 
      c.  bloom                         d.  sleep 

   

To identify the detail of a 
situation 

Mintra    :  This weekend, I will go to Lamduan  
                  Blossoms ........49........ 
Kitti       :   Really!  Me, too. I will buy  OTOP   
                  .......50........ and  Suay dress. 
Mintra   :   Sound  interesting! 
49.a.  festival    b.  flower 
     c.  costume    d.  tribe 
50. a.  thing    b.  attics 
      c.  product    d.  building 

   

To ask and give 
information of Sisaket 

1. Direction  :  Do a role play to buy a souvenir at a  
    shop.  

   

To ask and give 
information of Sisaket 

2. Direction  :   Do a role play to persuade your friend  
    to travel somewhere you love to go. 

   

To ask and give 
information of Sisaket 

3.  Direction  :  Do a role play  to show how to cook   
    food you like. 

   

To ask and give  
information of Sisaket 

4.  Direction  :  Do a role play  to suggest the    
appreciate way to act in a  temple.   
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To describe  the 
information of Sisaket 

Picture  1  Direction :  Look at the  picture and  
                                     suggest the places 
Situation : Supposing  you  are the guide, the tourist 
would like you to suggest the interesting temple to 
visit. What temple will you recommend him? Such as 
name, how to go there, interesting things or believe. 

   

To describe  the 
information of Sisaket 

Picture 2   Direction :  Look at the  picture and tell  
                                       how to cook the food. 
Situation :  The tourist is interested in  Grilled Madan 
Chicken.  As you are the guide, you will explain 
him/her how to cook the grilled chicken and tell about 
information such as taste, quality, price or ingredients. 

   

To describe  the 
information of Sisaket 

Picture 3   Direction :  Look at the  picture and tell t 
                  the background information of Sisaket. 
Situation :  The tourist would like to visit Sisaket but 
he doesn’t know the information of city.  As you are 
the guide, you will persuade him  to travel  the city by 
using these information such as neighboring 
provinces, how to get there, famous food, festival or 
places.   

   

To describe  the 
information of Sisaket 

Picture 4  Direction :  Look at the  picture and    
                   describe the festival. 
Situation :  You would like to show the famous 
festival in Sisaket to the foreigners.And also they love 
to listen to you. You have to persuade them to visit it 
by using these information such as name of festival, 
interesting activities when it starts, famous show or 
famous food. 
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ภาคผนวก  ฌ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบ 

วดัความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการ
ฟัง-พดูภาษาองักฤษโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  
 

ข้อ
ที ่

ผู้เช่ียวชาญ 
รวม ค่า IOC แปลผล 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

14 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

16 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

18 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

19 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

20 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

21 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

22 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

23 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที ่

ผู้เช่ียวชาญ 
รวม ค่า IOC แปลผล 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

24 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

25 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

26 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

27 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

28 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

29 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

30 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

31 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

32 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

33 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

34 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

35 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

36 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

37 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

38 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

39 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

40 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

41 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

42 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

43 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

44 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

45 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

46 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

47 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

48 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที ่

ผู้เช่ียวชาญ 
รวม ค่า IOC แปลผล 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

49 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

50 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

51 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

52 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
 
หมายเหตุ:  คาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชสู้ตรดงัน้ี (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2535: 456) 

 
 IC    =  ∑  
 
 IC คือ ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective Congruencce) 

 ∑  คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็น 
 N คือ จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ญ 
แบบทดสอบวดัความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
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Pretest-Posttest listening-speaking 

for the participants who study with the Instructional Packageon “ENGLISH LESSONS  
FOCUSING ON TASK-BASED LEARNING AND LOCAL ISSUES ON LISTENING-

SPEAKING ABILITIES” FOR MATTAYOMSUKSA ONE STUDENTS OF 
NAMKLAINGWITTAYA SCHOOL. 

