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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58254326 : การสอนภาษาอังกฤษ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ, โครงงานภาษาอังกฤษ 

นางสาว อลิษา จันทร์เปล่ง: ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยโครงงานภาษาอังกฤษ 2) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ33102) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
3) แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษแบบรูบริค (rubric) และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติทดสอบ t 
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)  และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยโครงงาน
ภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58254326 : Major (ENGLISH LANGUAGE TEACHING) 
Keyword : English Speaking Skill, English Project Work 

MISS ALISA JUNPLENG : EFFECTS OF USING ENGLISH PROJECT WORKS TO 
ENHANCE ENGLISH SPEAKING SKILLS OF GRADE 12 STUDENTS THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR SUNEETA KOSITCHAIVAT, Ph.D. 

The purposes of this research were to 1) compare the students ’speaking 
skills before and after using English project work and 2) survey the students’ 
satisfaction toward the English project works. The sample consisted of 25 grade 
twelve students of Thammachotesuksalai School who enrolled in English 6 (E33102) 
during the second semester of the academic year 2019. They were selected by using 
simple random sampling. The research instruments were 1) three lesson plans 2) a 
direct test of English speaking skills 3) an assessment rubric of English speaking skills 
and 4) a satisfaction survey toward the English project works. The data were analyzed 
by mean, standard deviation, t-test dependent, and content analysis. 

The results of the study were as follows: 1) The students’ English 
speaking skills after using English project works were significantly higher than before 
at .05 level and 2) The students’ satisfaction towards the English project works was 
at the highest level. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก  อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง
เพ่ือให้ค าปรึกษาและชี้แนะอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนการด าเนินวิจัยด้วยความทุ่มเทตั้งแต่เริ่มต้นจน
งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์  ที่ให้ความกรุณาเป็นประธาน
กรรมการสอบให้กับผู้วิจัย ให้ความกรุณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะด้วยดีตลอดมาเพ่ือความสมบูรณ์
ในงานวิจัยนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์ที่ให้ความกรุณาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่กรุณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ด้วยดีตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณ  นายศรัณยู นิติศิริ นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์ และ Miss Agbor 
Dorothy ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมแสดงความคิดเห็น
และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พนอ สงวนแก้ว ที่กรุณาเสียสละเวลาให้ค าแนะน า ชี้น า
แนวทางท่ีมีประโยชน์ยิ่งต่องานวิจัยนี้ 

ขอขอบคุณนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนธรรมโชติศึกษา
ลัย จังหวัดสุพรรณบุรีที่ให้ความร่วมมือเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยด้วยความเต็มใจ 

ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ นางอ านวย จันทร์เปล่ง ผู้เป็นมารดาที่ให้แรงบันดาลใจและ
ส่งเสริมให้ผู้วิจัยศึกษาเล่าเรียนจนถึงระดับมหาบัณฑิต รวมทั้งสมาชิกทุกคนในครอบครัวจันทร์เปล่ง ที่
ช่วยเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยเล่าเรียนจนประสบผลส าเร็จในที่สุด ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่นรหัส 58 ทุกๆคนที่
คอยให้ก าลังใจ ช่วยเหลือ สนับสนุนตลอดมา  นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณเพ่ือนครูโรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัยทุกคนที่ให้การสนับสนุนทุกด้านแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอมอบประโยชน์ของงานวิจัยนี้เพ่ือกราบบูชา
บุพการี คร-ูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและความรู้ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันภาษาต่างประเทศมีความส าคัญมากต่อสังคมโลก ไม่ว่าจะด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ การสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการศึกษา ซึ่งการศึกษานี้ นับว่าเป็นรากฐาน
ของสังคมโลก และภาษาต่างประเทศที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นภาษากลางในการสื่อสารของมนุษย์ก็คือ 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสารกับชนชาวโลก เพ่ือจุดมุ่งหมายต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้น (เอนก โชคศิริวุฒิกุล, 2555)
นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทางเทคโนโลยีต่างๆ ในภาษาปฏิบัติการที่น า
ความก้าวหน้ามาสู่สังคมโลก และหากมองในแง่มุมของการท่องเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ท่องเที่ยวไปในหลายๆแห่งทั่วโลก ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารกับคนใน
ท้องถิ่น ซึ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อความสัมพันธ์
ของความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมให้คนมีความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ
เพ่ือสร้างให้คนในสังคมโลกมีความเข้าใจและอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขปราศจากความขัดแย้ง 
และสามารถน าความก้าวหน้าและความผาสุกมาสู่มวลมนุษยชาติ (รัตนชัย เอ่ียมพิทักษ์พร, 2545)
จากข้อมูลข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  ภาษาอังกฤษมีความส าคัญเป็นอันดับแรก
ในการเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารเพ่ือพัฒนาสังคมโลกได้อย่างยั่งยืน 

ส าหรับประเทศไทย ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทส าคัญทางด้านการค้าและการทูตตั้งแต่ 
สมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา (พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, 2560) และเพ่ิมมากขึ้นในทุกขณะ 
ทั้งทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมการค้า การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการศึกษา  จนกระทั่งปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาระดับขั้นการศึกษาพ้ืนฐาน มีการ
ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคนต้องได้
เรียนรู้  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจความแตกต่างของภาษา การคิด 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้ (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามที่
จะเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการประกาศนโยบายให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศที่ 1  โดยก าหนดให้มีการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาเป็นต้นไป และส่งเสริมให้มี
การเปิดโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียน English Program (โรงเรียน EP) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการ
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เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารตลอดการ
จัดการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการมีการทบทวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ  
โดยเน ้นการปรับเปลี ่ยนกระบวนทัศน์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหม่ ให้เป็นการเรียน
ภาษาอังกฤษแบบสื ่อสาร  (Communicative Approach) และลดการเรียนไวยากรณ์ลง ทั ้งนี้
นักเรียนทุกคนต้องมีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยความเสมอภาค เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ 
ทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเฉพาะทักษะทางด้านการพูด ซึ่งถือเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารกับชนชาวโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พ.ศ.2549 – 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ปี 2015 
หรือปี 2558 ประเทศต่างๆ ในอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 
COMMUNITY) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนในแต่ละประเทศ จะต้องติดต่อสื่อสารกันในทุกๆ ด้าน  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
การท่องเที่ยว และอ่ืนๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการท างานใน
ประชาคมอาเซียน ดังกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ที่บัญญัติว่า “The Working language of ASEAN 
shall be English” (ชิทชล ยานารมย์ , 2556) เมื่อเป็นเช่นนี้ในวงการศึกษาจึงมีการตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก  
 ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะจ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตและความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทัดเทียมนานา
ประชาชาติ ดังนั้นในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้ก าหนดแผนพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ คือ จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียน  ข้อ 2.5 
ก าหนดให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ในกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด
ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้นตามนโยบายปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2560) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดจุดเน้น
และแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนไทย ดังข้อ 10. ที่ระบุว่า ยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร และข้อ 12. ระบุว่าให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อ
ความหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ดังจะเห็นได้ว่า ครูไทยมีการพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเน้นเพ่ือใช้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีทักษะสื่อสารได้ตามแนวโน้มการสอนภาษา
ที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั่วโลกจึงได้หันมาสนใจต่อวิธีการสอนภาษา
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เพ่ือการสื่อสารมากขึ้น (อังชรินทร์ ทองปาน, 2561) โดยแนวคิดการสอนแบบ Communicative 
Language Teaching (CLT) เป็นแนวคิดที่เชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา (linguistic knowledge) 
ทักษะทางภาษา (language skill) และ ความสามารถในการสื่อสาร (communicative ability) 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพ่ือสื่อสาร (Canale & Swain, 1980) โดยเน้นการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นฐานในการสื่อสาร   โดยสถาบันการศึกษาต่าง  ๆได้มีการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กล่าวคือ ภาษาอังกฤษเป็น
สาระหนึ่งที่โรงเรียนต้องจัดให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  เนื่องจากเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสาร
และการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ 4 สาระ คือ สาระการเรียนรู้ที่ 1 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สาระการเรียนรู้ที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่ 3 ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และสาระการเรียนรู้ที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์ชุมชนโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยเฉพาะสาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.3 ได้ก าหนดให้
ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการพูด การสื่อสารเพ่ือแสดงความคิดเห็นและความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ (ศันสนะ มูลทาดี, 2557) ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษจึงถือว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิต ที่จะต้องพบปะกับเพ่ือนบ้าน
ชาวต่างชาติ ทั้งในวันนี้และในอนาคตที่ทุกสังคมโลกจะมีการเชื่อมต่อกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (สุภัทรา 
อักษรานุเคราะห์, 2532) ดังนั้นเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะการ
สื่อสารที่นับว่ามีความส าคัญและควรได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสืบไป 

จากการประเมินคุณภาพของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และ
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน Ordinary National Education Test (O-Net) 
ประจ าปี 2561 พบว่า นักเรียนที่จะก าลังจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยู่ในระดับต่ า คือ มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษต่ าสุดใน 5 กลุ่มสาระ
หลักเพียง ร้อยละ 31.41 ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 
2561) นอกจากการทดสอบดังกล่าวแล้ว การจัดอันดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency Index) ของบริษัท Education First ซึ่งเป็นผู้น าด้านการเรียนต่อต่างประเทศและการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั่วโลกได้จัดอันดับโดยแบ่งระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็น 5 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) ทักษะความสามารถระดับสูงมาก  (Very High Proficiency) 2) ทักษะความสามารถ
ระดับสูง (High Proficiency) 3) ทักษะความสามารถ ระดับปานกลาง (Moderate Proficiency) 
4) ทักษะความสามารถระดับต่ า (Low Proficiency) และ 5) ทักษะความสามารถระดับต่ ามาก 
(Very Low Proficiency) ผลการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบใน
ภูมิภาคเอเชีย 13 ประเทศ ที่ ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก พบว่าทักษะความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของประเทศไทยอยู่กลุ่มระดับทักษะต่ ามาก โดยไทยได้คะแนนเฉลี่ย 44.44 ได้อันดับ 55 
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จาก 60 ประเทศ หากเปรียบเทียบกับปี 2012 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 53 จากทั้งหมด 54 ประเทศ
ทั่วโลก ในภูมิภาคเอเชียไทยมีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ ามาก สิ่งนี้สะท้อน
ให้เห็นว่าความสามารถในการสื่อสารโดยเฉพาะทักษะการพูดเป็นปัญหาที่รุนแรงที่สุดส าหรับคนไทย 
สาเหตุที่ท าให้คะแนนต่ าเพราะ คนไทยยังอาย ไม่กล้าพูดและกังวลกับการใช้ภาษาอังกฤษที่อาจจะมี
ความผิดพลาด ทั้งๆที่ยังไม่ได้ทดลองสื่อสารก่อน สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ได้แก่ นักศึกษามีความกังวลและความกลัวเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ 
มีปัญหาด้านค าศัพท์ ขาดการฝึกฝนกับอาจารย์และบุคคลอ่ืน ไม่ชอบเรียนรายวิชาที่เน้นทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ และนักศึกษาต้องนึกเป็นภาษาไทยก่อนเสมอเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ และนักศึกษา
กลุ่มหนึ่งมีวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่น าไปใช้มาก ได้แก่ การดูภาพยนตร์ การดู
รายการโชว์ และการฟังเพลงภาษาอังกฤษ (ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน, 2557) 
 ส าหรับทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยนั้น ผู้เรียนยังไม่สามารถพูดสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร ยังขาดการสื่อสารในระดับถ่ายโอนข้อมูล และการพูดวิพากษ์วิจารณ์ 
(กัลยา มหาวัน, 2549) ซึ่งนี่ชี้ให้เห็นว่าแม้การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เมื่อรวมเวลาในการ
เรียนแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ปี ก็ยังไม่สามารถพูดสื่อสาร โต้ตอบกับผู้อ่ืนได้ในสถานการณ์ชีวิตปัจจุบัน 
เนื่องมาจากการเรียนการสอนที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเน้นในการท่องจ าเพียงเท่านั้น และเป็นรูปแบบ
การสื่อสารเพียงทางเดียว คือ การฟังและรับความรู้จากครูผู้สอนเพียงทางเดียว ไม่มีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ท าให้เด็กขาดความสามารถทางการคิดและสื่อสาร
กับผู้อ่ืน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2553) นอกจากนี้ ครูยังคงสอนในรูปแบบของการยึดกับต ารา
เรียน และสอนแบบบรรยายมุ่งเน้นตัวภาษา เช่น ค าศัพท์ และไวยกรณ์ ที่ไม่สามารถสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ (Nunan & Richards, 1990) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตรา การกลาง 
(2546) และ พันธณีย์ วิหคโต (2546: 25) ที่กล่าวว่า การจัดสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
มุ่งเน้นทักษะการสื่อสาร แต่พบว่า ผู้เรียนไม่กล้าแสดงออก และไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษา ส่วน
ครูผู้สอนเองใช้ภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ในการสอน และมีวิธีการหรือเทคนิคที่ไม่เหมาะสมในการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน และไม่ตรงความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ด้วยเหตุนี้ท าให้การเรียน
การสอนมีผลเป็นที่ไม่น่าพึงพอใจ และนักเรียนไม่สนใจเรียนในชั้นเรียน ท าให้ขาดการฝึกฝน และการ
พัฒนาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่งผลให้การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
Ordinary National Education Test (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับต่ าไม่ถึงร้อยละ 50  
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 จากการศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner 
Centered Approach) พบว่า กระบวนการเรียนรู้จากการท าโครงงานเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถส่งเสริม
ทักษะการพูดของผู้เรียน การสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการใช้ภาษา
ในทางปฏิบัติ ด้านการวางแผน ปฏิบัติงาน และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ การสอนแบบโครงงาน
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะสัมพันธ์ Haines and Houston (2001) กล่าวว่า โครงงานจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้น าภาษาและทักษะที่มีมาใช้ในบริบทที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ลัดดา ภู่เกียรติ (2552) ที่ได้กล่าวว่า กิจกรรมโครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ของผู้เรียน โดยบูรณาการสาระความรู้ต่างๆที่อยากรู้ให้เอ้ือต่อกันหรือร่วมกันสร้างเสริมความคิด 
ความเข้าใจ ความตระหนัก ทั้งด้านสาระและคุณค่าต่างๆให้กับผู้เรียน โดยอาศัยทักษะทางปัญญา
หลายๆด้าน และการคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนี้ กระบวนการวัดผลของการเรียนรู้
แบบโครงงานแตกต่างจากการวัดผลในรายวิชาอ่ืนๆ นอกจากการวัดผลทางการเรียนและวัด
ความสามารถของผู้เรียนได้แล้ว โครงงานยังสามารถประเมินผลจาการปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ประเมินความสามารถของตนเองจากแบบบันทึกการเรียนรู้ การทบทวนผลงานในแต่ละ
โครงงาน และการประเมินผลงานของตนเองและเพ่ือน ส่งผลให้ผู้เรียนได้ทราบถึงผลการท างานของ
ตนเอง ทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุงอันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น (ปรับจาก กรมวิชาการ. 2544 
และ Carmona et al.1991: 45)  

จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ พบว่า มีการใช้วิธีการสอนแบบ
โครงงานเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และผู้วิจัยเห็นว่าการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ์จริงตามความสนใจของตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยมีความคาดหวังว่า การใช้โครงงาน
ภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดี 

การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 2551 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ33102) จ านวน 1 หน่วยกิต (40 ชั่วโมง) ก าหนดให้ผู้เรียนจะต้อง
บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุว่า ผู้เรียนจะสามารถสนทนาโต้ตอบ 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็นเรื่ องที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคมสื่อสารต่อเนื่อง แต่จากการรวบรวมข้อมูลและการสอบถามความต้องการจาก
ประสบการณ์ของผู้เรียนต่อการเรียนภาษาอังกฤษ พบว่า การจัดการเรียนการสอนของครูใน
โรงเรียนยังไม่สามารถจัดได้ตรงกับความสนใจและความต้องการของนักเรียนมากนัก ท าให้
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นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ที ่เรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ33102) ปีการศึกษา 2562 จ านวน 7 ห้องเรียน จ านวน 225 คน   
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตื่นตัวและไม่สนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากนัก และผู้เรียนมีความสามารถใน
การพูดสื่อสาร สนทนาโต้ตอบอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ยังไม่กล้าแสดงออก หรือไม่สามารถพูด
สนทนาภาษาอังกฤษโต้ตอบกับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และไม่มีความเป็นธรรมชาติใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

จากสภาพปัญหาที่พบดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  จึงเล็งเห็น
ความส าคัญที่จะต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีสื่อ รูปแบบการสอน และวิธีการที่
เหมาะสม ตรงความสนใจของผู้ เรียน และกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถพูด
ภาษาอังกฤษสื่อสารกับผู้อื่นได้ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการท าโครงงานของ
นักเรียน เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการ
สอนแบบโครงงานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองตามสถานการณ์จริง
และตรงกับความต้องการของผู้เรียนเอง (อติกานต์ ทองมาก, 2552) ดังนั้นสื่อการสอนที่ทันสมัยและมี
สถานการณ์คล้ายคลึงกับชีวิตจริงของผู้เรียนและวิธีการสอนที่สามารถกระตุ้นความสนใจ เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีปฏิสัมพันธ์ นอกจากนี้รูปแบบการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนรับรู้ แลกเปลี่ยนและใช้ภาษาอังกฤษเสมือนในชีวิตจริงได้ในห้องเรียนจะสามารถช่วย
ให้ผู้ เรียนมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดภาษาอังกฤษนั้นจะส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วย และเกิดการเรียนรู้ทักษะที่มั่นคงถาวร จนสามารถพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ด าเนินชีวิตได้เช่นเดียวกับเจ้าของภาษาและมีคะแนนผลการทดสอบในระดับต่างๆดีขึ้นอีกด้วย 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

ข้อมูลจากการศึกษา ต ารา 
เอกสาร งานวิจัยต่างๆ 

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

- การใช้กิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 
- การสอนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ 

 

กระบวนการ 
(Process) 

จุดประสงค์ 
- พัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษ 
เนื้อหาสาระ 
- เกี่ยวกับการพูดบรรยาย
ภาษาอังกฤษ 
- เกี่ยวกับลักษณะ บุคลิกภาพ
ของบุคคล 
- เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่ง
กาย 
- เกี่ยวกับแฟชั่นการแต่งกาย 
วิธีด าเนินการ 
ใช้กิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ (English 
Project work) พัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน ตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นวางแผนการท าโครงงาน
2. ขั้นด าเนินการกิจกรรม
โครงงาน 
3. ขั้นน าเสนอและประเมินผล
การน าเสนอโครงงาน 
ประเมินผล 
- ประเมินทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษทางตรง 
 

ผลลัพธ์ 
(Output) 

- ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน 

- ความพึงพอใจของนักเรียนที่

มีต่อกิจกรรมโครงงาน

ภาษาอังกฤษ 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ
หลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  
 2. เ พื่อศึกษาความพึงพอใจของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษ  

ค าถามการวิจัย 
 1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หลังเรียนด้วยกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หลังเรียนด้วยกิจกรรม

โครงงานภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษอยู่ใน

ระดับด ี  

ขอบเขตของการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการท าวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ33102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 7 ห้องเรียน จ านวน 225 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  6 ในภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) 1 ห้องเรียน ได้ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จ านวน 25 คน ซึ่ง
นักเรียนในห้องนี้ก าลังศึกษาอยู่ในแผนการเรียนศิลป์ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) และเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ33102) โดยหนังสือและเอกสารประกอบรายวิชาอิงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
   2.2.1 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
   2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
   1. กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ
โดยมีขั้นตอนการด าเนินโครงงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อนโครงงาน เป็นการเตรียมตัวผู้เรียนใน
ด้านภาษา 2) ขั้นด าเนินโครงงาน เป็นการน าภาษาที่เรียนไปใช้ในรูปของโครงงาน และ 3) ขั้นหลัง
โครงงาน  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนประเมินตนเองและผู้ อ่ืน  ให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติจริงตาม
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองโดยน าความรู้ที่ได้จากบทเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาอย่างเป็นระบบในหัวข้อ Fashion Clothing  
  2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการพูดบรรยายภาษาอังกฤษที่ได้
จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นการประเมินแบบ
แยกส่วน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการออกเสียง 2) ด้านความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา 3) ด้านการใช้
ค าศัพท์และไวยากรณ์ 4) ด้านเนื้อหา และ 5) ด้านความเป็นธรรมชาติ โดยเกณฑ์การให้คะแนน
แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับที่ 1 หมายถึง ปรับปรุง 2) ระดับที่ 2 หมายถึง พอใช้ 3) ระดับที่ 3 
หมายถึง ดี และ 4) ระดับท่ี 4 หมายถึง ดีเยี่ยม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ โดยใช้คะแนนจากการตอบแบบประเมิน แบบแยกส่วน 5 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านเนื้อหา 2) ด้านสื่อการเรียนการสอน 3 )  ด้านประโยชน์ที่ ได้รับ  4 )  ด้านครูผู้สอนและ 
5) ด้านบรรยากาศ  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert 
มี 5 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุด   2) ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย 3) ระดับที่ 3 
หมายถึง ปานกลาง 4) ระดับท่ี 4 หมายถึง มาก และ 5) ระดับท่ี 5 หมายถึง มากที่สุด  
 4. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 3 แผน แต่ละแผนใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง เนื้อหามี
ความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมุ่งพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ตามตัวชี ้วัด ข้อที ่ ต1.2 ม.4-6/1 สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ 
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สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็น เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมสื่อสารต่อเนื่อง ซึ่งมีเนื้อหาของ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้  
  4.1 หัวข้อ Describing People เน้นการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
การถาม-ตอบ และการบรรยายรูปลักษณ์และบุคลิกภาพของบุคคล (Describing a person’s 
appearance and personality) จ านวน 1 คาบเรียน (ใช้ 1 แผนการสอน เวลา 2 ชั่วโมง) 
  4.2 หั วข้ อ  Clothing เน้ น ก ารสอน ทั กษ ะการ พู ดภ าษ า อั งกฤษ เกี่ ย วกั บ             
การถาม-ตอบ และการบรรยาย ในหัวข้อประเภท รูปแบบ ลักษณะของเสื้อผ้า และเครื่องประดับ
ต่างๆ (Asking for and describ ing clothes and accessories ) จ านวน 1 คาบเรียน               
(ใช้ 1 แผนการสอน เวลา 2 ชั่วโมง) 
  4.3 หัวข้อ Fashion Styles เน้นการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ    
การถาม-ตอบ และการพูดบรรยายประเภทแฟชั่นเสื้อผ้า และการแต่งกายในแฟชั่นประเภทต่างๆ 
(Asking for and describing fashion styles) จ านวน 1 คาบเรียน (ใช้ 1 แผนการสอน เวลา 2 ชั่วโมง) 

5. แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบทดสอบวัดทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษที่ใช้ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ เป็นวิธีการสอบพูดทางตรง โดยให้นักเรียนเข้าทดสอบทีละคน แต่ละคนจะสุ่มเลือก
รูปภาพมา 1 รูป จากรูปภาพทั้งหมด 20 รูป ซึ่งรูปภาพที่ใช้ในการทดสอบเป็นรูปภาพนายแบบ 
นางแบบที่แต่งตัวในสไตล์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าทดสอบพูดบรรยาย อธิบายเกี่ยวกับรูปภาพที่ได้สุ่มเลือก
ดังกล่าว โดยกรรมการจะให้เวลาผู้เข้าสอบเตรียมตัว คนละ 1 นาที หลังจากที่สุ่มเลือกรูปภาพขึ้นมา 
โดยมีข้อค าถาม 1 ค าถาม ใช้เวลาพูดคนละ 3 นาที 

6. กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 /5 ที่ เรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 6 รหัสวิชา อ33102 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 25 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) และใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Sample Unit)  

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ได้แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 3. เป็นแนวทางในการน ากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานไปใช้กับการเรียนการสอนภาษาใน
ทักษะประเภทอ่ืน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารด้านต่างๆ ได้แก่  1) ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ 2) การสอนแบบโครงงาน 3) โครงงานภาษาอังกฤษ 4) หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5) งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง    
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในบทที่ 3 โดยเสนอผลการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 1.1 ความหมายของการพูด 
 1.2 องค์ประกอบของการพูด 
 1.3 ประเภทของทักษะการพูด 
 1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 1.5 ขั้นตอนการสอนการพูดภาษาอังกฤษ 

1.6 การประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
  1.6.1 วิธีวัดและทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
  1.6.2 เกณฑ์การให้คะแนนการพูดภาษาอังกฤษ 
2. การสอนแบบโครงงาน 
 2.1 ความหมายของการสอนแบบโครงงาน 
 2.2 จุดมุ่งหมายของการสอนแบบโครงงาน 
 2.3 ลักษณะการสอนแบบโครงงาน 
 2.4 ประเภทการสอนแบบโครงงาน 
 2.5 ขั้นตอนการสอนแบบโครงงาน 
 2.6 ประโยชน์ของการสอนแบบโครงงาน 
 2.7 การวัดและประเมินผลโครงงาน 
3. โครงงานภาษาอังกฤษ 
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
  5.1.1 งานวิจัยในประเทศ 
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  5.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมโครงงาน 
  5.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
  5.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 1.1 ความหมายของการพูด 
 นักภาษาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษหลายท่านได้ให้ค านิยามของ
การพูดว่า การพูดหมายถึง การถ่ายทอดเรื่องราวหรือปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ส่งสารและรับสาร 
เพ่ือสื่อให้ถึงความคิด ความรู้ ความเข้าใจ เป็นการถ่ายทอดผ่านถ้อยค า วลี หรือประโยค ด้วยเสียง 
ภาษา และกิริยาท่าทาง เพ่ือให้ผู้ฟังหรือผู้รับสารเข้าใจตามวัตถุประสงค์นั้น ดังนี้ 
 Scott (1981: 70) กล่าวว่า การพูดเพ่ือการสื่อสารเป็นพฤติกรรมของบุคคล 2 คนขึ้นไป คือ 
ผู้พูดและผู้ฟัง ซึ่งผู้ร่วมสนทนาต้องสามารถเข้าใจและตีความสิ่งที่ฟังได้  

Clark (1988: 21) ให้ค าจ ากัดความว่า การพูด คือ การใช้ค าที่เหมาะสม ถูกต้อง ระหว่างผู้
พูดและผู้ฟัง เพ่ือให้การพูดนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช (2545: 2) กล่าวว่า การพูด คือ การใช้เสียง ภาษา ส าเนียง กิริยา 
ท่าทาง ถ่ายทอดความคิด ความต้องการไปยังผู้ฟัง เพ่ือให้การรับรู้เข้าใจตรงกัน 
 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537: 16-17) กล่าวว่า การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความ
เข้าใจ ความรู้สึกให้ผู้ฟังรับรู้ เข้าใจความมุ่งหมายของผู้พูด ทักษะการพูดจึงนับเป็นทักษะที่ส าคัญทั้ง
การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 พิมลรัตน์ นิ่มจิตต์ (2539: 1) ให้ความหมายของการพูดว่า เป็นการถ่ายทอดความรู้สึก 
ความรู้ ความคิด ผ่านน้ าเสียง ถ้อยค า กิริยาท่าทาง ท าให้ผู้ฟังได้ยิน เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูด มีการใช้ 
น้ าเสียง ถ้อยค า กิริยาท่าทางที่เหมาะสม การพูดที่ดีนั้นต้องมีจุดประสงค์ของการพูดที่แน่ชัด และ
สามารถพูดให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้ 

อติกานต์ ทองมาก (2552: 8) กล่าวว่า การพูด คือ การใช้ถ้อยค า ภาษา ถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันและตรงตามจุดมุ่งหมายของการพูด 

กล่าวโดยสรุป การพูด หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ 
ผ่านทางน้ าเสียง ค า วลี หรือประโยค ที่มีความเหมาะสมต่อผู้พูดและผู้ฟัง ซึ่งการพูดต้องประกอบด้วย
บุคคล 2 คนขึ้นไป การพูดต้องมีวัตถุประสงค์การพูดที่ชัดเจน และต้องสามารถถ่ายทอดให้ผู้ฟังหรือ
ผู้รับสารเข้าใจและบรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
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 1.2 องค์ประกอบของการพูด 
 เพ่ือให้การพูดบรรลุวัตถุประสงค์ นักภาษาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษา
หลายท่านได้ให้แนวคิดเรื่ององค์ประกอบของการพูดที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 

ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์ (2552: 10-11) กล่าวว่า องค์ประกอบของการพูดที่จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการพูดแต่ละครั้ง ซึ่งต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้พูด คือ ผู้ที่ต้องการสื่อความหมาย ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก หรือความ
ต้องการของตนได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้ภาษา น้ าเสียง ท่าทางให้สอดคล้อง เหมาะสมกับเนื้อหา
ที่ต้องการจะสื่อ นอกจากนี้ผู้พูดควรที่จะสังเกตและวิเคราะห์ผู้ฟัง เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

2. สาร คือ เนื้อหาสาระที่ผู้พูดต้องการสื่อความหมาย ควรมีความเหมาะสมและระดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับผู้ฟัง เนื้อหาควรเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความสนใจของผู้ฟัง 
ผู้พูดต้องมีความถนัดมีความรอบรู้ ข้อมูลต้องเป็นความจริง มีความน่าเชื่อถือ 

3. สื่อ คือ สิ่งที่ช่วยถ่ายทอดสารของผู้พูดไปยังผู้ฟัง เช่น น้ าเสียง สีหน้า กิริยาท่าทาง รวมทั้ง
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ซึ่งถ้าผู้พูดเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมจะท าให้การพูดประสบความส าเร็จได้ดีขึ้น 

4. ผู้ฟัง คือ ผู้รับสาร ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวหรือหลายคน ผู้ฟังที่ดีต้องมีความสามารถในการ
จับใจความ และวิเคราะห์ได้ว่าเรื่องท่ีฟังนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด 

5. สภาพแวดล้อม คือ เวลา โอกาส และสถานที่ที่ใช้ในการพูดครั้งนั้นๆ สภาพแวดล้อมที่ดี
หรือไม่ดีเกินไปนั้น ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการพูดได้ทั้งสิ้น 

กุณฑลีย์   ไวทยะวณิช (2545: 2) กล่าวถึงองค์ประกอบของการพูดว่า การพูดเป็นการ
สื่อสารประเภทหนึ่ ง ที่ เรียกว่า การสื่อสารแบบเผชิญหน้าระหว่างบุคคล (Face to Face 
Communication) ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้พูด (Speaker) คือ คือผู้ที่สื่อสารและถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด หรือวัตถุประสงค์ของ
การสื่อสารนั่นเอง โดยผู้พูดจะต้องใช้ความสามารถในการพูด ทั้งท่าทาง น้ าเสียง หรืออุปกรณ์ต่างๆ 
ประกอบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. เนื้อหา (Speech) คือเรื่องราว หรือข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดออกไป เนื้อหาที่ดีต้องมีการเตรียม
ล าดับที่ชัดเจนถูกต้อง 

3. ผู้ฟัง (Audience) คือผู้ที่ได้รับเนื้อหา สาระจากผู้พูด ซึ่งผู้พูดจะได้รับเนื้อหา สาระจากผู้
พูดได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน อาทิ เช่น ความสนใจ ประสบการณ์  ความรู้ 
ความสามารถในการเข้าใจภาษา อายุ เป็นต้น 

พรสวรรค์  สีป้อ (2550: 163-166) กล่าวว่า องค์ประกอบของการพูด คือ การมีปฏิสัมพันธ์
ในการพูด ประกอบด้วย การเริ่มต้นสนทนา การด าเนินการสนทนา การจบการสนทนา การผลัดกัน
โต้ตอบที่เหมาะสม 
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กมลวรรณ โดมศรีฟ้า (2551: 9) กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ องค์ประกอบของการพูดว่า 
การสื่อสารที่ดีผู้พูดต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้ฟัง  และเลือกใช้ภาษา ท่าทาง มีทักษะ ความสามารถและ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆมาช่วย เพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การพูดที่ประสบความส าเร็จได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ของการพูด แต่ละองค์ประกอบล้วนมีความส าคัญ ผู้พูดต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง 
รู้จักการใช้ท่าทาง น้ าเสียง สีหน้า และบุคลิกภาพของผู้พูดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ฟัง ผู้พูด
อาจจะสามารถใช้เครื่องมือในการช่วยสื่อสารเพ่ือให้มีความชัดเจนขึ้น นอกจากนั้น สารที่ใช้สื่อออกไป
ต้องมีความยากง่ายตรงกับระดับของผู้ฟัง เพ่ือให้การพูดบรรลุวัตถุประสงค์ 

1.3 ประเภทของการพูด  
 นักภาษาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาให้แนวคิดเก่ียวกับประเภทของการ
พูดที่น่าสนใจ ไว้ดังนี้ 

Nunan (2003) การพูดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ การพูดทางเดียว (Monologue) เป็นการ
พูดน าเสนอข้อมูลและการพูดสองทาง (Dialogue) เป็นการพูดที่มีการปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบกับผู้อ่ืน  

Mocha (2015) กล่าวว่า การพูดทางเดียว (Monologue) คือค าพูดของคนคนหนึ่งที่แสดง
ความคิดและความรู้สึกของเขาในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและแสดงให้เห็นถึงข้อสรุปที่ชัดเจนของ
เขา การพูดคนเดียวเป็นการเตรียมค าพูดโดยทั่วไป ผู้พูดอาจมีแผนการพูดของเขา บางครั้งก็ไม่
สามารถเตรียมตัวได้ เช่นกัน สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ ผู้พูด โดยอธิบายถึงลักษณะการพูดทางเดียวไว้
ดังนี้ 

1) หน่วยที่เล็กที่สุดของการพูดทางเดียว คือประโยค ผู้พูดไม่สามารถพูดได้จนกว่าจะได้
เรียนรู้วิธีการสร้างประโยคในภาษาต่างประเทศและวิธีการสร้างประโยคในหัวข้อหรือสถานการณ์ที่
แนะน า  2) ผู้เรียนควรเรียนรู้ที่จะรวมประโยคของรูปแบบประโยคต่าง ๆ เป็นล าดับ ควรให้ผู้เรียนพูด
อธิบายเกี่ยวกับวัตถุชนิดใดชนิดหนึ่ง อย่างละ 2-3 ลักษณะ 

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการพูดสองทาง (Dialogue) ว่า การสนทนาคือ การพูดหรือการสนทนา
ระหว่าง 2 คู่สนทนา บทสนทนาไม่ได้เตรียมตัวไว้โดยทั่วไป บางครั้งก็สามารถเตรียมและวางแผนได้
เช่นกัน โดยอธิบายถึงลักษณะการพูดสนทนาไว้ดังนี้ 

1) การรับรู้ คือ เริ่มจากผู้เรียนฟังบทสนทนาที่ครูบันทึกไว้ ท าซ้ าสองครั้ง จากนั้นให้ผู้เรียน
อ่านอย่างเงียบ ๆ เพ่ือความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น โดยสามารถใช้รูปภาพช่วยสร้างความเข้าใจจากบท
สนทนา 

2) ส่งเสริมการเก็บรูปแบบการพูดสนทนาในหน่วยความจ าของผู้เรียนเพ่ือแสดงตัวตนในแต่
ละสถานการณ์ 



  15 

3) ผู้เรียนเข้าใจในสถานการณ์นั้นๆและสร้างบทสนทนาของตนเองได้ 
สรุปได้ว่าการพูด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การพูดทางเดียว และ การพูดสนทนา ซึ่งมี

ความแตกต่างกันของจ านวนผู้พูด และจุดประสงค์ของการพูดและมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วย  
ส าหรับงานวิจัยเรื่องผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการพูดบรรยาย ประเภทการพูดทางเดียว มีลักษณะเป็นการ
พูดบรรยายเกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้าที่ตนสนใจ 

 1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 นักภาษาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างกว้างขวางขึ้น 
กิจกรรมที่นิยมน ามาใช้พัฒนาทักษะการพูด มีดังนี้ 
 กิจกรรมมัคคุ เทศก์น้ อย (Young Guide) เป็นกิจกรรมที่ เปิ ดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ ใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร  การสัมภาษณ์ การสืบค้น
ข้อมูลจากสถานที่จริง นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับสภาพและสถานที่จริง 
กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และได้ใช้ภาษาอังกฤษพูดสื่อสารได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
กับชาวต่างชาติ (ส าลี ทองธิว, 2545) 
 กิจกรรมเสียงตามสาย (Broadcasting) เป็นกิจกรรมที่ใช้เสียงเป็นสื่อในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
โดยน าภาษาที่เรียนมาเสนอผ่านเสียงตามสาย เช่น ค าศัพท์ ไวยกรณ์ หรือบทสนทนสั้นๆ คล้ายกับ
รายการกระจายเสียงตามวิทยุ กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้พูดได้พัฒนาทักษะการพูดจากการน าเสนอ และผู้ที่
ได้รับฟังหรือผู้ฟังก็ได้พัฒนาทักษะการฟังของตนเองได้เช่นกัน (ปรับจาก ปราณี ไทยวัฒนานนท์, 
2527: 9) 
 กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง (Story telling) เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนแสดงออกทางภาษาได้
อย่างมีอิสระในสถานการณ์ต่างๆ ผู้เรียนได้เล่านิทานด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมทักษะการพูดและ
การใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจ กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง ท าให้ผู้พูดใช้ภาษาได้อย่าง
คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ ออกเสียงเว้นวรรคตอนได้อย่างถูกต้อง (เนื้อน้อง สนับบุญ, 2541: 45-46) 
 กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์
จ าลอง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเป็นเครื่องมือในการสอน โดยให้ผู้เรียนสวมบทบาทนั้นแสดง
บทบาทที่ได้รับตามอารมณ์ ความรู้สึก และเจตคติของผู้แสดงที่มีต่อบทบาท กิจกรรมบทบาทสมมติ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ และแรงบันดาลใจที่จะน าทักษะทางภาษามาใช้เพ่ือการสื่อสาร (สุมิตรา 
อังวัฒนกุล , 2537: 143) 
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 กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง (Simulations) เป็นกิจกรรมกลุ่ม โดยผู้เรียนต้องเข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์ที่จ าลองขึ้นเช่นเดียวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยสวมบทบาทตามสถานการณ์นั้น 
และใช้ประสบการณ์ของตนในการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาตามสถานการณ์ กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียน
กล้าพูดมากขึ้นโดยทุกคนต้องร่วมกันท างานภายใต้ขอบเขตของสถานการณ์ที่ก าหนด (Vogel, M. R., 
และ Erml, M. J. 2017) 
 กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่น ามาใช้เพ่ือการสื่อสารที่เน้นทักษะการพูดนั้น ครูผู้สอนต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาและวิธีการให้สอดคล้องกับวัยและระดับความสามารถทางภาษา
ของผู้เรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 1.5 ขั้นตอนการสอนการพูดภาษาอังกฤษ 
 นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้แนะน าขั้นตอนการสอนการพูดที่สอดคล้องกัน 
ดังต่อไปนี้ 
 Scott (1981: 70-77) ได้แนะน าขั้นตอนการสอนการพูดภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 
  1. ขั้นบอกวัตถุประสงค์ โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้บอกให้ผู้เรียนทราบถึงสิ่งที่จะเรียน 
  2. ขั้นน าเสนอเนื้อหา ครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนสังเกตลักษณะทางภาษา ความหมาย
ของภาษาที่จะพูด โดยจะขึ้น อยู่กับบริบท เช่น ใครเป็นผู้พูด ต้องการสื่อสารเรื่องอะไร สิ่งที่พูดคือ
อะไร สถานที่พูดและเนื้อหาที่จะพูดมีอะไรบ้าง 
  3. ขั้นฝึกและการถ่ายโอน การฝึกจะกระท าทันทีหลังจากเสนอเนื้อหา อาจฝึกพูด
พร้อมกันทั้งห้อง ฝึกเป็นคู่ หรือฝึกเป็นกลุ่ม ครูผู้สอนให้ผู้เรียนฟังส านวนภาษาหลายๆแบบ และเป็น
ส านวนที่เจ้าของภาษาใช้จริง และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์
จริง  
 Byrne (1986: 9) ได้เสนอขั้นตอนการสอนการพูดภาษาอังกฤษไว้ 3 ขั้น ดังนี้ 
  1. ขั้นน าเสนอ (The Presentation Stage) เป็นขั้นที่ครูสอนเนื้อหาใหม่เพ่ือให้
ผู้ เรียนเข้าใจและจดจ า ครูผู้สอนท าหน้าที่ ให้ความรู้  และควรใช้ เวลาในขั้นตอนนี้น้อยแต่มี
ประสิทธิภาพ เนื้อหาที่น าเสนอควรเป็นบทสนทนาเป็นหลัก หรืออาจเป็นบทเขียนร้อยแก้ว (Prose 
Passage) 
  2. ขั้นฝึกปฏิบัติ (The Practice Stage) เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดโดย
ใช้ความรู้จากขั้นน าเสนอให้ถูกต้อง ผู้เรียนมีบทบาทมากกว่าครูผู้สอนซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุ ม 
(Conductor) สื่อที่น ามาใช้มี 2 แบบ คือ แบบฝึกและเนื้อเรื่อง 
  3. ขั้นผลิตภาษา (The Production Stage) ในขั้นนี้ครูจะปล่อยให้ผู้เรียนได้ฝึกใน
ขั้นฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ ครูท าหน้าที่เป็นผู้จัดการ (Manager) ให้การเรียนการสอนด าเนินต่อไปได้ 