Name……………………………………Number……………………………Class ………… 
****************************************************************************** 
Part 1 Direction:  Listen to the passage and answer the questions 
Passage 1:  Background information of Sisaket and Khao Phra wiharn. 
1.  How many provinces are neighboring of Sisaket? 

a.  2 
b.  3 
c.  4 
d.  5 

2.  Why is Dongrak mountain important for Sisaket? 
 a.  There is  Pha o E dang where the tourist can see the sea of mist. 
 b.  It is the mountain chain which is the border with Cambodia.  
 c.  There are many preserved animals on the mountain. 
 d.  It is a place where the villagers find the food. 
3.  What is the important river in Sisaket? 
 a.  Mun river 
 b.  Chee river 
 c.  Ping river 
 d.  Nan river 
4. What did Somsak get from his friends? 
 a. a ruler  and a poster 
 b. a poster and a watch 
 c. an umbrella and a wallace 
 d. a letter and a photo 



285 

5.  What is an attractive thing in Prasat Preah Viharn? 
  a. A Buddha image 
  b. A Waterfall 
  c.  sandstone 
  d.  A Khmer sanctuary 
6. What is charming about Pha Mo I Dang ciff? 
  a.  The tourist can see Cambodia view. 
  b.  The tourist can take photos of old paintings and swim near the cliff. 
  c.   The tourist can look at the waterfall view under the cliff. 
  d.  The tourist can see mist and take the photo of the Bas-relief sculpture. 
7.   Which one is not an interesting place around Khao Phra wiharn? 
 a.  Pha Mo I Dang 
 b.  Don Tuan Khmer Ruins 
 c.  Twin  Stupas 
 d.  Phra Sat Ruang Rong 
8.  How much does a tourist pay to the Cambodia Government? 
 a.  50   baht 
 b.  150baht 
 c.  200 baht  
 d.  250 baht 
 
Passage 2:  Phra That Ruang Rong. 
9. What is an interest thing of the main building of Phra That Ruang Rong? 
 a.  a Buddha statue 
 b.  a Buddha painting 
 c.  two  oxen 
 d.  sandstone 
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10.  Which country influenced Phra That Ruang Rong? 
 a.  China 
 b.  Cambodia 
 c.  Myanmar 
 d.  India 
11. If you are wearing shoes and you would like to go inside the temple, what will you do? 
 a.  buy the new shoes. 
 b.  walk away 
 c.  take off the shoes 
 d.  wait outside the temple  
12. If the girl wears the short skirt and she would like to make a merit in the temple, what will she  
 do? 
 a.  wear a proper dress 
 b. ask to go home 
 c.  buy the new long skirt 
 d.  walk to the car 
 
Passage 3:  Suan Somdet Sri Nakarin Park. 
13.  How many rivers are there in Suan Somdet Sri Nakarin Park? 
 a. one 
 b. two 
 c. three 
 d. four 
14.  Which one is not inside the park? 
 a.  a circus 
 b.  a zoo 
 c.  a beautiful garden 
 d.  a sand bench 
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15.  Why is Suan Somdet Sri Nakarin Park  valuable for Sisaket? 
 a.  It is a place to walk around and relax in the evening. 
 b.  It is a place to ride the bikes around the park. 
 c.  It is a place to protect the wild animals and to preserve plants. 
 d. It is a place for joking around the park. 
16.  Why do people know that it is a spring in the park? 
 a.  They notice the wind in the park. 
 b.  they notice the river in the park. 
 c.  they notice the  flower blooms in the park. 
 d.  They notice the grass  in the park.  
17.  Why did Sisaket use Lamduan flower as the symbol of Sisaket? 
 a.  The king really likes the flower. 
 b.  Most of people like aroma of Lamduan flower. 
 c.  There are many Lumduan flower around the Sisaket. 
 d.  It comes from the previous name of Muang Sri Nakorn Lumduan. 
18.  What is interesting about the Lumduan flower? 
 a.  beauty and aroma 
 b.  color and size 
 c.  size and shape 
 d.  aroma and taste 
19. What is the reason why many people planted 5,000 Lumdaun trees in the park? 
 a.  They love the beauty and smell of the flower. 
 b.  They know that the first Sinakarin park was established in Sisaket.  
 c.  They organize  Lumduan light and a sound festival. 
 d.  They love the show that tells the history of Sisaket. 
20.  How can people make artificial flowers? 
 a.  by hand 
 b.  by machine 
 c.  by hand and foot 
 d.  by machine and plastic 
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Part 2: Choose the best answer. 
Situation : Conversationabout general information 
1. Arun :  ________1________ 
 Somsakt: Yes, she is. 
 a.  Is Sanchai her brother?  b.  Is  Suntorn his brother? 
 c.  Is Pimpan our brother?  d.  Is Juree their sister? 
 