  17 

เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่วมากกว่าความถูกต้องทางภาษาและไวยกรณ์ เป็นการเตรียม
ให้ผู้เรียนพร้อมที่จะใช้ภาษาจริงนอกห้องเรียน กิจกรรมที่ใช้อาจท าเป็นคู่หรือท าเป็นกลุ่มก็ได้ 
 พรสวรรค์   สีป้อ (2550: 168-172) ได้แนะน าเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะการพูดแบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอน คอื ขั้นก่อนพูด ขั้นพูดโดยก าหนดโครงสร้าง และข้ันพูดโดยเสรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ขั้นก่อนพูด เป็นการสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน เพ่ือเตรียมตัวผู้เรียนก่อนการ
พูด ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ เช่น การสอนค าศัพท์และโครงสร้างใหม่ที่ใช้บริบทคล้ายๆกับบทสนทนาที่
จะพูด การสอนความรู้ด้านสังคม และวัฒนธรรม การฝึกออกเสียงและการฟังตัวอย่างสนทนา เป็นต้น 
  2. ขั้นพูดโดยก าหนดโครงสร้าง มีกิจกรรม 2 แบบ คือ กิจกรรมเติมข้อมูลที่หายไป 
(Information gap) และกิจกรรมจิ๊กซอว์ (Jigsaw) โดยกิจกรรมทั้งสองอย่างผู้เรียนจะสนทนาเพ่ือหา
ข้อมูลที่ตนเองไม่มี ลักษณะการจัดกิจกรรมจะเหมือนการสื่อสารจริง แต่ครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนดภาษาที่
จะฝึกไว้เรียบร้อยแล้ว 
  3. ขั้นพูดโดยเสรี เป็นการฝึกพูดแบบสื่อสารที่แท้จริง โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาที่
เหมือนจริง ในการท ากิจกรรมนั้นผู้เรียนจะต้องท างานร่วมกันเพ่ือวางแผน แก้ปัญหา หรือท ากิจกรรม
ให้ส าเร็จ กิจกรรมที่มักใช้ได้แก่ บทบาทสมมติ (Role playing) และการอภิปราย (Discussions) 
 จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ขั้นตอนการสอนพูดแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
เตรียมพร้อม เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนบอกวัตถุประสงค์และสร้างความรู้พ้ืนฐานในการใช้ภาษาให้
เหมาะสมและถูกต้อง 2) ขั้นฝึกภาษา โดยฝึกผ่านกิจกรรมที่ครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนดภาษา โครงสร้าง
ภาษา เน้นที่เนื้อหาการสื่อสารที่บรรลุ 3) ขั้นการน าไปใช้ ครูผู้สอนให้นักเรียนใช้ภาษาอย่างอิสระน า
ความรู้ทั้งสองขั้นตอนไปใช้ตามสถานการณ์ต่างๆที่ก าหนด ในขณะที่ครูจะไม่แทรกแซงหรือขัดจังหวะ
การสนทนาของผู้เรียน แต่จะแก้ไขหลังจากที่กิจกรรมการพูดสิ้นสุดลง (Error Correction) 

 1.6 การประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
  1.6.1 วิธีวัดและทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
    การวัดและประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  ครูผู้สอนสามารถ
กระท าได้ทั้ งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพ่ือตรวจสอบพัฒนาการด้านความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งสามารถกระท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
   1. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการทดสอบที่ง่ายที่สุด เป็นการพูด
ระหว่างคน 2 คน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ถามค าถามและให้ผู้เรียนตอบค าถามเพ่ือแสดงความคิดเห็นของ
ตน การสัมภาษณ์ควรเริ่มจากการทักทายเพ่ือให้ผู้เรียนผ่อนคลาย ก่อนจะเป็นการถามค าถามเพ่ือ
ทดสอบ (Harris, 1989: 83-84) 
   2. การอภิปราย (Discussion) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความ
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คิดเห็นเป็นกลุ่ม โดยใช้ภาษาบรรยาย การให้ความคิดเห็นตามหัวข้อที่ก าหนด ซึ่งให้ผู้เรียนแสดง
ความสามารถทางการพูดของตนเองปราศจากการแทรกแซงจากครูผู้สอน   (อัจฉรา วงศ์โสธร, 2538: 
79 และ O’ Loughlin, 2001: 38) 
   3. การรายงานปากเปล่า (Oral Report) การทดสอบประเภทนี้ ผู้เรียนมี
การเตรียมตัวล่วงหน้า ใช้เวลาพูด5-10 นาที นักเรียนสามารถดูเนื้อหาจากบันทึกได้แต่ไม่ใช่การอ่าน 
ผู้เรียนอาจใช้สื่อน าเสนอเพ่ือช่วยให้การรายงานมีความน่าสนใจ และมีความเข้าใจเพ่ิมยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ครูผู้สอนสามารถถามค าถามที่ผู้รายงานรายงานเพ่ือวัดความเข้าใจได้อีกด้วย (อัจฉรา 
วงศ์โสธร, 2538: 79-83 และ Underhill, 2003: 47-48) 
   4. การใช้ภาพ (Using Pictures) คือ การใช้ภาพเพ่ือกระตุ้นผู้เรียนได้แสดง
จินตนาการของตน ซึ่งภาพที่ครูผู้สอนเลือกมาใช้นั้นต้องมีความเหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งวัยและระดับ
ความสามารถ ภาพที่ใช้ต้องมีความชัดเจน และครูผู้สอนต้องให้เวลาพอสมควรก่อนการพูดบรรยาย
ภาพ การทดสอบโดยใช้ภาพท าได้หลายวิธี เช่น การใช้ภาพเพ่ือบรรยาย (Pictures for Description) 
ความแตกต่างระหว่างภาพ (Pictures for Comparison) การเรียงล าดับภาพ (Sequences of 
Pictures) การเล่าเรื่องจากภาพ (Picture Story) เป็นต้น (O’ Loughlin, 2001: 38, Weir, 1993  
และ Underhill, 2003: 66-68) 
   5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ ขาดหายไป (Information Gap) เป็นการ
ทดสอบระหว่างผู้เรียน2คน เพ่ือเติมข้อมูลของตนเองที่ขาดหายไปจากการสื่อสารแลกเปลี่ยนกับคู่ของ
ตนเอง ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกคู่ของตนเองได้ ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจและสบายใจในการโต้ตอบ
สื่อสารกัน (Bygate, 1987: 76-78) 
 วาสนา โกวิทยา (2525) กล่าวถึง การทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษไว้ว่า สามารถ
ทดสอบได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 
   1. การทดสอบการพูดโดยทางตรง เป็นการให้ผู้เรียนพูดในสภาพที่เป็นจริง
หรือในสถานการณ์ที่สมจริง เช่น การพูดในหัวข้อที่ก าหนดให้ การสัมภาษณ์ การถามข้อมูลจาก
เหตุการณ์ในภาพ การใช้กิจกรรมการปฏิสัมพันธ์ การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น 
   2. การทดสอบการพูดทางอ้อม เป็นการทดสอบโดยใช้วิธีสัมพันธ์กับทักษะ
การพูดโดยตรง เช่น การเติมข้อความที่หายไปให้สมบูรณ์ เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า การวัดและการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษสามารถเลือกกระท าได้หลายวิธี 
ซึ่งครูผู้สอนจ าเป็นต้องใช้ความหลากหลายนี้ในการวัดและประเมิน เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้านเนื้อหา วัย และความสนใจของผู้เรียนด้วย เพ่ือ
ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพทางการพูดได้อย่างเต็มความสามารถ 
 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้การทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการท าโครงงาน 
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ภาษาอังกฤษในหัวข้อ Fashion Show เนื่องจากการแสดง Fashion Show นั้นต้องใช้ความสามารถ
หลายด้านเหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่ต้องการความท้าทายและการแสดงออกสู่
สังคมภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้การแสดง Fashion Show ต้องมีการวัดและการทดสอบหลาย
ด้านประกอบกัน ทั้งการวางแผน การสนทนาโต้ตอบ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่หายไป ในระหว่างการ
ท ากิจกรรม 

1.6.2 เกณฑ์การให้คะแนนการพูดภาษาอังกฤษ 

การวัดและการประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษนั้น สิ่งที่เป็นเครื่องมือส าคัญ 
คือ เกณฑ์การประเมินหรือเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ข้อมูลดังนี้ 

Harris (1988: 81-82) กล่าวว่า การวัดความสามารถของผู้เรียนด้านทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ควรมีองค์ประกอบในการวัด ดังนี้ 

 1. การออกเสียง (Pronunciation) 
 2. ไวยกรณ์ (Grammar) 
 3. ค าศัพท์ (Vocabulary) 
 4. ความคล่องแคล่ว (Fluency) 
 5. ความเข้าใจ (Comprehension) 
Linder (2001: 6-7) แบ่งการทดสอบการพูดออกเป็น 4 ด้าน คือ ความคล่องแคล่ว 

ความสามารถพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ปริมาณเนื้อหาหรือข้อความ และคุณภาพของเนื้อหาหรือข้อความที่
น ามาใช้สื่อ 

Bartz (1979: 18-22) กล่าวว่า ความสามารถในการพูดต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆ 
ดังนี้ 
   1. ความคล่องแคล่ว คือ ความราบรื่น ต่อเนื่องและพูดอย่างเป็นธรรมชาติ 
   2. ความเข้าใจ คือ ความสามารถที่พูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 
   3. คุณภาพข้อความที่น ามาสื่อสาร คือ ความถูกต้องของภาษาที่พูดออกไป 
   4. ปริมาณของข้อมูลที่สามารถสื่อสารได้ คือ ปริมาณของข้อความหรือ
ข้อมูลที่สามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 
   5. ความพยายามในการสื่อสาร คือ ความพยายามท่ีจะให้ผู้ฟังเข้าใจ ทั้งการ
ใช้ค าพูดและไม่ใช้ค าพูด 
  Taylor (1996: 132) แบ่งความสามารถในการพูดออกเป็น 4 ด้าน ก าหนดให้แต่ละ
ด้านมีคะแนนสูงสุดเป็น 8 คะแนน จากนั้นรวมคะแนนเพื่อให้คะแนนแก่ผู้สอบดังหัวข้อต่อไปนี้ 
   1. ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา จังหวะ และความเร็วที่เป็นธรรมชาติ  
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มีความสัมพันธ์ของข้อความ  
   2. ความถูกต้องของค าศัพท์และโครงสร้างทางไวยากรณ์ 
   3. ขอบเขต ค าศัพท์และไวยากรณ์พอเพียงส าหรับการสื่อสาร 
   4. การออกเสียง สามารถลงเสียงหนักเบา จังหวะในการพูด การใช้เสียงสูงเสียงต่ า 
นอกจากนี้ยังกล่าวว่า ระดับเสียงในภาษาแม่ของผู้พูดอาจเกิดขึ้นได้ในขณะพูดแต่ต้องไม่มีผลต่อการสื่อสาร 
  สมดี ศรีแก้ว (2559) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการพูดภาษาอังกฤษ ไว้ดังนี้ 
   1. การออกเสียง 
    ให้ 3 คะแนน ออกเสียงถูกต้องตามหลักการออกเสียง มีเน้นหนัก
ในค า/ประโยคอย่างสมบูรณ์ 
    ให้ 2 คะแนน ออกเสียงค าและประโยคถูกต้อง มีเน้นหนักในค า/
ประโยคเป็นส่วนใหญ่ 
    ให้ 1 คะแนน ออกเสียงค าและประโยคผิดหลักการ ไม่เน้นเสียง 
ท าให้สื่อสารไม่ได้ 
   2. พูดตามห้องเรื่องและบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 
    ให้ 3 คะแนน พูดตามห้องเรื่องและบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 
    ให้ 2 คะแนน พูดเบี่ยงเบนเล็กน้อยจากท้องเรื่องและบทบาทที่
ได้รับมอบหมาย 
    ให้ 1 คะแนน พูดไม่ตรงตามห้องเรื่องและบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
   3. ความคล่องแคล่ว 
    ให้ 3 คะแนน พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด พูดชัดเจน ท าให้สื่อสารได้ 
    ให้ 2 คะแนน พูดตะกุกตะกักบ้างแต่ยังพอสื่อสารได้ 
    ให้ 1 คะแนน พูดเป็นค าๆ หยุดเป็นช่วงๆ ท าให้สื่อสารไม่ชัดเจน 
   4. การแสดงท่าทางและน้ าเสียงประกอบการพูด 
    ให้  3 คะแนน แสดงท่าทาง พูดด้วยน้ าเสียงได้ตามบทบาทและสถานการณ์ 
    ให้ 2 คะแนน พูดโดยไม่ค่อยแสดงท่าทางประกอบ 
    ให้ 1 คะแนน  พูดเหมือนอ่าน ไม่เป็นธรรมชาติ ยืนนิ่งๆไม่มี
ท่าทางประกอบ ท าให้การสื่อสารขาดความน่าสนใจ 
 กล่าวโดยสรุป เกณฑ์การแบ่งระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สามารถท าได้หลายวิธี และมี
เกณฑ์การให้คะแนนที่หลากหลาย ผู้ประเมินสามารถเลือกและปรับใช้ให้เหมาะสม จากเอกสาร
ข้างต้นผู้วิจัยได้ปรับเกณฑ์การประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการจากแนวคิดของ 
Harris  และ สมดี ศรีแก้ว โดยให้นักเรียนพูดอธิบายและบรรยายสิ่งที่พบในภาพ และได้ปรับระดับ
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เกณฑ์การประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการวิจัยครั้งนี้ โดยแสดงในตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1 เกณฑ์การให้คะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

Grading Criteria for English Speaking Test 

Items Performance 
Areas 

 
(ประเด็น) 

Need 
Improving 

 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

1 Pronunciation 

(การออก
เสียง) 

- Most 
utterances 
contain errors.  
(ค าพูดส่วนใหญ่
มีข้อผิดพลาด) 
- Many 
utterances are 
incomprehensible.  
(ค าพูดจ านวน
มากไม่สามารถ
เข้าใจได้) 

- Pronunciation is 
okay; No effort 
towards a 
native accent. 
(การออกเสียง
พอใช้ แต่ยังไม่มี
ความพยายามใน
การเน้นส าเนียง
เหมือนเจ้าของ
ภาษา) 
- Many errors 
that interfere 
with 
comprehensibility. 
(การออกเสียงมี
ข้อผิดพลาด
มากมายซึ่งรบกวน
ต่อความเข้าใจ) 
 

- Pronunciation is 
good and not 
interferes with 
communication. 
(การออกเสียงดี
และไม่รบกวน
การสื่อสาร) 
Comprehensible, 

generally 
correct. 
(สามารถเข้าใจได้
ถูกต้องโดยทั่วไป) 
- Occasional 
errors. 
(มีข้อผิดลาด
เล็กน้อย) 

- Pronunciation 
is very 
clear and 
easy to 
understand. 
(การออก
เสียงมีความ
ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย) 
- Phonetically 
correct. 
(ออกเสียง
ถูกต้องตาม
หลัก
สัทศาสตร์) 
- Almost 
error free. 
(เกือบไม่มี
ข้อผิดพลาด
ในการออก
เสียง) 
- Genuine 
effort to 
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Items Performance 
Areas 

 
(ประเด็น) 

Need 
Improving 

 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

sound like 
native 
speaker. 
(พยายาม
ออกเสียง
คล้าย
เจ้าของ
ภาษา) 

2 Fluency 
(ความ

คล่องแคล่วใน
การใช้ภาษา) 

- Does not 
complete 
utterances. 
(พูดไม่สมบูรณ์) 
- Speech is 
very slow, 
stumbling, 
nervous, and 
uncertain with 
response, 
except for 
short or 
memorized 
expressions.  
(พูดช้ามาก พูด
สะดุด ประหม่า 
และไม่มั่นใจใน

- Speech is 
slow and often 
hesitant and 
irregular.  
(พูดช้า มักลังเล
และแสดงอาการ
ผิดปกติ) 
- Sentences 
may be left 
uncompleted, 
but the student 
is able to 
continue. 
(ประโยคอาจไม่
สมบูรณ์ แต่
นักเรียนสามารถ
ด าเนินการต่อได้) 

Speech is 
mostly 
smooth but 
with some 
hesitation and 
unevenness 
caused 
primarily by 
rephrasing and 
groping for 
words. 
(การพูดส่วนใหญ่
ราบรื่นแต่ยัง
ลังเลและมีความ
ไม่สม่ าเสมอที่
เกิดจากการใช้
ถ้อยค าใหม่) 

Speech is 
effortless 
and 
smooth 
with 
speed 
that 
comes 
close to 
that of a 
native 
speaker. 
(พูดได้
คล่องแคล่ว
ง่ายดายและ
ราบรื่นด้วย
ความเร็วที่
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Items Performance 
Areas 

 
(ประเด็น) 

Need 
Improving 

 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

การตอบสนอง 
ยกเว้นเป็นการ
แสดงออกหรือ
จดจ าสั้น ๆ) 
-Difficult for a 
listener to 
understand. 
(เป็นการยากท่ี
ผู้ฟังจะเข้าใจ) 

ใกล้เคียงกับ
เจ้าของ
ภาษา) 

3 Grammar 
and 

Vocabulary 
(การใช้

ค าศัพท์และไว
ยกรณ์) 

Generally 
poor grammar 
and 
vocabulary 
usage with a 
high 
frequency of 
errors but 
they do not 
affect 
coherence. 
(โดยทั่วไปการใช้
ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์ที่ไม่ดีซึ่ง
มีข้อผิดพลาด
บ่อยครั้งมาก แต่

Accurate 
grammar and 
vocabulary 
usage about 
half the time 
with a few 
major errors. 
(การใช้ไวยากรณ์
และค าศัพท์ที่
แม่นย าประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 
ข้อผิดพลาด
เล็กน้อย) 

Accurate 
grammar and 
vocabulary 
usage most of 
the time with 
occasional 
errors. 
(การใช้ไวยากรณ์
และค าศัพท์ที่
แม่นย าเกือบ
ตลอดเวลาโดยมี
ข้อผิดพลาดเป็น
ครั้งคราว) 

Exceptional 
use of 
grammar 
and 
vocabulary 
throughout 
with 
minimal or 
no errors. 
(การใช้
ไวยากรณ์
และค าศัพท์
ที่ยอดเยี่ยม
โดยไม่มี
ข้อผิดพลาด 
หรือมีน้อย
ที่สุดหรือไม่
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Items Performance 
Areas 

 
(ประเด็น) 

Need 
Improving 

 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

ไม่มีผลต่อการ
เชื่อมโยงกัน) 

มีเลย) 

4 Content 
(เนื้อหา) 

Content is 
related 
to the prompt 
but it lacks 
clarity and 
relevance 
most of 
the time. 
(เนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับหัวข้อท่ี
ก าหนด 
แต่ขาด 
ความชัดเจนและ 
ใช้เวลาเยอะ) 

Content is 
relevant 
about half the 
time but the 
ideas 
are not well 
organized. 
(เนื้อหามีความ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ที่ก าหนดประมาณ
ครึ่งหนึ่ง แต่ยัง
จัดระบบความคิด
ไม่ค่อยดี) 

Content is 
relevant 
and cohesive 
most 
of the time 
but it 
lacks 
consistent 
focus with 
occasional 
digressions. 
(เนื้อหามีความ
เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อที่ก าหนด 
แต่ยังขาดความ
สม่ าเสมอ 
และพูดนอก
ประเด็น 
เป็นครั้งคราว) 

Content is 
coherent, 
relevant 
and well-
organized 
with 
consistent 
focus on 
the 
prompt. 
(เนื้อหามี
ความ
เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อที่
ก าหนด 
และ
จัดระบบ
ความคิด
อย่างดี 
ด้วยความ
สอดคล้อง
อย่าง
รวดเร็ว) 
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Items Performance 
Areas 

 
(ประเด็น) 

Need 
Improving 

 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

5 Naturalness 
(ความเป็น
ธรรมชาติ) 

Lack of 
naturalness. 
(ไม่เป็น
ธรรมชาติ) 

Naturalness is 
fair. 
(ความเป็น
ธรรมชาติอยู่ใน
ระดับพอใช้) 

Naturalness is 
good. 
(ความเป็น
ธรรมชาติอยู่ใน
ระดับดี) 

Naturalness 
is 
excellent.  
(ความเป็น
ธรรมชาติอยู่
ในระดับ
ใกล้เคียง
เจ้าของ
ภาษา) 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
16-20   ดีมาก 
11-15   ดี 
6-10   ปานกลาง 
1-5   ปรับปรุง 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบโครงงาน 

 2.1 ความหมายของการสอนแบบโครงงาน 
นักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลายท่านให้ค านิยามหรือค า

จ ากัดความของการสอนแบบโครงงานไว้ดังนี้ 
Stoller (2002) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานเป็นการค้นคว้าสิ่งต่างๆที่ผู้เรียน

สนใจ มีการตั้งค าถามและหาค าตอบโดยวิธีการสืบค้น 
Haines (2002: 1) กล่าวว่า โครงงานต้องใช้ทักษะหลากหลาย ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการ
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เลือกเรื่องท่ีจะท า จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าภาษาและทักษะที่เรียนมาใช้อย่างเป็นธรรมชาติ 
Katz (2000: 1) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของการ

สืบค้นเรื่องราวเชิงลึก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการค้นคว้าสิ่งต่างๆที่น่าสนใจและมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

Dewey (2006) นักปรัชญาทางการศึกษาซึ่ งเป็นผู้ ริเริ่มการสอนแบบโครงงาน ได้ให้
ความหมายของการสอนแบบโครงงานสอดคล้องกับ Haines (2001: 1) ที่กล่าวว่า การสอนแบบ
โครงงานเป็นการสอนที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในชีวิต โดยเริ่มจากปัญหาต่างๆ แล้ว
ด าเนินการแก้ปัญหานั้นด้วยการใช้ความคิดและลงมือกระท าจริง มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสวางแผน และ
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ให้ส าเร็จตามความมุ่งหมาย และรับผิดชอบด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมุ่งเน้นหัวข้อเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมากกว่าตัวภาษา ซึ่งเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเนื้อหา วิธีการศึกษาค้นคว้า การแบ่งงาน ตลอดจนรูปแบบชิ้นงานอันเป็นผลผลิตสุดท้าย
ของกระบวนการที่ผู้เรียนได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ภาษาและ
ทักษะที่เรียนมาแล้ว มาปรับใช้ในการด าเนินงาน เป็นการน าภาษามาใช้ในชีวิตจริง และเน้นว่าการท า
โครงงานสามารถสอนและทดสอบทักษะเชิงปัญญาระดับสูงของผู้เรียนได้ 

Fried-Booth (1982: 5) กล่าวว่า การสอนภาษาอังกฤษโครงงานเป็นทฤษฎีการเรียน     
การสอนร่วมสมัย ซึ่งมุ่งเน้นทางด้านมนุษยศาสตร์ เห็นว่าแรงจูงใจของผู้เรียนนั้นมาจากการได้ท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เช่นเดียวกับการเรียนการสอนภาษาแบบร่วมมือ ซึ่งเน้นให้แต่ละคนได้
ร่วมท ากิจกรรมอย่างจริงจังและพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกัน ยิ่งผู้เรียนได้ร่วมท าแบบฝึกทุกขั้นตอนมาก
เพียงใดก็จะยิ่งได้เรียนรู้งานตั้งแต่ต้นจนจบและได้ประโยชน์จากงานมากขึ้นเท่านั้น 

นหทัย นันทวิสุทธิ์ (2552: 21) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เน้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการค้นคว้า ท างานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีทักษะ
และกระบวนการแก้ปัญหาตามความสามารถและความถนัดของตน  สามารถบูรณาการทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรมเข้ากับความสนใจได้อย่างสมดุล สามารถเลือกแหล่ง
การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างความรู้ของตน 

ลัดดา ภู่เกียรติ (2544: 19) ให้ความหมายของโครงงานว่าเป็นทักษะกระบวนการและการ
แก้ปัญหาหลายๆด้าน มีการวางแผนก่อนลงมือท า จนได้ข้อสรุป 

สรุปได้ว่า การสอนแบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะหลายด้าน และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่และเป็นธรรมชาติ 

 2.2 จุดมุ่งหมายของการสอนแบบโครงงาน 
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนแบบโครงงานดังนี้  
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จิราภรณ์ ศิริทวี (2542: 34) กล่าวว่า การสอนแบบโครงงานมีจุดประสงค์คือต้องการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต ตั้งค าถาม ตั้งสมมุติฐาน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือตอบค าถามที่ตน
อยากรู ้รู้จักสรุป และท าความเข้าใจกับสิ่งที่ค้นพบ  

Phillips, Burwood and Dunford (1999: 11) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการสอนแบบ
โครงงาน มีดังต่อไปนี้ 

1. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนดึงความรู้ทุกอย่างมาแก้ปัญหาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
2. มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ยน รับ ผิ ด ชอบ กั บ การ เรี ยนของตน เอง  พ่ึ งพ าตน เอง  (Learner 

Independence) 
3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันท างานร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันเพ่ือท าโครงงาน

ให้ส าเร็จลุล่วง 
4. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้สึกผูกพันกับการเรียนมากขึ้นส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนต่อไป 
ลัดดา ภู่เกียรติ ( 2552: 19-20 ) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการสอนแบบโครงงานเน้นให้

ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และปฏิบัติเองโดยพัฒนาความคิดอย่างอิสระ 

สรุปได้ว่า การสอนแบบโครงงานมีจุดมุ่งหมายที่เด่นชัด คือ ต้องการให้ผู้เรียนรับผิดชอบการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพของตนเองและน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันตลอดจนเกิด
ความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 2.3 ลักษณะการสอนแบบโครงงาน 
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกับลักษณะการสอนแบบโครงงานไว้ดังนี้ 
Phillips; Burwood; and Dunford (1999: 14-16) กล่าวว่า 
1. โครงงานเป็นกิจกรรมบูรณาการ คือ ชิ้นงานที่มีล าดับชัดเจน มีจุดเริ่มต้น จุดกึ่งกลางและ

จุดจบ การที่ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่มีประโยชน์คุ้มค่า และเชื่อมโยงกันไปสู่ผลงานชิ้นสุดท้ายที่เห็นและ
จับต้องได้ จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกภาคภูมิใจในความส าเร็จ รวมทั้งครูผู้สอนด้วย 

2. โครงงานสอนเด็กโดยองค์รวม (Whole Child Development) คือ พัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 
ไม่ได้เน้นเฉพาะการสอนภาษาเท่านั้น เพราะในแต่ละโครงงานยังประกอบด้วยทักษะต่างๆ ที่ผู้เรียน
เรียนในวิชาอ่ืนๆ รวมทั้งจากภายนอกห้องเรียนด้วย ได้แก่ 

- ทักษะทางปัญญา ได้แก่ การบรรยาย การสรุปความ การใช้จินตนาการ การตั้ง
สมมุติฐาน การอ่านและการวางแผน  

-  ทักษะทางกาย ได้แก่ การระบายสี การวาดภาพ การตัด การพับ การติดภาพและการเขียน 
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- ทักษะทางสังคม ได้แก่ การแข่งขัน การท างานร่วมกัน การตัดสินใจร่วมกัน    และการ
ประจักษ์ถึงผลส าเร็จของงานอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน 

- การพ่ึงพาตนเองของผู้เรียน (Learner Independence) ได้แก่ การรู้จักเลือก       
และรับผิดชอบถึงผลที่ตามมา รู้จักหาทางที่จะท างานให้ส าเร็จ การรู้จักหาข้อมูล การทดลองปฏิบัติ 
และการประเมินผลงานที่ได้ 

การสอนแบบโครงงาน ยังช่วยส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ผลิตชิ้นงานที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตน ซึ่งบ่งบอกถึงความคิด รสนิยม
และความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  
ซึ่งควรค่าแก่การสนับสนุนและให้ความส าคัญด้วย 

3. โครงงานเป็นการบูรณาการความรู้ทางภาษากับทักษะ เป็นการเรียนรู้โดยประสบการณ์ 
(Experiential Learning) เนื่องจากภาษาที่น ามาสอนและฝึกในขณะท าโครงงานนั้นเกี่ยวข้องโดยตรง
กับงานท่ีก าลังท า ดังนั้นผู้เรียนจึงซึมซับภาษาจากการพบเห็นซ้ าๆอย่างเป็นธรรมชาติ 

 2.4 ประเภทการสอนแบบโครงงาน 
ประเภทของโครงงาน 
Haines (2002: 1) กล่าวว่า โครงงานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ 

โดยโครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 
1. โครงงานค้นคว้าข้อมูล (Information and Research Projects) เป็นการศึกษาข้อมูล 

เช่น การศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่นท่ีผู้เรียนอาศัยอยู่ หรือสถานที่ที่ผู้เรียนสนใจ 
2. โครงงานส ารวจ  (Survey Projects) เป็นการส ารวจความคิดเห็นและทัศนคติ

ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ในความสนใจของผู้ เรียน 
3. โครงงานที่เห็นผลผลิตหรือชิ้นงาน (Production Projects) เป็นการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้

เกิดผลผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น การท าหนังสือพิมพ์ของโรงเรียน  การท าแผ่นพับแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเอง 

4. โครงงานที่ต้องจัดงานหรือการแสดง (Performance and Organizational Projects) 
เป็นการแสดงออกหรือมีการจัดกิจกรรมอย่างหนึ่ งอย่างใดออกมา  เช่น การจัดรายการ
เสียงตามสายในโรงเรียน  การแสดงละคร  

โครงงานทั้ง 4 ลักษณะที ่กล่าวข้างต้น  เน้นการมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือและ  
ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ของผู ้เร ียนในการท าโครงงาน  เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์        
ของโครงงานที่วางไว้ ทั้งนี ้ผู้เรียนอาจต้องใช้ทั้งเวลาในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในการสร้างโครงงาน  
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สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2549: 4-5) ได้กล่าวถึงประเภทของโครงงาน ซึ่งแบ่งตาม
การได้มาซึ่งค าตอบของกระบวนการวิทยาศาสตร์ มี 4 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ 

1. โครงงานประเภทส ารวจและรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทนี้  ผู้ท าโครงงานต้องการ
ส ารวจและรวบรวมข้อมูล แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน ในการท าโครงงานแบบส ารวจ
ข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้เรียนเพียงรวบรวมข้อมูลที่ได้ น ามาจัดหมวดหมู่แล้ว
น าเสนอ ก็ถือว่าเป็นการส ารวจรวบรวมข้อมูลแล้ว 

2. โครงงานประเภททดลอง ในการท าโครงงานประเภททดลอง ต้องมีการจัดการกับตัวแปรที่
จะมีผลต่อการทดลอง ซึ่งม ี4 ชนิด คือ 

1. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ หมายถึง เหตุของการทดลองนั้นๆ 
2. ตัวแปรตาม ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น 
3. ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนๆกัน มิฉะนั้นจะมีผลท าให้ตัว

แปรตามเปลี่ยนแปลงไป 
4. ตัวแปรแทรกซ้อน ซึ่งจริงๆแล้วคือ ตัวแปรควบคุมนั่นเอง แต่บางครั้งเราควบคุม

ไม่ได ้ซึ่งจะมีผลแทรกซ้อน ท าให้ผลการทดลองเปลี่ยนไป แต่แก้ไขได้โดยการตัดข้อมูลที่ผิดพลาดทิ้งไป 
3. โครงงานสิ่งประดิษฐ์ เป็นการน าเอาความรู้ที่มีอยู่มาประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งใหม่ๆ  ขึ้นมา   

ซึ่งเป็นประโยชน์ โครงงานประเภทนี้ยังรวมถึงการเขียนหนังสือ การเขียนบทละครและอ่ืนๆ อีกด้วย 
4. โครงงานประเภททฤษฎี เป็นการใช้จินตนาการของตนเองมาอธิบายหลักการหรือ

แนวความคิดใหม่ๆ ซึ่งอธิบายในรูปของสูตรหรือสมการ หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่
สามารถอธิบายได้โดยหลักการเดิมๆ การท าโครงงานประเภทนี้ผู้ท าโครงงานจะต้องมีความรู้ในเรื่อง
นั้นเป็นอย่างดี จึงจะสามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ โครงงานประเภททฤษฎีจึงไม่
เหมาะสมที่จะท าในระดับผู้เรียนที่ยังมีความรู้ความสามารถน้อย 

นอกจากนี้ Fried-Booth (2002) ได้กล่าวถึงประเภทของโครงงานซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ว่า โครงงานม ี2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 

1. โครงงานเต็มรูปแบบ (Full - Scale Project) 
2. โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้ความสนใจ  (Bridging or Motivating 

Activities) 
โครงงานทั้ง 2 ประเภทนี้มีลักษณะสัมพันธ์กัน คือ โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้ความ

สนใจเป็นโครงงานย่อยที่จะน าไปสู่โครงงานแบบเต็มรูปแบบ และความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ 
โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้ความสนใจ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ในขณะที่โครงงาน
เต็มรูปแบบจะขยายไปนอกห้องเรียน ซึ่งโครงงานเต็มรูปแบบ มี 3 ขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
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1. การวางแผนในห้องเรียนผู้เรียนร่วมกับครูอภิปรายเรื่องเนื้อหาและขอบเขตของโครงงานที่
จะท ารวมทั้งภาษาท่ีน ามาใช้และวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. การด าเนินโครงงาน ผู้เรียนสามารถออกไปนอกห้องเรียนเพ่ือด าเนินโครงงานตามที่
วางแผนไว้ ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้ทักษะทั้ง 4 คือ ทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน มาบูรณาการเข้าด้วยกัน
อย่างเป็นธรรมชาติ 

3. การทบทวนและติดตามผลงาน ผู้เรียนอภิปรายและให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งระหว่างและหลัง
การท าโครงงาน โดยครูเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษา ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ผลงานและติดตาม
งานของกลุ่ม 

แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนล้วนมีความสนใจและความต้องการทางภาษาที่แตกต่างกัน 
โครงงานแบบเต็มรูปแบบไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งหมดได้  ดังนั้นจึงควรมี
กิจกรรมโครงงานย่อยที่สามารถท าได้ในห้องเรียนในระยะเวลาสั้นๆ หรือไม่จ ากัดเวลา มาสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน ได้แก่ โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้ความสนใจ (Bridging or 
Motivating activities) ซึ่งลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 123) ได้กล่าวถึงข้ันตอนในการท าโครงงานแบบ 
กิจกรรมเสริมความรู้ความสนใจ ไว้ดังนี้ 

1. วางแผน  ขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาหัวข้อที่สนใจเพ่ือต้องการรู้ค าตอบในสิ่งที่สงสัย 
ก าหนดเวลาในการท าโครงงานซึ่งอาจจะเป็นนอกเวลาเรียนก็ได้ รวมทั้งการแบ่งกลุ่มการท างานหรือ
อาจเป็นงานเดี่ยวก็ได้ 

2. ด าเนินการ ขั้นตอนนี้เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยใช้ภาษาที่เรียนมา 
เพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับสิ่งที่สงสัยตามศักยภาพของตนเอง 

3. น าเสนอ ขั้นตอนนี้เป็นการแสดงผลงานรวมทั้งร่วมเสนอ อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
ถามตอบข้อสงสัยอย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงงานแต่ละประเภทแตกต่างกันดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น     
แต่การด าเนินงานของโครงงานเหล่านี้ล้วนมีขั้นตอนในการสอนที่คล้ายกัน ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 

 2.5 ขั้นตอนของการสอนแบบโครงงาน 
นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนแบบโครงงานไว้ดังนี้ 
Antoniadis and Carmona (1991) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสอนแบบโครงงานไว้ว่ามี

กระบวนการใหญ่ๆ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นแรก เป็นการวางแผนการท างาน  ซึ่ งจะเป็นการท างานร่วมกันในห้องเรียนเพ่ื อ

ปรึกษาหารือ โดยครูจะเป็นผู้ให้แนวทางของโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนเลือกตามความสนใจ  
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ขั้นที่สอง จะเป็นการลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียนเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งจะเป็น
การฝึกให้ผู้เรียนได้ออกมาสู่โลกภายนอกห้องเรียน  ในขั้นนี้ครูควรสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนเพ่ือไม่ให้
เกิดความท้อถอยจากงานที่ต้องท า 

ในขั้นสุดท้าย เป็นการตรวจสอบโครงงานซึ่งครูผู้สอนจะมีบทบาทมากในการช่วยเหลือผู้เรียน
ตั้งแต่เริ่มแรกเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ท า จนถึงการรวบรวมข้อมูล หลังจากได้ข้อมูลแล้วจึง
มีการอภิปรายในกลุ่มเพ่ือด าเนินการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบโครงงานต่อไป  
 ขั้นตอนของการสอนแบบโครงงานข้างต้นอาจแบ่งเป็นขั้นตอนโดยละเอียด ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดหัวข้อและขอบเขตของโครงงาน  ผู้เรียนร่วมปรึกษาหารือถึงหัวข้อและ
ขอบเขต โดยรวบรวมข้อมูลจากการอภิปรายร่วมกัน แสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ของสมาชิก
แต่ละคนในกลุ่ม 

ขั้นที ่2 ก าหนดขอบเขตของผลงานที่จะได้จากการปฏิบัติโครงงานอย่างชัดเจน 
ขั้นที่ 3 ก าหนดขั้นตอนการท าโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาว่าวัสดุ และอุปกรณ์ใดบ้าง

ที่จ าเป็นต้องใช้ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้เรียนแต่ละคนให้ชัดเจน 
ขั้นที ่4 วิเคราะห์ทักษะทางภาษาและเลือกใช้วิธีการให้สอดคล้องกันในการปฏิบัติโครงงาน 
ขั้นที่ 5 ขั้นรวบรวมข้อมูล ผู้เรียนร่วมกันรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งข้อมูลอาจจะ

ได้มาจากภายในห้องเรียนและข้อมูลนอกห้องเรียน ผู้เรียนอาจจะแยกกันรวบรวมเป็นกลุ่ม เป็นคู่หรือ
รายบุคคลก็ได้ 

ขั้นที่ 6 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เรียนน าข้อมูลที่ ได้ทั้งหมดมาเปรียบเทียบและ     
เรียบเรียงเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

ขั้นที่ 7 น าเสนอผลงาน อาจอยู่ในรูปของการเขียนรายงาน วีดีทัศน์ หนังสือพิมพ์ของ
โรงเรียน อภิปรายสรุปผล 

ขั้นที่ 8 ประเมินผลโครงงาน  ทั้งผู้ เรียนและครูร่วมกันประเมินผลโดยดูจากขั้นตอน         
การปฏิบัติโครงงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และพิจารณาว่าภาษา ทักษะที่ใช้ในการ
สื่อสารที่ผู้เรียนจะได้รับบรรจุอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติตามโครงงานหรือไม่  อาจจะพิจารณาจากการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงงานและสามารถปรับใช้ใน
อนาคตได้  

กรมวิชาการ (2544: 4-9) ได้กล่าวว่าอาจจะแบ่งขั้นตอนการสอนแบบโครงงานได้เป็น  
3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นก่อนโครงงาน (Pre-product stage) ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมตัวผู้เรียนในด้านภาษา 
ซึ่งแบ่งเป็น 
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1.1 ขั้นน าเสนอ (Presentation) เป็นการน าเสนอภาษาในบริบทที่หลากหลาย เช่น 
เพลง บทพูดเข้าจังหวะ นิทาน บทอ่าน ฯลฯ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษา เห็นความเกี่ยวโยงของ
ภาษากับชีวิตจริงทั้งในและนอกห้องเรียน 

1.2 ขั้นฝึก  (Practice) เป็นการให้ผู้ เรียนได้ฝึกใช้ภาษาในรูปของกิจกรรมที่
สนุกสนานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน เช่น เกมฝึกภาษา การแสดงบทบาทสมมุติ ฯลฯ 

2. ขั้นด าเนินโครงงาน (During-project stage) ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้น าภาษาที่เรียนไปใช้ 
(Production) บูรณาการกับทักษะและสาระการเรียนรู้อื่นๆ ในรูปของกิจกรรมที่มีการก าหนดชิ้นงาน
และล าดับการปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้กระท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และครูมีบทบาท
เพียงผู้อ านวยความสะดวก คือ 

2.1 แนะน าโครงงานให้ผู้เรียนรู้จัก หากผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการเรียนภาษาแบบนี้ 
2.2 ตกลงกติกาบางอย่างที่จ าเป็น เช่น แบ่งหน้าที่ปฏิบัติงาน เก็บของให้เรียบร้อย

หลังท างานเสร็จ 
2.3 จัดอุปกรณ์หรือโต๊ะให้อยู่ในสภาพที่ต้องการ เช่น เป็นคู่ เป็นกลุ่ม จัดเตรียม

อุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
2.4 ให้ค าสั่งที่ชัดเจน หากจ าเป็นอาจใช้ภาษาไทย และต้องมีการตรวจสอบว่าผู้เรียน

เข้าใจวิธีท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้โครงงานบรรลุผลส าเร็จได้ด้วยดี 
2.5 เดินตรวจและให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็นขณะผู้เรียนท างาน  เพ่ือให้

แน่ใจว่าผู้เรียนท างานตามแผนที่วางไว้ 
2.6 ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนระหว่างการท าโครงงาน โดยจดบันทึกพัฒนาการ

ของผู้เรียนแต่ละคน 
 3. ขั้นหลังโครงงาน (Post-project stage) มีกิจกรรม ดังนี้ 

3.1 การประเมินตนเอง ทั้งในส่วนของผู้ เรียนและครูผู้สอน  ในส่วนของผู้เรียน
สามารถท าได้หลากหลายจากการให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึก และย้อนคิดไตร่ตรอง หรือสะท้อนความคิด 
(Reflect) เพ่ือประเมินและปรับปรุงงานที่ได้ท าไป ในส่วนของครูผู้สอนก็สามารถเขียนข้อย้อนคิดไตร่ตรอง 
เพ่ือประเมินการสอนของตน และน าข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอนได้เช่นเดียวกัน 

3.2 การประเมินเพ่ือนในช่วงของการประเมินผลโครงงาน  ทั้งในส่วนของทักษะ
กระบวนการ (Process) คือ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงงาน จนถึงเมื่อโครงงานส าเร็จตามที่วางไว้ และในส่วน
ชิ้นงานหรือผลงานบั้นปลาย (End product) การประเมินนี้อาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น 

• การก าหนดเกณฑ์การประเมินร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้ เรียนก่อนการท า
โครงงาน 