At the tourist center 
 

Tourist : Excuse me, How can I get to Khao Phra Wiharn Park? 
Officer : .................2.................. 

 
2. a.  You can take the boat near Khong river. 

b.  You can take the train to get there and rent a private car. 
c.  You can take the plane to Kantarak district. 
d.  You can drive the car using highway y221 to Kantarak district 

 
At the temple 
 

Somsak : .......3........, sir.  Can  I ask if there are  any famous places in Sisaket? 
Officer :  .......4........ There are many beautiful places here. 

 
3. a.  What’s the matter?  b.  May I help you? 
 c.  Listen   d.  Excuse me   
4. a.  not now   b.  Pardon me 
 c.  of  course   d.  A moment 
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At the park 
 
 Pongporn : Hey, Miki. Today, the weather is good, right? 
 MiKi : .......5........ it is the beautiful day. 
 Pongporn : ..........6.........? 
 Miki : Absolutely.  
 
5. a.  I think so   b.   Have a nice trip 
  c.  Sure, I will   d.  Thank a million 
 
6.  a.  What’s the matter? 
  b.  Would you like to go to the park with me? 
  c.  Can you ask him to call me back? 
  d.  Where can I get it? 
 
At the souvenir shop 
 

Seller : Excuse me, .............7.............. 
Film : Yes, please.  I would like to buy a gift for my parents................8…............ 
Seller : Sure.  How about the bear doll? 

 
7. a.  May I go to toilet?    b.  Could you hold on? 
 c.  What’s wrong with you?  d.  Can I help you? 
8. a.  What can you do for me?  b.  What would you recommend to me? 
 c.  May I help you?   d.  Why don’t you see the doctor? 
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At the festival 
 
 Rabin : Well, are you going to Lamduan Blossoms Festival? 
 Wijit : ............9............. I am going the festival with my parent. 
 Rabin : Would you like to order Lumduan cookie in the festival? 
 Wijit : ..........10.............. I love cookies. 
 
9.  a.  Sorry   b.  never mind 
 c.  That’s right   d.  forget it 
10. a.   it’s too late   b.  I  don’t forgive you 
 c.  Sorry, I can’t hear you  d.  Yeah 
 
At  Khukan district 
 
 Gigi : ................11.................. 
 Tinna : It’s great.  I heard you took a trip to  Sisaket? 
 Gigi : That’s true. 
 Tinna : .................12................ 
 Gigi : San Dton Dta Festival at Khikan district 
 
11. a.  Where have  you  been?  b.  What has kept you so long? 
 c.  How’s it going?   d.  What make you feel happy? 
12. a.  What was interesting there?  b.  What would you like to do now? 
 c.  When will you study for it?  d.  Would you like to join me? 
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At the house
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ภาคผนวก  ฎ 
แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนทีมี่ต่อบทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงาน 

และสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
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แบบสอบถามความคดิเห็นต่อบทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงาน 
และสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สําหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนนํา้เกลีย้งวทิยา 
 
คาํช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษที่เน้นภาระงานและ
สาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนรายวิชาภาษาองักฤษฟัง-
พดู ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 ผูว้ิจยัใคร่ขอความร่วมมือจากนกัเรียนทุกท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงผลของ
การตอบเพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
 จึงขอความร่วมมือมายงันกัเรียนทุกคนมา ณ ท่ีน่ี 
          ผูว้ิจยั 
............................................................................................................................................................ 
 
แบบสอบถามฉบับนีมี้เพยีงตอนเดียว 
 
ข้อ 1-10 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระ

ทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ ดา้นเน้ือหา ของนกัเรียนหลงัการใช้
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษ 

ข้อ 11-27 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระ
ทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเน้นภาระงานและสาระทอ้งถ่ินนักเรียนหลงัจากการใช้บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้น
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 

ข้อ 28-32 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระ
ทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษดา้นการวดัประเมินผล ของนักเรียน
หลงัการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการ
ฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
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ข้อ 33-37 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานและสาระ
ทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ ดา้นรูปแบบทัว่ไปของบทเรียน ของ
นักเรียนหลังการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อ
ความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 