• การแลกกันดูและตรวจทานงานของเพ่ือน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ 
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• การน าชิ้นงานของทุกคนหรือผู้ได้รับคัดเลือกติดแสดงบนผนังห้อง น าลงในวารสาร
ของห้อง หรือน าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ในชีวิตจริง 

• การลงคะแนนในการประกวดผู้มีทักษะกระบวนการและชิ้นงานดีเด่นด้านต่างๆ 
ตามเกณฑ์ที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ล่วงหน้า 

3.3 การฉลองความส าเร็จร่วมกัน โดยการแสดงความชื่นชมกับทุกคน ไม่ว่าจะได้รับ
รางวัลในการประกวดหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้สึกได้ถึงพัฒนาการและความส าเร็จของตน 
เห็นคุณค่าของตนและของเพ่ือน มีความสุขและความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานในการเรียนต่อไป การฉลอง
ความส าเร็จนี้อาจเป็นรูปของการร้องเพลงร่วมกัน การให้ค าชมเชย หรือการจัดงานสังสรรค์เล็กๆน้อยๆ 
ตามความเหมาะสม 

3.4 การเก็บชิ้นงานของโครงงาน ชิ้นงานในโครงงานทั้งหมดจะต้องมีการจัดเก็บให้
เรียบร้อยในรูปของแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือแฟ้มที่เน้นกระบวนการ (Process folio) เพ่ือให้
สามารถน ามาใช้เมื่อต้องการ และขณะเดียวกันเป็นการฝึกทักษะการจัดกระบวนการเรียนของตนด้วย 

Ribe & Vidal (1993: 15) ได้เสนอขั้นตอนการเรียนการสอนโครงงาน ดังนี้ 
1. ขั้นสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน เป็นขั้นเตรียมความพร้อมให้สมาชิกในกลุ่มมีความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการท างาน โดยอาจใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
2. ขั้นกระตุ้นให้เกิดความสนใจ เป็นขั้นการสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอาจ

ใช้การระดมสมอง 
3. ขั้นเลือกหัวข้อ เป็นขั้นอภิปรายและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  เพ่ือประมวลเป็น

หัวข้อโครงงาน 
4. ขั้นสร้างโครงร่างของโครงงาน เป็นขั้นวางแผนและก าหนดขอบเขตของโครงงาน 

วิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน จัดเตรียมอุปกรณ ์เป็นต้น 
5. ขั้นลงมือปฏิบัติตามหัวข้อเรื่อง เป็นขั้นการด าเนินการตามโครงร่างของโครงงาน

ตามหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม 
6. ขั้นรายงานผลการปฏิบัติงานสู่ชั้นเรียน อาจรายงานด้วยการพูดหรือการเขียน 
7. ขั้นกระบวนการย้อนกลับ (Processing feedback) เป็นขั้นของการทบทวนงานที่ได้

ท า 
นอกจากนี้ Fried-Booth (2002: 9-10 ) ได้เสนอแนะแนวทางที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการ

ท าโครงงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นนี้จะเป็นการอภิปรายความคิดต่างๆ ให้ข้อแนะน าทักษะทาง

ภาษาท่ีจะฝึกฝน ในขั้นนี้ คือ การพูดการฟัง อาจจะมีการอ่าน สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะศึกษาด้วย 
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2. ก าหนดจุดประสงค์ของโครงงาน เป็นการอภิปราย ตกลงเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของโครงงานซึ่ง
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการท าโครงงานด้วย ทักษะที่ใช้ในขั้นนี้ คือ การพูด การฟัง รวมทั้งการจดบันทึก 

3. ฝึกทักษะภาษา แนะน าหน้าที่และรูปแบบภาษาที่จะน ามาใช้ในโครงงาน เช่น สัมภาษณ์ 
การขอข้อมูลการจดบันทึก การให้ค าแนะน าและการค้นคว้า 

4. ออกแบบสื่อที่จะเขียน มีการเตรียมแบบสอบถาม แผนที่ ข้อค าถาม ที่จ าเป็นต่อการเก็บข้อมูล 
ขั้นนี้จะเป็นขั้นฝึกการอ่าน และการเขียน 

5. กิจกรรมกลุ่ม เป็นการเตรียมการเก็บข้อมูล อาจเป็นการท างานเดี่ยว คู่ กลุ่มทั้งในหรือ
นอกห้องเรียน กิจกรรมขั้นนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ ส ารวจ รวบรวมข้อเท็จจริง ซึ่งผู้เรียนมีโอกาสใช้
ทักษะครบทั้ง 4 ด้าน 

6. รวบรวมข้อมูล ขั้นนี้อาจท าเป็นกลุ่มกิจกรรมอาจเป็นการอ่านที่จดบันทึก อธิบายภาพ 
จัดท ากราฟ เน้นการอภิปราย 

7. เรียบเรียงข้อมูล เป็นการพัฒนาผลของโครงงาน  มีการอภิปราย ต่อรอง อ่านข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ การตรวจสอบ ทักษะที่เน้นในขั้นนี้คือ การเขียน 

8. น าเสนอผลงาน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแผนภูมิแผนภาพ คู่มือแนะน าจุลสาร โฆษณา แผ่นพับ 
การฉายวีดีทัศน์ หรือการเสนอผลงานปากเปล่า ทักษะที่เน้นในขั้นนี้คือ การพูด 

จากที่นักการศึกษาหลายท่านข้างต้น  ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการสอนแบบโครงงานไว้
หลากหลาย แต่อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การสอนแบบโครงงานมีขั้นตอนใหญ่ๆ เหมือนกันคือ เริ่มต้น
ด้วยปัญหาหรือสิ่งที่ผู้เรียนต้องการหาค าตอบ หลังจากนั้นเป็นการวางแผนอย่างเป็นล าดับอย่าง
ชัดเจนเพื่อหาค าตอบที่ต้องการทราบ จนน าไปสู่การปฏิบัติ และสุดท้ายเป็นการน าเสนอผลงานที่ได้  

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ขั้นตอนการสอนแบบโครงงานของ Fried-Booth (2002: 9-10) 
และกรมวิชาการ (2544: 4-9) เนื่องจากเป็นขั้นตอนการสอนที่ละเอียดและเป็นล าดับขั้นตอนที่
เหมาะสมในการสอนภาษาอังกฤษที่เริ่มจากการน าเสนอ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการท า
โครงงานและผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังจากการน าเสนอผลงาน  เป็นการวัดผล
โครงงานและให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือประเมินความส าเร็จของโครงงาน  ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง 
ขั้นตอนนี้ถือเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากจะเป็นตัวสะท้อนถึงความส าเร็จ
ของการจัดการเรียนการสอน โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวทางในการวัดและประเมินผล
โครงงาน ดังจะกล่าวต่อไป 

 2.6 การวัดและประเมินผลโครงงาน 
ลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 374-375) กล่าวว่า การประเมินผลโครงงานสามารถท าได้ 3 ระยะ คือ 
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1. การประเมินระหว่างวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน (Evaluation during planning and 
appraisal) 

2. การประเมินในช่วงระหว่างด าเนินโครงงาน (On - Going Project Evaluation) 
3. การประเมินหลังจากเสร็จสิ้นโครงงาน  (Post - Project Evaluation or Summative 

Evaluation) 
สุริยา จันทร์เนียม (2541: 20-21) ได้รวบรวมวิธีการประเมินผลของการท าโครงงานตาม

สภาพจริง ไว้ดังนี้ 
1. การประเมินด้วยการสังเกต เป็นการประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมการท างานของ

ผู้เรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความร่วมมือกับหมู่คณะ ความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกและสังเกต
กระบวนการท างานของผู้เรียน (Harris and l McCann. 1994) 

2. การประเมินจากผลงาน เป็นการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจากการ
วางแผน การสรุปใจความส าคัญ การเขียนร่างงาน (Harris and McCann. 1994) 

3. การประเมินจากแบบบันทึกความรู้สึก เป็นการประเมินตนเองด้วยการตอบค าถามสั้นๆ
เพ่ือสะท้อนถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งความรู้  ความเข้าใจ วิธีคิด วิธีท างาน ความพึงพอใจใน
กระบวนการท างาน และผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ. มปป.) 

4. การประเมินจากแบบบันทึกการเรียนรู้ เป็นวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนบันทึกสิ่ง
เรียนรู้ของตนเอง ได้แก่ ด้านค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนเรียนรู้จากการท า
โครงงาน (Educators in Connecticut’s Pomperaug Regional School District15. 1996) 

5. การประเมินจากแบบสัมภาษณ์ เป็นวิธีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านความรู้สึก ความคิด 
(สติปัญญา) กระบวนการ ขั้นตอนในการท างาน วิธีแก้ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ.มปป.) 

6. การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นวิธีการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
ที่แสดงถึงกระบวนการท างาน การพัฒนาผลงาน ความรู้สึกต่อกระบวนการท างานและผลงาน 
ความคิดสร้างสรรค์ (สุริยา จันทร์เนียม. 2540) 

นอกจากนี้ กรมวิชาการ (2544: 8-9) ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผู้ประเมินโครงงานว่า
บุคคลที่ควรมีส่วนในการประเมินโครงงาน ประกอบด้วย 

1. ผู้เรียนประเมินตนเอง 
2. เพ่ือนช่วยประเมิน 
3. ผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา 
4. ผู้ปกครอง 
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5. บุคคลอื่นที่สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้อง 
จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการวัดและการประเมินโครงงานสรุปได้ว่า การประเมินการท า

โครงงาน เป็นการประเมินตามสภาพจริงของการท างานและผลงานสามารถประเมินได้หลายช่วงของ
การท าโครงงาน และหลายวิธี คือ การสังเกต ผลงาน การสะท้อนความรู้สึก การบันทึกการเรียนรู้ 
การสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงาน รวมทั้งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสการประเมินความสามารถของตนเอง 
ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การประเมินโครงงานด้วยการสังเกต แฟ้มสะสมผลงาน และการบันทึก
การเรียนรู้ 

 2.7 ประโยชน์ของการสอนแบบโครงงาน 
Haines (2002: 3-4) กล่าวว่า ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการท าโครงงานมีดังต่อไปนี้ 
1. ได้สัมผัสจริง โครงงานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับโลกแห่งความ

เป็นจริง เป็นการบังคับกลายๆ ให้ผู้เรียนต้องใช้และปรับสิ่งที่รู้มาใช้ 
2. โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม การเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกและตัดสินใจ

จะช่วยเพิ่มความสนใจและแรงจูงใจให้ผู้เรียน 
3. โครงงานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้มีความรู้ต่างกันได้แสดงออกอย่างเท่าเทียมกันโครงงาน

ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้ท างานร่วมกันโดยมีความส าคัญอย่างเท่าเทียมกัน ผู้เรียน
ซึ่งอ่อนด้านภาษาอาจใช้ความสามารถพิเศษด้านอ่ืนของตนช่วยให้งานของกลุ่มส า เร็จได้ไม่แพ้ผู้ที่เก่ง
ด้านการอ่านหรือการเขียน เช่น ออกแบบ และวาดภาพประกอบ 

4. โครงงานช่วยให้ผู้เรียนเรียนภาษาในลักษณะบูรณาการ ตามความมุ่งหมายของการสอน
แบบ“ปกติ” ภาษาต่างประเทศมักถูกแยกออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ โครงสร้าง หน้าที่ ค าศัพท์ การออก
เสียง และทักษะ แต่ในการท าโครงงาน สามารถเอ้ืออ านวยให้เกิดบริบทที่เป็นธรรมชาติ ส่วนย่อยที่ถูก
แบ่งก็จะบูรณาการเข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งได้ในความรู้สึกของผู้เรียน สิ่งนี้นับเป็นเรื่องจ าเป็น ถ้าจะให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในความสามารถของตนมากพอที่จะใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงในโลก
ภายนอกได ้

5. โครงงานก่อให้เกิดบริบทซึ่งจะท าให้ความจ าเป็นในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่วสมดุลกัน โครงงานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกความคล่องในการใช้ภาษา  และเห็น
ความส าคัญของการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เช่น ในการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

6. โครงงานให้ความรู้สึกผ่อนคลายจากความซ้ าซากจ าเจ ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกหัวข้อที่
ตนเองสนใจ รวมทั้งบรรยากาศในการเรียนดูไม่เป็นทางการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายจาก
วิธีการเรียนแบบปกติ 
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สุริยา จันทร์เนียม (2541:19-20) กล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานไว้ดังนี้ โครงงานเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อจากความสนใจของตนเอง และพัฒนากระบวนการ
จัดการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงานและการประเมินผลด้วยการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ และได้ผลงาน นอกจากนี้ โครงงานภาษาอังกฤษช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน มีวิธีการท างานอย่างเป็นระบบ ท างานตามแผนที่วางไว้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม และมีความเชื่อมั่นกล้าแสดงออก 

กล่าวโดยสรุป ประโยชน์ของโครงงานภาษาอังกฤษ คือ โครงงานช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ความสามารถทางภาษาด้วยการปฏิบัติจริง ตลอดจนทักษะการท างานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งผู้เรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตนเองจากการได้ลงมือท าโครงงาน  
ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วยตนเองอีกด้วย 

3. โครงงานภาษาอังกฤษ 
 แนวคิดเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยกิจกรรมโครงงาน ถูกออกแบบโดย  
นักการศึกษาหลายท่านและได้เสนอแนวคิดในด้านความหมายและลักษณะของภาษาอังกฤษโครงงาน   
ไว้ดังนี้ 
 Papandreou (1993) กล่าวถึง โครงงานภาษาอังกฤษว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาจากการก าหนดภาระงาน โดยให้ผู้เรียนท าการตัดสินใจและปฏิบัติภาระงานด้วยตนเอง  
 Ribe and Vidal (1995) กล่าวว่า โครงงานภาษาอังกฤษ (project work) เป็นภาระงานหลัก 
(macro task) ที่ประกอบด้วย ภาระงานย่อย (micro task) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนและล าดับของการจัด
ภาระงานย่อยดังกล่าว สามารถยืดหยุ่นได้และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจร่วมกันของผู้สอนและผู้เรียน 
อย่างไรก็ตามผู้สอนต้องวางแผนเกี่ยวกับขั้นตอน เวลาที่ใช้ผลส าเร็จและกระบวนการไว้ล่วงหน้าก่อน 
เพียงแต่การลงมือปฏิบัติจริงอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ จากการตกลงร่วมกับผู้เรียน 
 Fried-Booth (1988: 5) กล่าวว่า โครงงานเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
เป็นการเรียนที่เป็นสถานการณ์จริงส าหรับผู้เรียน กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการ
ท างาน ในการเรียนแบบโครงงานนั้นจะต้องมีการวางแผนอภิปราย และมีการติดตามประเมินผลของ
โครงงาน ซึ่งการประเมินผลสามารถท าได้ในระหว่างการด าเนินโครงงานหรือสิ้นสุดโครงงานก็ได้ 
นอกจากนั้นแล้วโครงงานยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนด้วย 
 Haines (1989) กล่าวว่า โครงงานภาษาอังกฤษ คือ การใช้กิจกรรมทักษะทางภาษาที่
หลากหลาย ซึ่งจะเน้นในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมากกว่าที่จะเน้นเฉพาะเรื่องการท าใบงานทางภาษา 
 Legutke and Thomas (1991) กล่าวว่า การสอนแบบโครงงานเริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 
มาจากแนวคิดของหลักสูตรมุ่งปฏิบัติงาน (Task-based curriculum) และหลักสูตรมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
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ศูนย์กลาง (Student-centered curriculum) จนมาสู่รูปแบบโครงงานภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมที่
ด าเนินงานตามภาระงานที่หลากหลาย เรียกว่า การปฏิบัติงานก่อน (pre-task) และน าไปสู่ภาระงาน
เป้าหมาย (target task) ในแต่ละภาระงานย่อยในขั้นการปฏิบัติงานก่อนมีวัตถุประสงค์เฉพาะของ 
แต่ละภาระงาน ซึ่งหัวข้อ (Topic) ในการท ากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความส าคัญอย่างมาก นอกจากนี้โครงงานภาษาอังกฤษยังรวมถึงการใช้ทักษะชีวิต การติดต่อสื่อสาร
กับเจ้าของภาษา การฝึกทักษะทางภาษา รวมทั้งการวางแผนและการปฏิบัติตามกระบวนการที่ได้
วางแผนเอาไว้ 
 ขจิต ฝอยทอง (2552) กล่าวว่า  โครงงานภาษาอังกฤษ คือ กระบวนการจัดการเรียน     
การสอนที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์    
มี การพัฒ นาทั กษะทางด้ าน พุทธิ พิ สั ย  (Cognitive Domain) จิ ต พิสั ย  (Affective Domain)         
การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการ
การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน (Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง (Listening)   
การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ 
 อาจสรุปได้ว่า โครงงานภาษาอังกฤษมีแนวคิดมาจากการการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ โดยน าภาษาเป้าหมาย (Target Language) มาใช้      
ในการปฏิบัติโครงงานชิ้นนั้นๆด้วยความสมัครใจ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าและอ านวย   
ความสะดวกแก่ผู้เรียน 

 3.1 ลักษณะของโครงงานภาษาอังกฤษ 
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของโครงงานภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 

 Legutke and Thomas (1991) ให้แนวคิดเกี่ยวเกี่ยวกับลักษณะของโครงงานภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 1) โครงงานภาษาอังกฤษเป็นการท าการตกลงร่วมกันของผู้เรียนและผู้สอนในการก าหนด
หัวข้อและภาระงานในการท าโครงงาน 
 2) โครงงานภาษาอังกฤษช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองรวมถึงการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้โดยการด าเนินตามแผนที่ตนเป็นผู้ก าหนดและตั้งเป้าหมายไว้ 
 3) โครงงานภาษาอังกฤษมุ่งเน้นทั้งกระบวนการและผลส าเร็จของโครงงาน 
 4) โครงงานภาษาอังกฤษเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์และความคิด 
เชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง 
 Stoller (2002) กล่าวถึงลักษณะของโครงงานภาษาอังกฤษ ไว้ดังนี้ 
 1) โครงงานภาษาอังกฤษเป็นการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า
และอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนตลอดการท ากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
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 2) โครงงานภาษาอังกฤษเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ผู้เรียนสามารถท างานได้ทั้งงานเดี่ยว 
งานกลุ่ม และงานที่ท าร่วมกันทั้งห้อง ซึ่งช่วยเสริมทักษะผู้เรียนด้านการแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ผู้อื่น 
 3) โครงงานภาษาอังกฤษมุ่งเน้นกระบวน (process) ระหว่างการท ากิจกรรมโครงงาน     
เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จ (product) ในแต่ละขั้นตอนของการท าโครงงานภาษาอังกฤษผู้สอนต้อง      
ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและมีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 4) โครงงานภาษาอังกฤษช่วยสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง โดยมุ่งเน้น
การปฏิบัติภาระงานจริง (real life task) 
 5) โครงงานภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการเรียนรู้ของเนื้อหาและการใช้ภาษามากกว่าความถูกผิด
ตามหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ โครงงานภาษาอังกฤษยังให้ความส าคัญกับหัวข้อที่ผู้เรียน
สนใจตามสถานการณ์จริง 
 กล่าวโดยสรุป โครงงานภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนโดยมีผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษจะต้องมี          
การก าหนดภาระงานหลักหรือภาระงานเป้าหมาย มุ่งเน้นกระบวนการท างานของผู้เรียนผ่านภาระ
งานย่อยที่หลากหลาย ซึ่งผู้ เรียนต้องปฏิบัติภาระงานย่อยให้ส าเร็จก่อนจนน าไปสู่ความส าเร็จ       
ของภาระงานหลัก หัวข้อโครงงานภาษาอังกฤษที่เลือกเป็นหัวห้อที่ได้ตกลงและเลือกสรรจากผู้เรียน
และผู้สอนที่ได้ตกลงร่วมกัน ผู้เรียนต้องใช้ประสบการณ์และทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติภาระ
งานตามแผนที่ได้วางไว้เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนจะได้ฝึกกระบวนการคิด การตัดสินใจ   
การท างานร่วมกัน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารในการท าโครงงานในสถานการณ์จริง โดยมี
ครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนตลอดการท าโครงงาน 

 3.2 ขั้นตอนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ 
 Fried-Booth (1988) ได้เสนอขั้นตอนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ 
 1) ขั้นการวางแผนในชั้นเรียน (Classroom planning) ในขั้นตอนนี้ ครูผู ้สอนและผู้เรียน 
จะท าการตกลงร่วมกันในการเลือกหัวข้อและขอบข่ายของการท าโครงงาน รวมถึงเป้าหมายของภาษา 
(Target language) ที่จ าเป็นจะต้องเรียนรู้ในการท าโครงงานด้วย 
 2) ขั้นการด าเนินการ (Carry out the project) ในขั้นตอนนี้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติตามแผน   
การท าโครงงาน โดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 
 3) การทบทวนและตรวจสอบ (Reviewing and motoring the work) ผู้เรียน ครูผู้สอน 
และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนจะท าการประเมิน และอภิปรายผลเกี่ยวกับการท าโครงงานร่วมกัน 
 Stoller (1997) ได้เสนอขั้นตอนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
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 1) ขั้นที่1 ตกลงเลือกหัวข้อ ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนจะท าการตกลงเลือกหัวข้อการ
ท าโครงงานร่วมกัน  
 2) ขั้นที่ 2 ก าหนดผลส าเร็จ ขั้นตอนนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันพิจารณาลักษณะของ
โครงงาน วัตถุประสงค์  และความเหมาะสมของโครงงานเพ่ือการก าหนดผลส าเร็จ เช่น              
ป้ายนิทรรศการ การโต้วาที การน าเสนอหน้าชั้นเรียน และการท ารายงาน เป็นต้น 
 3) ขั้นที่ 3 วางแผนปฏิบัติงาน ในขั้นนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนจะท าการวางโครงร่างของการ
ด าเนินโครงงานร่วมกัน  
 4) ขั้นที่  4 ให้ข้อมูลทางภาษา ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนจะให้ความรู้ทางภาษาแก่ผู้ เรียน       
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้านการใช้ภาษาส าหรับการรวบรวมข้อมูลในการท าโครงงานต่อไป 
เช่น ในกรณีที่การรวบรวมข้อมูลต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์ ครูผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนฟังจับใจความจาก
บทสนทนาและการใช้ส านวนภาษาท่ีเหมาะสม 
 5) ขั้นที่ 5 รวบรวมข้อมูล ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะท าการรวบรวมข้อมูลตามแผนการท า
โครงงานที่ได้วางเอาไว้ 
 6) ขั้นที่ 6 ให้ข้อมูลทางภาษา ขั้นตอนนี้ครูผู้สอนจะให้ความรู้ทางภาษาแก่ผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนจัดเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบต่างๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ และตาราง 
 7) ขั้นที่ 7 จัดเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เรียนท าการจัดเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล 
 8) ขั้นที่ 8 ให้ข้อมูลทางภาษา ครูผู้สอนให้ความรู้ทางภาษาแก่ผู้เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้ผู้เรียนส าหรับการน าเสนอ 
 9) ขั้นที่ 9 น าเสนอผลงาน ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะท าการน าเสนอผลงานของตน ตามที่ได้
ก าหนดไว้ในขั้นตอนการท าโครงงาน ข้อที่ 2   
 10) ขั้นที่ 10 ประเมินโครงงาน ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะท าการประเมินผลการท าโครงงานใน
แต่ละข้ัน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
 Carmona (1991) แบ่งข้ันตอนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ขั้นที่ 1 การปฏิบัติงานในห้องเรียน (Working plan inside classroom) ผู้ เรียนและ
ครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบ ลักษณะของโครงงานรูปแบบต่างๆ และท าการตกลงเลือก
หัวข้อการท าโครงงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ และความรู้ทางภาษาที่ต้องการมีความจ าเป็นและ
สอดคล้องกับหัวข้อและวัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 2) ขั้นที่ 2 การปฏิบัติงานนอกห้องเรียน (Working plan outside classroom) ในขั้นตอนนี้
ผู้เรียนจะท าการเก็บรวมรวมข้อมูล เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ น าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง ตีความ 
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 3) ขั้นที่ 3 การตรวจสอบโครงงาน (Checking project work) ขั้นตอนนี้ผู้สอนจะท าการ
ตรวจสอบการด าเนินงานทุกข้ันตอน เช่น การตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้เรียน 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถสรุปขั้นตอน  
การสอนโครงงานภาษาอังกฤษ ดังนี้ 1) การวางแผนในชั้นเรียน คือ การเลือกและการก าหนดหัวข้อ
โครงงานร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน รวมถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงานและ
แผนการท าโครงงาน 2) การศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลนอกห้องเรียน ในขั้นตอนนี้ ผู้เรียนจะน า
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่ได้เรียนในห้องเรียนมาใช้ในสถานการณ์จริงนอกห้องเรียน และ     
3) การประเมินผลโครงงาน ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกันตรวจสอบการท าโครงงาน และ
ประเมินผลส าเร็จของโครงงาน 

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้ขั้นตอนการสอนแบบโครงงานภาษาอังกฤษของ     
Fried-Booth (1987:9-10 ) และขั้นตอนการสอนแบบโครงงานของกรมวิชาการที ่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น (2544:4-9) เนื่องจากเป็นขั้นตอนการสอนที่ละเอียดและเป็นล าดับขั้นตอนที่เหมาะสมใน
การสอนภาษาอังกฤษที่เริ่มจากการน าเสนอ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการท าโครงงาน
และผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังจากการน าเสนอผลงาน  เป็นการวัดผลโครงงานและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือประเมินความส าเร็จของโครงงาน ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง ขั้นตอนนี้ถือเป็น
หัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เนื่องจากจะเป็นตัวสะท้อนถึงความส าเร็จของ
การจัดการเรียนการสอน โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวทางในการวัดและประเมินผล
โครงงาน ดังจะกล่าวต่อไป 

 3.3 ประโยชน์ของโครงงานภาษาอังกฤษ 
 โครงงานภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน นอกจากนี้โครงงานภาษาอังกฤษยังมีประโยชน์ต่อผู้เรียน    
ด้านการเรียนรู้สังคม พัฒนาทักษะการคิดและทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ดังแนวคิดของ          
นักการศึกษาท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานภาษาอังกฤษ ไว้ดังนี้ 
 Fried-Booth (1988) กล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 
 1) โครงงานภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนภาษาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงนอกห้องเรียนได้ 
 2) โครงงานภาษาอังกฤษช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้จากการศึกษา
ค้นคว้า การปฏิบัติตามภาระงานเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของกิจกรรมโครงงาน 
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 3) โครงงานภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เหมาะสมส าหรับ ผู้ เรียน           
ทุกระดับชั้น เนื่องจากผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อกิจกรรมโครงงานที่ตนเองสนใจและวางแผน        
การท าโครงงานด้วยตนเอง 
 
 Carmona (1991) กล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานภาษาอังกฤษไว้ ดังนี้ 
 1) โครงงานภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริม การเรียนรู้ใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
 2) โครงงานภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนให้สนใจ
ในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
 3) โครงงานภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนผู้สอน 
 Haines (2002) กล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานภาษาอังกฤษไว้ ดังนี้ 
 1) โครงงานภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้เรียนได้ประยุกต์การใช้ภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง 
 2) โครงงานภาษาอังกฤษส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะการคิด มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ         
ในผลงาน จนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
 3) โครงงานภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้ เรียนใช้ภาษาอังกฤษตามสภาพจริง ส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษในทักษะสัมพันธ์ 
 4) โครงงานภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
และถูกต้องอย่างมีความส าคัญเท่ากัน กล่าวคือ ในการท าโครงงานภาษาอังกฤษด้านการเขียนและ 
การท ารายงานจะมุ่งเน้นที่ความถูกต้องของเนื้อหา แต่ส าหรับการท าโครงงานประเภทการพูดและ 
การอภิปรายกลุ่มจะเน้นที่ ความคล่องแคล่ว  แต่ส าหรับการน าเสนอนั้ นอาจจะเน้นให้ ใช้            
ความคล่องแคล่วมีความส าคัญเท่ากับความถูกต้องของเนื้อหา  
 Krauss and Boss (2013) กล่าวถึงประโยชน์ของโครงงาน ดังนี้ 
 1) โครงงานภาษาอั งกฤษช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระส าคัญหรือแก่นของสาระความรู้
ในเรื่องที่ก าลังศึกษาค้นคว้า ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการวางแผน การด าเนินงาน โดยการ
ค้นคว้าและการส ารวจโดยการตั้งค าถามปลายเปิดเพ่ือสร้างความหมายและวิธีการด าเนินงานอย่างมี
เป้าหมาย 
 2) โครงงานภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และค้นคว้าร่วมกับผู้อ่ืน ได้ฝึกทักษะ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน จนน าไปสู่การพัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียนด้วย 
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 3) โครงงานภาษาอังกฤษส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในโลกความจริงได้ ไม่ใช่เฉพาะ 
การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จ าลองในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถน าภาษาอังกฤษท่ีได้ศึกษา
ไปใช้ในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างการด าเนินงานกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
 สรุปได้ว่า ประโยชน์ส าคัญของโครงงานภาษาอังกฤษ คือ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ   
ในสถานการณ์จริงนอกห้องเรียนได้ นอกจากนี้โครงงานภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่มีประโยชน์ใน     
ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน จนน าไปสู่
การพัฒนาทักษะด้านสังคมของผู้ เรียน กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้ เรียนในการค้นหาค าตอบที่ผู้ เรียนสงสัย เกิดแรงจูงใจและกระตือรือร้น            
ในการศึกษา ค้นคว้า และน าเสนอผลงานผ่านหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ  

4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ก าหนดตัวชี้วัดและสาระแกนกลางตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระต่างประเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษ         
ว่าเป็นรายวิชาที่โรงเรียนต้องจัดให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น  เนื่องจากเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสาร
และการเรียนรู้โดยก าหนดกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 

สาระท่ี1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นออย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  โดยการ

พูดและการเขียน 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
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มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 ซึ่งการก าหนดตัวชี้วัดและสาระแกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 นั้นนักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องผ่านตัวชี้วัดต่างๆ 
ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
อธิบายและเขียนประโยคและเขียนข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน
รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง
ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

2. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
เลือกใช้ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าอธิบาย และให้ค าแนะน า พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและ
ให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง
อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์  และ ข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 3. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและ
ประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดลงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กิจกรรม ประสบการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 4. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและ
สถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความ
เชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม  แนะน า  และจัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
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 5. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต  ความเชื่อ  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  และน าไปใช้
อย่างมีเหตุผล 
 6. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 7. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
 8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูล
ต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 
 9. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง 
ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 
3,600 - 3,750 ค า (ค าศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน) 
 10. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา  ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 จากการศึกษา พบว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษต้องค านึงถึงตัวชี้วัด
โดยเฉพาะสาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และเป็นเป้าหมายหลักของการเรียนภาษา โดยผู้วิจัย
มุ่งเน้นที่มาตรฐาน ต 1.2 ม.4-6/1  ที่ก าหนดให้ผู้เรียนสามารถสนทนาข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้
ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว เหตุการณ์ประเด็น เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสาร
และเพ่ือการสอบวัดระดับต่างๆต่อไป 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ วิจัยได้แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 หัวข้อส าคัญ      
คือ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ          
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพูดภาษาอังกฤษ 
 จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพูดภาษาอังกฤษทั้งภายในประเทศ        
และต่างประเทศ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

  5.1.1 งานวิจัยในประเทศ 

ลัดดาวัลย์  อารัมพร (2547) ได้ศึกษาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 40 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 20 คน กลุ่มทดลองได้รับการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ  และกลุ่มควบคุมได้รับการเรียนรู้โดยวิธีปกติ  ผลการวิจัย  พบว่า ความสามารถ
ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลอง  หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง        
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปรัศณีย์  ไลยประดิษฐ์วงศ์ (2548) ได้ท าการศึกษาผลการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนโดยใช้กลวิธีการท าให้ส าเร็จ  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2      
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  จ านวน 37 คน  ผลการศึกษา พบว่า  นักเรียนมีทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นจากก่อนได้รับการฝึกใช้กลวิธีการท าให้ส าเร็จอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เกศสุดา  ปงลังกา (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ  โดยกลุ่ มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
จ านวน  20 คน  ผลการศึกษา พบว่า  ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติ  สูงกว่าก่อนการทดลอง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมี
การพัฒนาด้านการพูดภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

สุ นี ต า  โฆษิ ตชั ย วัฒ น์  (2556) ศึ กษ าหั วข้ อ เรื่ อ ง  การ พั ฒ น าหลั กสู ต รฝึ กอบรม                
ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษความรู้ด้านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและ
ทักษะสังคมสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร        
เพ่ือศึกษาข้อมูล พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาและ              
หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และเพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมความรู้ด้านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมทักษะสังคมของนักศึกษาหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่าง 
มีน ัยส าคัญทางสถิต ิที ่ระดับ  .05 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม       
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด 
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วรรณพรรณ เลิศวัตรกานต์ (2556) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยเน้นงาน
ปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนมารีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ด้านการฟังและพูด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารีวิทยา ก่อนและหลังเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมเน้น
งานปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านการฟังและพูด 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนมารีวิทยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารีวิทยาลัย ที่ก าลังศึกษาวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อ15201 
(อังกฤษเพ่ิมเติม) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 35 คน ระยะเวลาในการทดลอง 3 
สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยชุดกิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบัติ 3) ชุดกิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบัติทักษะฟังและพูดของ
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบประเมินการฟัง 
6) แบบประเมินการพูด 7) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมนี้ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล 
(Effectiveness Index: E.I.) ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยเน้น
งานปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ด้านการฟังและพูด มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดคือ (E1,E2) 90.27/94.95 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
โดยเน้นงานปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.94 คิดเป็นร้อยละ 61.71 และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนเท่ากับ 28.94 คิดเป็นร้อยละ 94.90 โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเท่ากับร้อยละ 33 และ 3) ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อชุดกิจกรรม
โดยเน้นงานปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พบว่า นักเรียนมีความ
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ศิรินันท์ เอ้ือนไธสงค์ (2560) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 25 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (sample random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบวัดทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ           
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เน้นงานปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้าง



  48 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และ 4) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi- Structured Interview) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t-test dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .05 และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ      
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี 

ณุรัตน์ แย้มฉาย (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพ่ือพัฒนา
ความสามารถการพูดน าเสนอภาษาอังกฤษ  ส าหรับนั กศึกษาปริญ ญาบัณ ฑิ ตชั้ นปีที่  1      
มหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถการพูดน าเสนอ
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน  และ 2) ศึกษา
ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่  1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 35 คน ที่ก าลังศึกษาวิชา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 โดยได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานจานวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถการพูดน าเสนอ
ภาษาอังกฤษ 3) เกณฑ์การประเมินความสามารถการพูดนาเสนอภาษาอังกฤษ และ 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่     
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติทดสอบ t แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน          
ผลการศึกษาพบว่า 1) ความสามารถการพูดน าเสนอภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  5.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

งานวิจัยต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มีดังต่อไปนี้ 
Luchini (2004) ได้ศึกษากรณีศึกษา โปรแกรมการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการพูด

โดยใช้วิธีการปฏิบัติที่เน้นความถูกต้องและความคล่องแคล่วของการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง     
เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษาชาวจีนในยุคที่จีนก าลังรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ  ซึ่งกลุ่ มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3  จ านวน 268 คน  จากสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ยกเว้นนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  ผู้วิจัยเองเป็นผู้สนับสนุนและประเมินผลโปรแกรมการสอนพูดภาษาอังกฤษ      
รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์และตีความกิจกรรมการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่วโดยการท างานเป็นกลุ่ม  ในบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ใช้เวลาในการ
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ทดลองสอนโปรแกรม 4 เดือน สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง 20 นาที ผลการศึกษา พบว่า 
โปรแกรมนี้ส่งเสริมทักษะการพูดของนักศึกษา รวมทั้งการท างานร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมี
การปรับสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างเป็นธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น 

Bosuwon and Woodrow (2009) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง  ความวิตกกั งวลและการพู ด
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง พบว่า ความวิตกกังวลในภาษาที่สองมีผลต่อการพูดของผู้ พูด
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง งานวิจัยนี้ยังอธิบายโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดของ   
ความวิตกกังวลในการพูดภาษาที่สอง ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและประสิทธิภาพของ
ภาษาที่สอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาจ านวน 275 (N = 275)  คนที่ก าลังศึกษาภาษาอังกฤษ   
ขั้นสูง (EAP) หลักสูตร EAP แบบเข้มข้นในประเทศออสเตรเลีย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ ระดับ
ความวิตกกังวลในการพูดภาษาที่สอง (SLSAS) และรายงานสาเหตุของความวิตกกังวลจาก         
การสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า ที่มาของความวิตกกังวลที่พบบ่อยที่สุดคือการโต้ตอบกับจากเจ้าของ
ภาษา รองลงมาคือ สิ่งรบกวนระหว่างการสื่อสาร และการขากทักษะของผู้เรียนเองตามล าดับ
หลักฐาน และจากการศึกษาว่ายังพบว่า ผู้เรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมขงจื้อ (CHCs), ประเทศ
จีน, ประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีความกังวลมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ 

Hendriani and Amalia (2013) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การเรียนรู้
ส าหรับการพูดภาษาอังกฤษที่วิทยาลัย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบกลยุทธ์
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและ 2) การหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบกลยุทธ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน ตาม
หลักการของ Borg และ Gall เครื่องมือที่ ใช้ ในงานวิจัย ประกอบด ้วย  1) แบบสอบถาม            
2) บทสัมภาษณ์ และ 3) เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบที่เหมาะสมของ
กลยุทธ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้
นักศึกษาเอาชนะด้านจิตวิทยา สังคม ปัญหาด้านการจัดการและภาษาศาสตร์ทั้งก่อนการพูด
ภาษาอังกฤษ  ระหว่างการพูดภาษาอังกฤษและหลังการพูดภาษาอังกฤษและ (2) รูปแบบกลยุทธ์
การเรียนรู้ที่พัฒนาแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
ระดับสูง 

Sofyan A. Gani, Dian Fajrina and Rizaldy Hanifa (2015) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์
การเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
กลวิธีการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้งนักเรียนที่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับสูงและนักเรียนที่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ า 2) ศึกษาความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มใช้ ที่มาของงานวิจัยนี้คือ ความสามารถของนักเรียนหลายคนในการพูด
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ภาษาอังกฤษนั้นยังถือว่าไม่น่าพอใจในบันดาอาเจะห์ โดยมีสมมติฐานงานวิจัยคือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการพัฒนาทักษะการพูดคือกลยุทธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัย
ภาคสนาม เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) เอกสารแบบสอบถามและ 2) บทสัมภาษณ์ ผลการศึกษา
ครั้งนี้ พบว่า นักเรียนที่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง เนื่องจาก นักเรียนมีความสมดุลในการ
ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ทุกรูปแบบ (ความจ า , ความรู้ความเข้าใจ, การชดเชย, อภิปัญญา, อารมณ์และ
สังคม) ซึ่งนักเรียนที่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ านั้นไม่มีความสมดุลในการใช้กลยุทธ์การ
เรียนรู้ดังที่กล่าวมาแล้ว และ 2) นักเรียนที่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงมีสติและสมาธิในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่านักเรียนที่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ า จากผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความตระหนักในกลยุทธ์การเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
ตนเองมากขึ้น ควรใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาที่เหมาะสม ก าหนดวัตถุประสงค์ และมีสติในการเรียนรู้ 
เพ่ือความความส าเร็จในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

LEONG and Ahmadi (2017) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษของผู้พูด และได้กล่าวว่า การพูดเป็นหนึ่งในทักษะที่ส าคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนา
และปรับปรุงเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ยากที่สุด แต่ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนมักประสบปัญหาในการใช้ภาษาต่าง
อังกฤษเพ่ือแสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะหยุดพูดเพราะต้องเผชิญกับอุปสรรคทาง
จิตวิทยาหรือไม่สามารถหาค าและส านวนที่เหมาะสมได้ ปัจจุบันความทันสมัยของสื่อและการ
สื่อสารมวลชนต้องการผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ดี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษา ในงานวิจัยฉบับนี้ได้รวบรวมเนื้อหาของงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับความส าคัญของการพูดภาษาอังกฤษ ลักษณะของการพูดภาษาอังกฤษ ปัญหาการพูด
ภาษาอังกฤษและปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ารูปแบบการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้เรียนและเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องการให้ความสนใจเป็น
อย่างมาก การศึกษาครั้งนี้มีประโยชน์ส าหรับครูและนักวิจัยในการพิจารณาความต้องการด้านการพูด
ของผู้เรียนภาษาอังกฤษในบริบทการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพูดภาษาอังกฤษข้างต้น  สรุปได้ว่า  หัวข้อการพูดและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในห้องเรียนและนอกห้องเรียนส่งผลให้
นักเรียนมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงตามหัวข้อที่ตนเองสนใจโดยท าการส ารวจหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจมากที่สุด 
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 5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแบบโครงงาน 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ผู้วิจัยได้แบ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นงานวิจัย
ในประเทศและต่างประเทศ 

  5.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

 จากการศึกษาผลของการสอนแบบโครงงานในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษนั้นได้มีผู้
ท าการศึกษาไว้หลายระดับ ดังนี้ 
 รัตติกาล  สุทธิสวัสดิ์กุล (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโดยใช้การสอนแบบโครงงาน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 34 คน 
ผลการศึกษา พบว่า เมื่อใช้กิจกรรมโครงงานมาประกอบการพัฒนาทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
แล้ว นักเรียนมีพัฒนาการทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 สมพิศ  พูลเจริญ (2547) ศึกษา การพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้โครงงาน พบว่า นักเรียนมีความสามารถทางด้านการเขียนสูงขึ้น
และมีความพึงพอใจต่อการท าโครงงานในระดับดี  