 
กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย √ลงใน ในช่องตามความเป็นจริง ค่าระดับคะแนนมีความหมาย ดงันี ้
  5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  พอใช ้
  1 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 
คาํช้ีแจงใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย (/) ในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ 
ภาระงานและสาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านเนือ้หา 
1. เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน      
2. เน้ือหามีความดึงดูดน่าสนใจ สนุกสนาน      
3. เน้ือหาช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ      
4. เน้ือหาช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษ      
5. โครงสร้างทางภาษามีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน      
6. โครงสร้างทางภาษาสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง      
7. ภาษาท่ีใชส้ามารถส่ือความหมายใหก้บันกัเรียนเขา้ใจในเน้ือหา      
8. นกัเรียนสามารถนาํเน้ือหาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั      
9. เน้ือหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนในชั้นเรียน      

10.   เน้ือหามีความหลากหลายและเหมาะสม      
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ิน 
11. บทเรียนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์      
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
12. การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาเพิ่มมากข้ึน      
13. การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนช่วยเกิดกระบวนการทกัษะ

การฟัง 
     

14. การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนช่วยเกิดกระบวนการทกัษะ
การพดู 

     

15. การกาํหนดภาระงานเป็นฐานทาํใหน้กัเรียนสามารถฝึกทกัษะการ
ฟัง 

     

16. การกาํหนดภาระงานเป็นฐานทาํใหน้กัเรียนสามารถฝึกทกัษะการ
พดู 

     

17. การสอนภาษาในเร่ืองของคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ช่วยเตรียมพร้อม
ก่อนฝึกทกัษะการฟัง 

     

18. การสอนภาษาในเร่ืองของคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ช่วยเตรียมพร้อม
ก่อนฝึกทกัษะการพดู 

     

19. บทเรียนมีจาํนวนภาระงานท่ีมีความเหมาะสม      
20. บทเรียนมีความยาวของบทสนทาและบทอ่านท่ีเหมาะสม      
21. บทเรียนมีคาํแนะนาํท่ีเขา้ใจง่าย      
22. บทเรียนมีคาํสัง่ท่ีเขา้ใจง่าย      
23. ในระหว่ างการทํางานทําให้ เ กิดแนวทางการ เ รียน รู้ด้าน

ภาษาองักฤษ 
     

24. ในระหวา่งการเรียนรู้มีการทาํงานเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่      
25. นกัเรียนพดูรายงานโดยใชค้าํศพัทแ์ละไวยากรณ์หลงัจากการเรียน

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     

26. แบบประเมินการพดูมีเกณฑก์ารวดัท่ีเหมาะสม      
27. นกัเรียนมีความเพลิดเพลินใจในขณะทาํกิจกรรม      
ด้านการวดัประเมินผล 
28. ขอ้สอบมีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน      
29. ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการฟังของนกัเรียนได ้      
30. ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการพดูของนกัเรียนได ้      
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
31. ขอ้สอบมีความยาวเหมาะสมกบันกัเรียน      
32. ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบเพียงพอกบันกัเรียน      
ด้านรูปแบบทัว่ไปของบทเรียน 
33. ภาพท่ีใชค้วามสมัพนัธ์ต่อเน้ือหา      
34. ตวัอกัษรมีขนาดท่ีอ่านง่าย      
35. การจดัรูปแบบมีความเหมาะสม      
36. สญัลกัษณ์ช่วยใหง่้ายต่อการเขา้ใจคาํสัง่เพิ่มมากข้ึน      
37. เลือกใชสี้ในการตกแต่งบทเรียนไดส้วยงาม      
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฏ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของคาํถาม 

และรูปแบบของภาษาในแบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนทีมี่ต่อบทเรียนภาษาองักฤษ 
ทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ความตรงชองเน้ือหา ความเหมาะสมของคาํถามและรูปแบบของ
ภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและ
สาระทอ้งถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า  
IOC 

1 2 3 

ด้านเนือ้หา 
1. เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 1 1 1 3 1 
2. เน้ือหามีความดึงดูดน่าสนใจ สนุกสนาน 1 1 1 3 1 
3. เน้ือหาช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 1 1 0 2 0.67 
4. เน้ือหาช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 1 1 1 3 1 
5. โครงสร้างทางภาษามีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 1 1 1 3 1 
6. โครงสร้างทางภาษาสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง 1 1 1 3 1 
7. ภาษาท่ีใชส้ามารถส่ือความหมายใหก้บันกัเรียนเขา้ใจใน

เน้ือหา 
1 1 1 3 1 

8. นกัเรียนสามารถนาํเน้ือหาไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 

1 1 1 3 1 

9. เน้ือหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนในชั้นเรียน 1 1 1 3 1 
10.   เน้ือหามีความหลากหลายและเหมาะสม 1 1 1 3 1 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ิน 
11. บทเรียนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 1 1 1 3 1 
12. การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาเพิ่มมาก

ข้ึน 
1 1 1 3 1 

13. การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนช่วยเกิดกระบวนการ
ทกัษะการฟัง 

1 1 1 3 1 

14. การนาํเขา้สู่บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนช่วยเกิดกระบวนการ
ทกัษะการพดู 

1 1 1 3 1 

15. การกาํหนดภาระงานเป็นฐานทาํใหน้กัเรียนสามารถฝึก
ทกัษะการฟัง 

1 1 1 3 1 
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ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า  
IOC 

1 2 3 
16 การกาํหนดภาระงานเป็นฐานทาํใหน้กัเรียนสามารถฝึก

ทกัษะการพดู 
1 1 1 1 1 

17. การสอนภาษาในเร่ืองของคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ช่วย
เตรียมพร้อมก่อนฝึกทกัษะการฟัง 

1 1 1 3 1 

18. การสอนภาษาในเร่ืองของคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ช่วย
เตรียมพร้อมก่อนฝึกทกัษะการพดู 

1 0 1 2 0.67 

19. บทเรียนมีจาํนวนภาระงานท่ีมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
20. บทเรียนมีความยาวของบทสนทาและบทอ่านท่ีเหมาะสม 1 1 1 3 1 
21. บทเรียนมีคาํแนะนาํท่ีเขา้ใจง่าย 1 1 1 3 1 
22. บทเรียนมีคาํสัง่ท่ีเขา้ใจง่าย 1 1 1 3 1 
23. ในระหว่างการทาํงานทาํให้เกิดแนวทางการเรียนรู้ดา้น

ภาษาองักฤษ 
1 1 1 3 1 

24. ในระหวา่งการเรียนรู้มีการทาํงานเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ 1 1 1 3 1 
25. นกัเรียนพดูรายงานโดยใชค้าํศพัทแ์ละไวยากรณ์หลงัจาก

การเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1 1 1 3 1 

26. แบบประเมินการพดูมีเกณฑก์ารวดัท่ีเหมาะสม 1 1 1 3 1 
27. นกัเรียนมีความเพลิดเพลินใจในขณะทาํกิจกรรม 1 1 1 3 1 
ด้านการวดัประเมินผล 
28. ขอ้สอบมีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 1 1 1 3 1 
29. ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการฟังของนกัเรียนได ้ 1 1 1 3 1 
30. ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการพดูของนกัเรียนได ้ 1 1 1 3 1 
31. ขอ้สอบมีความยาวเหมาะสมกบันกัเรียน 1 1 1 3 1 
32. ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบเพียงพอกบันกัเรียน 1 1 1 3 1 
ด้านรูปแบบทัว่ไปของบทเรียน 
33. ภาพท่ีใชค้วามสมัพนัธ์ต่อเน้ือหา 1 1 1 3 1 
34. ตวัอกัษรมีขนาดท่ีอ่านง่าย 1 1 1 3 1 
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ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า  
IOC 

1 2 3 
35. การจดัรูปแบบมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
36. สญัลกัษณ์ช่วยใหง่้ายต่อการเขา้ใจคาํสัง่เพิ่มมากข้ึน 1 1 1 3 1 
37. เลือกใชสี้ในการตกแต่งบทเรียนไดส้วยงาม 1 1 1 3 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ฐ 

ตัวอย่างบทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงานและสาระท้องถ่ินต่อความสามารถการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษ 
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Extended Activity    
Work in pair.  Interview the tourists around Sisaket. Do a survey of the people  about the 
places where they would like to travel. Then, present your survey to the class 

Name Attractive places Why? Signature 

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

 
Signature      Signature  

 (.................................................)   (.................................................) 
Interviewer Interviewer   