ขนิษฐา  นาคน้อย (2550 : 50-54) ได้ศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ       
การสื่อสารโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร จ านวน 35 คน ผลการวิจัย พบว่า   
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสาร
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อติกานต์  ทองมาก (2552) ได้ท าการศึกษา เรื่องผลของการใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบ
โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ จังหวัดตรัง การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาผลของการใช้วิธีการสอน
ภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียน    
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ จ านวน 32 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอนแบบโครงงาน 2) แบบประเมิน
คุณภาพโครงงานด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 3) แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ          
4) แบบประเมินตนเองด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  และ 5) แบบประเมินทักษะการคิด          
แบบแผนการทดลองเป็นแบบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest- Posttest Design) 
โดยทักษะการพูดประเมินจากแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ใช้ก่อนและหลังการทดลอง 
แบบประเมินคุณภาพโครงงานด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และแบบประเมินตนเองด้านทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ ใช้หลังเสร็จสิ้นโครงงานที่ 1โครงงานที่ 2 และโครงงานที่ 3 และแบบประเมินทักษะ
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การคิดใช้ระหว่างการท าโครงงานทุกโครงงาน ใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้การเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการ
ทดลอง และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ ได้จากแบบประเมินคุณภาพโครงงานด้านทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ แบบประเมินตนเองด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และแบบประเมินทักษะการคิด 
และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS / PC เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยใช้ t – test แบบ Dependent Samples ผลการศึกษาพบว่าความสามารถด้านทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ก่อนทดลองและ
หลังทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
วิธีการสอนแบบโครงงานช่วยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น 

ปิญาดา ฤกษ์อนันต์ (2554) ได้ศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 49 คน ซึ่งได้มาจากห้องเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบในการ
สอน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) แบบทดสอบ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษด้วย
โครงงาน และ 4) แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t- test) ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และ 2) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ
ด้วยโครงงานอยู่ในระดับสูง 

ธมน ชัชวาลกิจกุล (2555) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม เพ่ือพัฒนาทักษะทางการอ่าน -เขียน ส าหรับนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้มี
จุดประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนาทักษะทางการอ่าน -เขียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนาทักษะทางการอ่าน -เขียน และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนาทักษะ
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ทางการอ่าน-เขียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่าน -เขียน
ภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม มีค่าเท่ากับ 81.22/77.17 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75       
2) ความสามารถทางการอ่าน-เขียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นหลังจากเรียนด้วยกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 
3) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่ดีมากต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 

  5.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 Thorp (1997) ท าการวิจัยโดยใช้โครงงานเป็นการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
มหาวิทยาลัยปีที่1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และการมีผล
การเรียนด้านการศึกษาและเรียนรู้สูงขึ้น แต่จากการวิจัยยังพบว่า มีสิ่งที่ควรค านึงถึงคือการวิเคราะห์
เรื่องความต้องการด้านภาษาของนักเรียน ทั้งการก าหนดหัวข้อและการหาข้อมูล แต่โดยภาพรวมการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานประสบความส าเร็จ นักเรียนได้ตัดสินใจในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง มีอิสระ
ในการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยครูลดบทบาทลงเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือนักเรียนเท่านั้น 
 Thomas (2000) ได้ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการทางโครงงาน ในระหว่างปี 1990-2000 นั้น พบว่า การจัดการสอนโดยใช้โครงงานช่วย
เพ่ิมทักษะการคิดของนักเรียนและเพ่ิมขีดวามสามารถด้านภาษาสังเกตได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่เพ่ิมข้ึนชัดเจนหลังจากการผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
 Fragoulis and Tsiplakides (2009) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การเรียนรู้ด้วยโครงงานในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในโรงเรียนประถม ประเทศกรีซ: จากทฤษฎี
สู่การปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุ 11-12 ปี ที่อาศัยในหมู่บ้านใน
จังหวัด Achaia ประเทศกรีซ และครูที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ ใช้วิธีการสอนที่
ทันสมัย จ านวน 2 คน รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 6 เดือน (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) วัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ 1) เพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ทักษะการจดจ าค าศัพท์และ
ความสามารถในการสื่อสาร และ 2) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการสังเกตและการท าวิจัย ผลการวิจัย พบว่า 
1) ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา มีความสามารถด้านวาทกรรม
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หรือการเชื่อมต่อประโยคเพ่ือสร้างความสามารถเชิงกลยุทธ์และมีความหมาย และ 2) ทักษะทางสังคม
และทักษะการท างานร่วมกันของผู้เรียนดีขึ้นอย่างมากซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืนๆที่ได้ศึกษามา 
 Abubakar (2015) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการพูดของนักเรียนชั้นปีที่ 2 
ผ่านการเรียนรู้ด้วยโครงงานตามโครงการ (PBL) ที่  MTSN MODEL MAKASSAR กลุ่มตัวอย่าง         
คือ นักเรียนชั้นปีที่ 2 รุ่น MTsN Makassar ปีการศึกษา 2557-2558 จ านวน 37 คน การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถในการพูดของนักเรียนผ่านวิธีการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
(PBL) 2) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมโครงงาน (PBL) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการพูดของนักเรียน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบ Classroom Action Research (CAR) 
โดยผู้วิจัยด าเนินการ 2 รอบ แต่ละรอบประกอบด้วยการประชุม 3 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แบบสังเกต จุดประสงค์ของการสังเกตนี้คือเพ่ือทราบกิจกรรมของนักเรียนใน
ระหว่างกระบวนการสอนและการเรียนรู้และเพ่ือทราบความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการพูดของนักเรียน 2) แบบทดสอบการพูดเพ่ือวัดการพัฒนาทักษะการพูดของ
นักเรียน และ 3) แบบสอบถาม เพ่ือทราบทศันคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (PBL) 
 Tarnopolsky (2016) ได้ศึกษา การพัฒนาทักษะการพูด การอ่าน การฟังและการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ESP ด้วยโครงงานทางระบบอินเทอร์เน็ต งานวิจัยนี้ได้กล่าวถึง การสอน
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพให้กับนักศึกษา ESP ในระดับมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐาน
ความช่วยเหลือทางอินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพ่ือหาข้อดีของการรวมวิธีการ
สอนขั้นสูงเช่นการท างานโครงงานของผู้ เรียนในภาษาเป้าหมายด้วยการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเป็น
ประจ า 2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะท าโครงการและการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต 
และ 3) พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดบัดีมากหลังเรียนด้วยการท าโครงงานทางระบบอินเทอร์เน็ต 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบโครงงาน ผู้วิจัยพบว่า การท าโครงงานช่วย
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะการคิด การวางแผน และมีความรับผิดชอบมากขึ้น  นอกจากนี้             
การท าโครงงานเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการก าหนดหัวข้อ  
ตามความสนใจ ได้รู้จักการประเมินตนเองและผู้อ่ืน แต่จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอน  
ด้วยโครงงาน ผู้วิจัยพบว่า การท าโครงงานในรายวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมายังไม่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่ผู้ เรียนสนใจมากนัก ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้น              
ในการค้นคว้าหรือให้ความสนใจต่อการท าโครงงานภาษาอังกฤษของผู้เรียนเท่าที่ควร ตลอดจนยังไม่มี
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพูดทางเดียวในรูปแบบของการพูดบรรยายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท าวิจัยเกี่ยวกับการใช้โครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการพูด
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ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการพูดบรรยาย และเลือกการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจมากที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
มีความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดแรงจูงใจในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการท า
โครงงานภาษาอังกฤษโดยศึกษาค้นคว้าในหัวข้อตามความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างแท้จริง
และสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับดีได้  
 
 

 
 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Pre- experimental Research)  ใช้รูปแบบ
การวิจัยแบบ One-Group-Pretest- Posttest Design โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือ
เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้โครงงานภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้น ดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
3. การศึกษาน าร่อง 
4. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 
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 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ33102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 7 ห้องเรียน จ านวน 225 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง มีดังต่อไปนี้ 
 ผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Sample Unit) ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่ เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 รหัสวิชา อ33102 ในภาคเรียนที ่ 2 ป ีการศึกษา 2562 
โรง เรียนธรรมโชติศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 ห้องเรียน       
มีจ านวนนักเรียน 25 คน  

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลาในการด าเนินการวิจัย 
ทั้งสิ้น 8 คาบ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง ดังนี้ 
 1. ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนท ากิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 คาบ รวมระยะเวลา 2 ชั่วโมง (1 คาบเรียน คือ 2 ชั่วโมง) 
 2. ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน แผนละ 1 คาบ (คาบเรียนเป็นคาบคู่ คือ 
2 คาบติดกัน) รวมเป็น 3 คาบ รวมระยะเวลา 6 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อ Describing People เน้นการสอนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการ ถาม -ตอบ และการบรรยายรูปลักษณ์และบุคลิกภาพของบุคคล 
(Describing a person’s appearance and personality) จ านวน 1 คาบเรียน (ใช้ 1 แผนการสอน 
เวลา 2 ชั่วโมง) 
  2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ ในหั วข้อ Clothing เน้นการสอนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการ ถาม-ตอบ และการบรรยาย ในหัวข้อ ประเภท รูปแบบ ลักษณะของเสื้อผ้า 
และเครื่องประดับต่างๆ (Asking for and describing clothes and accessories) จ านวน 1 คาบเรียน   
(ใช้ 1 แผนการสอน เวลา 2 ชั่วโมง) 
  2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อ Fashion Styles เน้นการสอนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถาม-ตอบ และการบรรยายประเภทแฟชั่นเสื้อผ้า และการแต่งกายในแฟชั่น
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ป ระ เภ ท ต่ า งๆ  (A sk in g  fo r a n d  d e sc r ib in g  fashion styles) จ าน วน  1 ค าบ เรี ย น                    
(ใช้ 1 แผนการสอน เวลา 2 ชั่วโมง) 
 3. ค้นคว้านอกห้องเรียน 2 คาบ รวมระยะเวลา 4 ชั่วโมง   
 4. น าเสนอและประเมินผลกิจกรรมการท าโครงงานประเภทการแสดง (Performance and 
Organizational Projects) ตามแนวคิดของ Haines (2002: 1) จ านวน 1 โครงงาน ใช้เวลา 1 คาบ 
รวมระยะเวลา 2 ชั่วโมง 

- การประเมินโครงงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การประเมินตนเองในการปฏิบัติ
โครงงานการจัดแสดง Fashion Show 2) การประเมินเพ่ือนขณะจัดแสดง Fashion Show โดยการ
ประเมินทั้ง 2 ส่วนนี้ ใช้เวลาในคาบเรียนเดียวกันกับคาบน าเสนอโครงงาน คือ ใช้เวลาในคาบเรียน 
1 คาบเรียน คิดเป็น 2 ชั่วโมง 

5. ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้โครงงาน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 คาบ รวมระยะเวลา 2 ชั่วโมง  

2. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 แผน เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ ทั้งนี้แผนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ ต1.2 ม.4-6/1 สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็น เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมสื่อสารต่อเนื่อง 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   รหัสวิชา อ33102 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ 
  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อ Describing People  
  1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อ Clothing  
  1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อ Fashion Styles  

2. แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ด้วยโครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยการสอบจะใช้กรรมการทั้งสิ้น 4 คน 
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยเลือกใช้เป็นวิธีการสอบพูดทางตรง โดยให้นักเรียนเข้าทดสอบทีละคน แต่ละคน
จะสุ่มเลือกรูปภาพมา 1 รูป จากรูปภาพทั้งหมด 20 รูป ซึ่งรูปภาพที่ใช้ในการทดสอบเป็นรูปภาพ
นายแบบ นางแบบที่แต่งตัวในสไตล์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าทดสอบพูดอธิบาย หรือบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพ
ที่ได้สุ่มเลือกดังกล่าว โดยกรรมการจะให้เวลาผู้เข้าสอบเตรียมตัว คนละ 1 นาที และมีเวลาพูด 3 นาที 
หลังจากที่สุ่มเลือกรูปภาพขึ้นมา  
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3. แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษแบบรูบริค (rubric) ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ      
โดยผู้วิจัยได้บูรณาการจากแนวคิดของ Harris  และ สมดี ศรีแก้ว การประเมินแยกส่วน 5 ด้าน คือ        
1. ด้านการออกเสียง 2. ด้านคล่องแคล่วในการใช้ภาษา 3. ด้านการใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ 4. ด้าน
เนื้อหา และ 5. ด้านความเป็นธรรมชาติ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับที่ 1 
หมายถึง ปรับปรุง 2) ระดับที่ 2 หมายถึง พอใช้ 3) ระดับที่ 3 หมายถึง ดี และ 4) ระดับที่ 4 หมายถึง 
ดีเยี่ยม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้เป็น
แบบประเมินความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ โดยใช้คะแนนจากการตอบแบบวัดระดับความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 1. ด้านเนื้อหา      
2. ด้านสื่อการเรียนการสอน 3. ด้านประโยชน์ที่ ได้รับ 4. ด้านครูผู้สอน 5. ด้านบรรยากาศ          
โดยรูปแบบประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด จนถึงระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.แผนการจัดการเรียนรู้  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในงานวิจัย เรื่อง ผล

การใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6  จ านวน 3 แผน รวม 3 คาบเรียน จ านวน 6 ชั่วโมง โดยมีล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยศึกษาความเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ ได้แก่ 1) Describing People 2) Clothing และ 3) Fashion Styles 

1.2 ศึกษาเอกสาร แนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนโดยการใช้
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 

1.3 ศึกษาเอกสาร แนวคิด เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการสร้างแผนการสอน 
1.4 ก าหนดเนื้อหาและเรื่องที่จะพัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนใน

สถานการณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตจริง ดังนี้ 
   1.4.1 หัวข้อ Describing People เน้นการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ ย ว กั บ ก า ร  ถ าม -ต อ บ  แ ล ะ ก า ร บ ร ร ย า ย รู ป ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ บุ ค ลิ ก ภ าพ ข อ งบุ ค ค ล                 
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(Describing a person’s appearance and personality) จ านวน 1 คาบเรียน (ใช้ 1 แผนการสอน 
เวลา 2 ชั่วโมง) 
   1.4.2 หัวข้อ Clothing เน้นการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
การ ถาม-ตอบ และการบรรยาย ในหัวข้อ ประเภท รูปแบบ ลักษณะของเสื้อผ้า และเครื่องประดับ
ต่างๆ (Asking for and describ in g clothes and accessories ) จ านวน 1 คาบเรียน          
(ใช้ 1 แผนการสอน เวลา 2 ชั่วโมง) 
   1.4.3 หัวข้อ Fashion Styles เน้นการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการถาม-ตอบ และการบรรยายประเภทแฟชั่นเสื้อผ้า และการแต่งกายในแฟชั่นประเภทต่างๆ 
(Asking for and describing fashion styles) จ านวน 1 คาบเรียน (ใช้ 1 แผนการสอน เวลา 2 ชั่วโมง) 
  1.5 ก าหนดรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ โดยแผนการจัดการเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน 2) ขั้นน าเสนอเนื้อหา 3) ขั้นฝึกปฏิบัติ และ 4) ขั้นผลิตภาษา 

1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปปรึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ และน าเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของจุดประสงค์การเรียนรู้และรูปแบบกิจกรรมของแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

1.7 น าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีค่า IOC = 0.97, แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 2 มีค่า IOC= 1 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีค่า IOC = 1 ดังนั้น แผนการจัดกรเรียนรู้
ทั้ง 3 แผนมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67- 1.00 (ดังภาคผนวก ข: 99-101) 

1.8 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ก่อนน าไปทดลองใช้ในขั้นศึกษาน าร่อง ดังนี้ 

 1.8.1 แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ที่  1 ใน หั ว ข้ อ  Describing People 
ผู้เชี่ยวชาญแนะน าว่าควรเพ่ิมตัวอย่างลักษณะและบุคลิกภาพของบุคคลให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากบทเรียนไปใช้นอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.8.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ในหัวข้อ Clothing ผู้วิจัยได้ปรับปรุงใน
เรื่องภาพตัวอย่างประกอบบทเรียน และการใช้สื่อของจริงให้มีความหลากหลาย และตรงกับความ
สนใจของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 

 1.8.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 ในหัวข้อ Fashion Styles ผู้วิจัยได้
ปรับปรุงในเรื่องการน าเสนอรูปแบบแฟชั่นเสื้อผ้าที่หลากหลายให้ตรงกับความสนใจของผู้เรียน โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแฟชั่นที่ผู้เรียนสนใจ 
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1.9 น าข้อบกพร่องที่พบในขั้นศึกษาน าร่อง คือ เนื้อหาและระยะเวลาที่ใช้ในการ
สอนมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง  

1.10 น าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผน ไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

2. แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียน 

(pretest- posttest) ตามข้ันตอน ดังนี้  
  2.1 ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือเทคนิคการสร้างข้อสอบและ
แนวทางการสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์และหนังสือต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการวัดและ
ประเมินผล 
  2.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ จากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551จากคู่มือครูหลักสูตรภาษาต่างประเทศของระดับ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าแบบทดสอบ 

 2.3 สร้างแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน (pretest-
posttest) เป็นวิธีการสอบพูดทางตรง แบบทดสอบเป็นค าถาม 1 ค าถาม โดยให้นักเรียนเข้าทดสอบที
ละคน แต่ละคนจะสุ่มเลือกรูปภาพมา 1 รูป จากรูปภาพทั้งหมด 20 รูป ซึ่งรูปภาพที่ใช้ในการทดสอบ
เป็นรูปภาพนายแบบ นางแบบที่แต่งตัวในสไตล์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าทดสอบพูดอธิบาย หรือบรรยาย
เกี่ยวกับรูปภาพที่ได้สุ่มเลือกดังกล่าว โดยกรรมการจะให้เวลาผู้เข้าสอบเตรียมตัว คนละ 1 นาที 
หลังจากท่ีสุ่มเลือกรูปภาพขึ้นมาแล้ว โดยแต่ละคนจะมีเวลาพูดสอบคนละ 3 นาที 

 2.4 น าแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ โดยค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Objective: IOC)  พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67- 1.00 (ดังภาคผนวก ข: 102) 
  2.5 น าแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ  

 2.6 น าแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่สอบการพูดตามสถานการณ์ต่างๆมาแล้วในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน 

 2.7 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  
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จากขั้นตอนต่าง ๆ ของการสร้างแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้สรุปเป็น

แผนภูมิที่ 2 ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ศึกษาต าราเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้าง 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ศึกษาหลักสตูรและเอกสารเพื่อก าหนด 

ค าศัพท์ ส านวน และสถานการณท์ี่ใช้ในการทดสอบในหัวข้อแฟช่ันเสื้อผ้า 
 

วิเคราะหส์าระและจุดประสงค์เพือ่ก าหนด 

ค าศัพท์ ส านวน และสถานการณท์ี่ใช้ในการทดสอบในหัวข้อแฟช่ันเสื้อผ้า 
 

สร้างแบบทดสอบวัดทักษะพูดภาษาอังกฤษ 

ในหัวข้อแฟช่ันเสื้อผ้า 

น าแบบทดสอบที่สร้างไปปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้อง (IOC) 
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3. แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษและสร้าง
เกณฑ์การประเมินแล้วใน บทที่ 2 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2 แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
Grading Criteria for English Speaking Test 

Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

1 Pronunciation 

(การออก
เสียง) 

- Most 
utterances 
contain errors.  
(ค าพูดส่วนใหญ่
มีข้อผิดพลาด) 
- Many 
utterances are 
incomprehensible.  
(ค าพูดจ านวน
มากไม่สามารถ
เข้าใจได้) 

- Pronunciation is 
okay; No effort 
towards a 
native accent. 
(การออกเสียง
พอใช้ แต่ยังไม่มี
ความพยายามใน
การเน้นส าเนียง
เหมือนเจ้าของ
ภาษา) 
- Many errors 
that interfere 

- Pronunciation is 
good and not 
interferes with 
communication. 
(การออกเสียงดี
และไม่รบกวน
การสื่อสาร) 
Comprehensible, 

generally 
correct. 
(สามารถเข้าใจได้
ถูกต้องโดยทั่วไป) 

- Pronunciation 
is very 
clear and 
easy to 
understand. 
(การออก
เสียงมีความ
ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย) 
- Phonetically 
correct. 
(ออกเสียง
ถูกต้องตาม

น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

น าแบบทดสอบไปทดลองใช้จริงกบักลุ่มตัวอย่างจริง 
จ านวน 25 คน 

น าผลการทดสอบมาวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบทักษะการพดูภาษาอังกฤษก่อนและหลังการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ 
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Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

with 
comprehensibility. 
(การออกเสียงมี
ข้อผิดพลาด
มากมายซึ่งรบกวน
ต่อความเข้าใจ) 
 

- Occasional 
errors. 
(มีข้อผิดลาด
เล็กน้อย) 

หลัก
สัทศาสตร์) 
- Almost 
error free. 
(เกือบไม่มี
ข้อผิดพลาด
ในการออก
เสียง) 
- Genuine 
effort to 
sound like 
native 
speaker. 
(พยายาม
ออกเสียง
คล้าย
เจ้าของ
ภาษา) 