  Date......../............../............   Date......../............../............ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฑ 
ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถ 

ทางด้านการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
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ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการฟัง-พดู
ภาษาองักฤษ 
 

ข้อที ่
ค่าความ 
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอาํนาจ
จําแนก 

(r) 

การ
นําไปใช้ 

ข้อที ่
ค่าความ 
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอาํนาจ
จําแนก 

(r) 

การ
นําไปใช้ 

1 0.60 0.20 ใชไ้ด ้ 31 0.70 0.20 ใชไ้ด ้
2 0.80 0.40 ใชไ้ด ้ 32 0.50 0.20 ใชไ้ด ้
3 0.70 0.40 ใชไ้ด ้ 33 0.95 0.10 ใชไ้ม่ได ้
4 0.50 0.40 ใชไ้ด ้ 34 0.50 0.40 ใชไ้ด ้
5 0.80 0.40 ใชไ้ด ้ 35 0.50 0.20 ใชไ้ด ้
6 0.70 0.40 ใชไ้ด ้ 36 0.45 0.30 ใชไ้ด ้
7 0.70 0.20 ใชไ้ด ้ 37 0.50 0.40 ใชไ้ด ้
8 0.55 0.10 ใชไ้ม่ได ้ 38 0.55 0.30 ใชไ้ด ้
9 0.80 0.20 ใชไ้ด ้ 39 0.60 0.40 ใชไ้ด ้
10 0.70 0.20 ใชไ้ด ้ 40 0.40 0.20 ใชไ้ด ้
11 0.60 0.20 ใชไ้ด ้ 41 0.55 0.30 ใชไ้ด ้
12 0.65 0.50 ใชไ้ด ้ 42 0.50 0.00 ใชไ้ม่ได ้
13 0.45 0.10 ใชไ้ม่ได ้ 43 0.60 0.40 ใชไ้ด ้
14 0.50 0.40 ใชไ้ด ้ 44 0.65 0.30 ใชไ้ด ้
15 0.50 0.20 ใชไ้ด ้ 45 0.50 0.20 ใชไ้ด ้
16 0.70 0.20 ใชไ้ด ้ 46 0.55 0.30 ใชไ้ด ้
17 0.60 0.20 ใชไ้ด ้ 47 0.70 0.40 ใชไ้ด ้
18 0.65 0.30 ใชไ้ด ้ 48 0.75 0.10 ใชไ้ม่ได ้
19 0.55 0.10 ใชไ้ม่ได ้ 49 0.70 0.40 ใชไ้ด ้
20 0.60 0.20 ใชไ้ด ้ 50 0.70 0.60 ใชไ้ด ้
21 0.55 0.30 ใชไ้ด ้ 51 0.70 0.20 ใชไ้ด ้
22 0.60 0.20 ใชไ้ด ้ 52 0.80 0.20 ใชไ้ด ้
23 0.70 0.20 ใชไ้ด ้ 53 0.80 0.20 ใชไ้ด ้
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ข้อที ่
ค่าความ 
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอาํนาจ
จําแนก 

(r) 

การ
นําไปใช้ 

ข้อที ่
ค่าความ 
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอาํนาจ
จําแนก 

(r) 

การ
นําไปใช้ 

24 0.45 0.30 ใชไ้ด ้ 54 0.70 0.20 ใชไ้ด ้
25 0.40 0.00 ใชไ้ม่ได ้ 55 0.45 0.30 ใชไ้ด ้
26 0.40 0.20 ใชไ้ด ้ 56 0.70 0.20 ใชไ้ด ้
27 0.50 0.40 ใชไ้ด ้ 57 0.55 0.10 ใชไ้ม่ได ้
28 0.50 0.20 ใชไ้ด ้ 58 0.65 0.10 ใชไ้ม่ได ้
29 0.75 0.30 ใชไ้ด ้ 59 0.55 0.30 ใชไ้ด ้
30 0.50 0.20 ใชไ้ด ้ 60 0.80 0.00 ใชไ้ด ้
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สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวตัิการทาํงาน 
 พ.ศ.2553 ตาํแหน่ง ครู โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา อาํเภอนํ้าเกล้ียง  

จงัหวดัศรีสะเกษ 
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