2 Fluency 
(ความ

คล่องแคล่วใน
การใช้ภาษา) 

- Does not 
complete 
utterances. 
(พูดไม่สมบูรณ์) 
- Speech is 
very slow, 
stumbling, 
nervous, and 

- Speech is 
slow and often 
hesitant and 
irregular.  
(พูดช้า มักลังเล
และแสดงอาการ
ผิดปกติ) 
- Sentences 

Speech is 
mostly 
smooth but 
with some 
hesitation and 
unevenness 
caused 
primarily by 

Speech is 
effortless 
and 
smooth 
with 
speed 
that 
comes 
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Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

uncertain with 
response, 
except for 
short or 
memorized 
expressions.  
(พูดช้ามาก พูด
สะดุด ประหม่า 
และไม่มั่นใจใน
การตอบสนอง 
ยกเว้นเป็นการ
แสดงออกหรือ
จดจ าสั้น ๆ) 
-Difficult for a 
listener to 
understand. 
(เป็นการยากท่ี
ผู้ฟังจะเข้าใจ) 

may be left 
uncompleted, 
but the student 
is able to 
continue. 
(ประโยคอาจไม่
สมบูรณ์ แต่
นักเรียนสามารถ
ด าเนินการต่อได้) 

rephrasing and 
groping for 
words. 
(การพูดส่วนใหญ่
ราบรื่นแต่ยัง
ลังเลและมีความ
ไม่สม่ าเสมอที่
เกิดจากการใช้
ถ้อยค าใหม่) 

close to 
that of a 
native 
speaker. 
(พูดได้
คล่องแคล่ว
ง่ายดายและ
ราบรื่นด้วย
ความเร็วที่
ใกล้เคียงกับ
เจ้าของ
ภาษา) 

3 Grammar 
and 

Vocabulary 
(การใช้

ค าศัพท์และไว
ยกรณ์) 

Generally 
poor grammar 
and 
vocabulary 
usage with a 
high 
frequency of 
errors but 

Accurate 
grammar and 
vocabulary 
usage about 
half the time 
with a few 
major errors. 
(การใช้ไวยากรณ์

Accurate 
grammar and 
vocabulary 
usage most of 
the time with 
occasional 
errors. 
(การใช้ไวยากรณ์

Exceptional 
use of 
grammar 
and 
vocabulary 
throughout 
with 
minimal or 
no errors. 
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Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

they do not 
affect 
coherence. 
(โดยทั่วไปการใช้
ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์ที่ไม่ดีซึ่ง
มีข้อผิดพลาด
บ่อยครั้งมาก แต่
ไม่มีผลต่อการ
เชื่อมโยงกัน) 

และค าศัพท์ที่
แม่นย าประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 
ข้อผิดพลาด
เล็กน้อย) 

และค าศัพท์ที่
แม่นย าเกือบ
ตลอดเวลาโดยมี
ข้อผิดพลาดเป็น
ครั้งคราว) 

(การใช้
ไวยากรณ์
และค าศัพท์
ที่ยอดเยี่ยม
โดยไม่มี
ข้อผิดพลาด 
หรือมีน้อย
ที่สุดหรือไม่
มีเลย) 

4 Content 
(เนื้อหา) 

Content is 
related 
to the prompt 
but it lacks 
clarity and 
relevance 
most of 
the time. 
(เนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับหัวข้อท่ี
ก าหนด 
แต่ขาด 
ความชัดเจนและ 
ใช้เวลาเยอะ) 

Content is 
relevant 
about half the 
time but the 
ideas 
are not well 
organized. 
(เนื้อหามีความ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ที่ก าหนดประมาณ
ครึ่งหนึ่ง แต่ยัง
จัดระบบความคิด
ไม่ค่อยดี) 

Content is 
relevant 
and cohesive 
most 
of the time 
but it 
lacks 
consistent 
focus with 
occasional 
digressions. 
(เนื้อหามีความ
เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อที่ก าหนด 
แต่ยังขาดความ
สม่ าเสมอ 

Content is 
coherent, 
relevant 
and well-
organized 
with 
consistent 
focus on 
the 
prompt. 
(เนื้อหามี
ความ
เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อที่
ก าหนด 
และ
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Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

และพูดนอก
ประเด็น 
เป็นครั้งคราว) 

จัดระบบ
ความคิด
อย่างดี 
ด้วยความ
สอดคล้อง
อย่าง
รวดเร็ว) 

5 Naturalness 
(ความเป็น
ธรรมชาติ) 

Lack of 
naturalness. 
(ไม่เป็น
ธรรมชาติ) 

Naturalness is 
fair. 
(ความเป็น
ธรรมชาติอยู่ใน
ระดับพอใช้) 

Naturalness is 
good. 
(ความเป็น
ธรรมชาติอยู่ใน
ระดับดี) 

Naturalness 
is 
excellent.  
(ความเป็น
ธรรมชาติอยู่
ในระดับ
ใกล้เคียง
เจ้าของ
ภาษา) 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
16-20   ดีมาก 
11-15   ดี 
6-10   ปานกลาง 
1-5   ปรับปรุง 
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  3.1 ผู้วิจัยน าเกณฑ์การประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นไปปรึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และน าเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3 ท่าน      
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมและรูปแบบของภาษา 
  3.2 น าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ข: 102) 
  3.3 ปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ก่อนน าไปทดลองใช้ในขั้นศึกษาน าร่องต่อไป 

4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมโครงงาน

ภาษาอังกฤษ ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  4.1 ศึกษาการสร้างการวัดระดับความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย
โครงงานภาษาอังกฤษว่าอยู่ในระดับใด (กาญจนา วัฒนายุ 2548: 180) 
  4.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ เป็นการประเมินแบบแยกส่วน 5 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหา 2) ด้านสื่อ
การเรียนการสอน 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4) ด้านครูผู้สอน และ 5) ด้านบรรยากาศ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert มี 5 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับที่ 1 
หมายถึง น้อยที่สุด 2) ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย 3) ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง 4) ระดับที่ 4 
หมายถึง มาก และ 5) ระดับท่ี 5 หมายถึง มากที่สุด  
  4.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมของข้อค าถามและรูปแบบภาษาที่ใช้ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67- 1.00  
(ดังภาคผนวก ข: 103) 
  4.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน เพ่ือน าผลความพึงพอใจของ
นักเรียนมาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach 1974: 16) 

3. การศึกษาน าร่อง 
 ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยไปทดลองใช้กับผู้ เรียนที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหา
ข้อบกพร่องของเครื่องมือแล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงต่อไป โดยมีการทดลอง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 3.1 การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one tryout) 
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 ผู้วิจัยท าการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน 
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน 
ผู้วิจัยให้ผู้เรียนทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-test) โดยวิธีการสอบพูดทางตรง 
แบบทดสอบเป็นค าถาม 1 ค าถาม โดยให้นักเรียนเข้าทดสอบทีละคน แต่ละคนจะสุ่มเลือกรูปภาพมา 
1 รูป จากรูปภาพทั้งหมด 20 รูป ซึ่งรูปภาพที่ใช้ในการทดสอบเป็นรูปภาพนายแบบ นางแบบที่
แต่งตัวในสไตล์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าทดสอบพูดอธิบาย หรือบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพที่ได้สุ่มเลือก
ดังกล่าว ผู้วิจัยเป็นกรรมการการสอบให้คะแนน โดยจะให้เวลาผู้เข้าสอบเตรียมตัว คนละ 1 นาที 
หลังจากที่สุ่มเลือกรูปภาพขึ้นมาแล้ว หลังจากสอบก่อนเรียนผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 3 แผน ระหว่างเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้เรียนทั้งสามคนจะร่วมกันวางแผนการท าโครงงาน Fashion Show เมื่อด าเนินการสอนเสร็จสิ้นแล้ว 
ผู้ เรียนทั้งสามคนได้ท ากิจกรรมโครงงานการจัดแสดง Fashion Show ร่วมกันเป็นกลุ่ม และ
ประเมินผลการท ากิจกรรมโครงงานของกลุ่ม ล าดับต่อไปผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนทดสอบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-test) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน จากนั้นจึง
น าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมาเปรียบเทียบกัน  
มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 คะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน และผลต่างของคะแนนในการสอบ (D) ใน
การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

ผู้เรียนคนที่ 
คะแนน (20) 

ผลต่าง 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 5.00 11.00 6.00 
2 7.00 14.00 7.00 
3 12.00 19.00 7.00 

ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย 8.00 14.70 6.70 
  
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า  ในการทดลองใช้ เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้กับ
กลุ ่มทดลองแบบหนึ ่งต่อหนึ ่ ง  จ านวน 3 คน คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ มีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 12 คะแนน และ
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 5 คะแนน และคะแนนหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ มีคะแนน
สูงสุดเท่ากับ 19 คะแนน และคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 11 คะแนน จากการเปรียบเทียบผลต่างของ
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คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ พบว่า ค่าผลต่างสูงสุดเท่ากับ 7 
และค่าผลต่างต่ าสุดเท่ากับ 6 คะแนน 
 จากการทดลอง ผู้วิจัยพบข้อบกพร่องและได้หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 1) ผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ เกิดความรู้สึกกลัวในการคิด 
การวางแผนการท าโครงงาน ผู้วิจัยได้แก้ไขข้อบกพร่องนี้ โดยการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้รู้สึก
ผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังช่วยหาแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างการท าโครงงานเพ่ิมเติมให้ผู้เรียนมีแนวทาง 
มีความคิดสร้างสรรค์ในการท าโครงงานเพ่ิมมากขึ้น 
 2) ทดลองในขั้นตอนการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้เรียนไม่ค่อยเข้าใจในประโยคค าถามในแบบทดสอบท าให้
คณะกรรมการสอบต้องอธิบายเพ่ิมเติม ส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการทดสอบล่วงเลย ใช้เวลานานมาก
เกินไป ดังนั้น ผู้วิจัยได้แก้ไขข้อบกพร่องนี้โดยการปรับค าถามในแบบทดสอบให้เข้าใจง่าย ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 3.2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small group tryout) 

 ผู้วิจัยท าการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 
คน โดยจับสลากจากผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับ เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน ผู้วิจัย
ให้ผู้เรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 3 คน แบบคละความสามารถกัน แล้วด าเนินการทดสอบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-test) โดยวิธีการสอบพูดทางตรง แบบทดสอบเป็นค าถาม 1 ค าถาม โดย
ให้นักเรียนเข้าทดสอบทีละคน แต่ละคนจะสุ่มเลือกรูปภาพมา 1 รูป จากรูปภาพทั้งหมด 20 รูป ซึ่ง
รูปภาพที่ใช้ในการทดสอบเป็นรูปภาพนายแบบ นางแบบที่แต่งตัวในสไตล์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าทดสอบ
พูดอธิบาย หรือบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพที่ได้สุ่มเลือกดังกล่าว ผู้วิจัยเป็นกรรมการการสอบให้คะแนน 
โดยจะให้เวลาผู้เข้าสอบเตรียมตัว คนละ 1 นาที หลังจากที่สุ่มเลือกรูปภาพขึ้นมาแล้วหลังจากสอบ
ก่อนเรียนผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 3 แผน 
ระหว่างเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนทั้ง 9 คน จะแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
จะประกอบด้วยผู้เรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ร่วมกัน เพื่อร่วมกันวางแผนการท าโครงงาน 
Fashion Show เมื่อด าเนินการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่มได้ท ากิจกรรมโครงงานการจัด
แสดง Fashion Show ร่วมกันเป็นกลุ่ม และประเมินผลการท ากิจกรรมโครงงานของกลุ่ม ล าดับ
ต่อไปผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-test) โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน จากนั้นจึงน าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมาเปรียบเทียบกัน มีรายละเอียด ดังตารางที่ 4 



  70 

ตารางท่ี 4 คะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 9 คน และผลต่างของคะแนนในการสอบ (D) ใน
การทดลองแบบกลุ่มเล็ก 

ผู้เรียนคนที่ 
คะแนน (20) 

ผลต่าง 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 6.00 13.00 7.00 
2 9.00 15.00 6.00 
3 12.00 19.00 7.00 
4 6.00 12.00 6.00 
5 11.00 16.00 5.00 
6 13.00 19.00 6.00 
7 8.00 12.00 4.00 
8 13.00 19.00 6.00 
9 10.00 16.00 6.00 

ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย 9.80 15.70 5.90 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า  ในการทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้กับกลุ่ม
ทดลองแบบกลุ่มเล็ก จ านวน 9 คน คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อน
เรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ มีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 13 คะแนน และคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 
8 คะแนน และคะแนนหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ มีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 19 
คะแนน และคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 12 คะแนน จากการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ พบว่า ค่าผลต่างสูงสุดเท่ากับ 6 และค่าผลต่างต่ าสุด
เท่ากับ 4 คะแนน 
 จากการทดลอง ผู้วิจัยพบข้อบกพร่องและได้หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 1) การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในบางขั้นตอนใช้เวลามาก ท าให้กระทบต่อการท า
กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนอ่ืนๆ ผู้วิจัยได้ด าเนินการแก้ไขโดยปรับเปลี่ยนเวลาการจัด
กิจกรรมในบางส่วนให้เหมาะสมกับเนื้อหา  

 3.3 การทดลองแบบภาคสนาม (Field group tryout) 

ผู้วิจัยท าการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จากนั้นผู้วิจัยได้
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ท าการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-test) โดยวิธีการสอบพูดทางตรง 
แบบทดสอบเป็นค าถาม 1 ค าถาม โดยให้นักเรียนเข้าทดสอบทีละคน แต่ละคนจะสุ่มเลือกรูปภาพมา 
1 รูป จากรูปภาพทั้งหมด 20 รูป ซึ่งรูปภาพที่ใช้ในการทดสอบเป็นรูปภาพนายแบบ นางแบบที่
แต่งตัวในสไตล์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าทดสอบพูดอธิบาย หรือบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพที่ได้สุ่มเลือก
ดังกล่าว ผู้วิจัยเป็นกรรมการการสอบให้คะแนน โดยจะให้เวลาผู้เข้าสอบเตรียมตัว คนละ 1 นาที 
หลังจากที่สุ่มเลือกรูปภาพขึ้นมาแล้วหลังจากสอบก่อนเรียนผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 3 แผน ระหว่างเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้เรียนทั้งสามคนจะร่วมกันวางแผนการท าโครงงาน Fashion Show เมื่อด าเนินการสอนเสร็จสิ้นแล้ว 

ผู้ เรียนทั้งสามคนได้ท ากิจกรรมโครงงานการจัดแสดง Fashion Show ร่วมกันเป็นกลุ่ม และ
ประเมินผลการท ากิจกรรมโครงงานของกลุ่ม ล าดับต่อไปผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนทดสอบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-test) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน จากนั้นจึง
น าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมาเปรียบเทียบกัน 
มีรายละเอียด ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 คะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน และผลต่างของคะแนนในการสอบ (D)  

ผู้เรียน 
คนที่ 

คะแนน (50) ผลต่าง 
(D) 

ผู้เรียน 
คนที่ 

คะแนน (50) ผลต่าง 
(D) ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
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จากตารางที่ 5 พบว่าคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นหลังจากการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ โดยพบว่า     
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าผลต่างของคะแนนสูงสุด
เท่ากับ 7.75  คะแนน และค่าผลต่างของคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 2.75 คะแนน 
 จากการทดลอง ผู้วิจัยพบข้อบกพร่องและได้หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 1) ผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจ
ในการเรียน ไม่กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมบางกิจกรรมและการวางแผนการท าโครงงาน ผู้วิจัยได้
แก้ไขข้อบกพร่องนี้ โดยการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้รู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน นอกจากนี้ยัง
ช่วยหาแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างการท าโครงงานเพ่ิมเติมให้ผู้เรียนมีแนวทาง มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การท าโครงงานเพ่ิมมากข้ึน 

4. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลาในการด าเนินการวิจัย 
ทั้งสิ้น 8 คาบ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้  
 4.1 จัดปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียน บทบาทของ
ผู้เรียน จุดประสงค์ของการเรียน และวิธีการประเมินผล  
 4.2 ส ารวจหัวข้อโครงงานที่กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจมากท่ีสุด จาก 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) แฟชั่น
เสื้อผ้า 2) บุคคลส าคัญ 3) อาหารและเครื่องดื่ม 4) การพยากรณ์อากาศ ได้หัวข้อการท าโครงงานที่

1 9.50 14.25 4.75 14 7.00 11.50 4.50 
2 7.25 10.00 2.75 15 7.00 12.50 5.50 
3 6.50 10.25 3.75 16 8.25 16.00 7.75 
4 7.00 12.75 5.75 17 7.00 12.25 5.25 
5 7.00 12.50 5.50 18 8.50 16.25 7.75 
6 10.00 14.25 4.25 19 8.00 15.00 7.00 
7 11.00 16.00 5.00 20 7.00 14.25 7.25 
8 8.25 14.25 6.00 21 8.00 12.25 4.25 
9 8.00 12.25 4.25 22 8.00 15.00 7.00 
10 8.00 12.75 4.75 23 8.25 15.00 6.75 
11 8.00 13.50 5.50 24 8.25 14.50 6.25 
12 8.00 13.50 5.50 25 12.00 19.00 7.00 
13 7.00 12.50 5.50 
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กลุ่มตัวอย่างสนใจมากที่สุด คือ แฟชั่นเสื้อผ้า คิดเป็น ร้อยละ 72 รองลงมาคือ อาหารและเครื่องดื่ม 
คิดเป็น ร้อยละ 16 รองลงมา คือ บุคคลส าคัญ คิดเป็น ร้อยละ 8 และล าดับสุดท้ายคือ การพยากรณ์
อากาศ คิดเป็น ร้อยละ 4 
 4.3 ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วเพ่ือวัดระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง การให้คะแนนเป็น
การให้คะแนนจากครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษจ านวน 4 คน ส าหรับการประเมินเป็นการ
ประเมินแบบแยกส่วน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการออกเสียง 2) ด้านคล่องแคล่วในการใช้ภาษา 3) ด้าน
การใช้ค าศัพท์และไวยกรณ์ 4) ด้านเนื้อหา และ 5) ด้านความเป็นธรรมชาติ โดยเกณฑ์การให้คะแนน
แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับที่ 1 หมายถึง ปรับปรุง 2) ระดับที่ 2 หมายถึง พอใช้ 3) ระดับที่ 3 
หมายถึง ดี และ 4) ระดับท่ี 4 หมายถึง ดีเยี่ยม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 4.4 ด าเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ทั้งสิ้น 3 แผน ได้แก่ 1) Describing People เน้นการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
การ ถาม-ตอบ และการบรรยายรูปลักษณ์และบุคลิกภาพของบุคคล (Describing a person’s 
appearance and personality) จ านวน 1 คาบเรียน 2) Clothing เน้นการสอนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการ ถาม-ตอบ และการบรรยาย ในหัวข้อ ประเภท รูปแบบ ลักษณะของเสื้อผ้า 
และเครื่องประดับต่างๆ (Asking for and describing clothes and accessories ) จ านวน 1 คาบ
เรียน 3) Fashion Styles เน้นการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถาม-ตอบ และการ
บรรยายประเภทแฟชั่นเสื้อผ้า และการแต่งกายในแฟชั่นประเภทต่างๆ (Asking for and describing 
fashion styles) จ านวน 1 คาบเรียน ซึ่งในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจะแนะน าให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างสังเกตการใช้ภาษาและเก็บรวบรวมความรู้ เพ่ือน ามาใช้ในการท าโครงงานของตนเองต่อไป 
 4.5 หลังจากที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผนแล้ว ล าดับ
ต่อไป นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านการท าโครงงาน
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Fashion Show โดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจะด าเนินการผ่านขั้นตอนการท า
โครงงาน ดังนี้ 
  4.5.1 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจะท าโครงงานเป็นกลุ่ม โดยได้แบ่งกลุ่มมาแล้วตั้งแต่การ
เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มด้วยการจัดกลุ่มตามความระดับ
ความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น เก่ง กลาง อ่อน  
  4.5.2 นักเรียนวางแผนการท าโครงงาน และศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน 
โดยใช้เนื้อหาสาระและความรู้ที่ได้รับจากการเรียนด้วยแผนการเรียนรู้ทั้ง 3 แผน เป็นแนวทางในการ
ท าโครงงานเพ่ือน าเสนอโครงงาน เรื่อง Fashion Show ต่อไป โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและ
แนะน า (Coach) 
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  4.5.3 นักเรียนน าเสนอโครงงาน Fashion Show ซึ่งนักเรียนจะได้แสดงทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษผ่านการน าเสนอโครงงานแฟชั่นโชว์ของแต่ละกลุ่ม  

4.6 ท าการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อ แฟชั่นเสื้อผ้า  เป็นวิธีการสอบพูดทางตรง 
แบบทดสอบเป็นค าถาม 1 ค าถาม โดยให้นักเรียนเข้าทดสอบทีละคน แต่ละคนจะสุ่มเลือกรูปภาพมา 
1 รูป จากรูปภาพทั้งหมด 20 รูป ซึ่งรูปภาพที่ใช้ในการทดสอบเป็นรูปภาพนายแบบ นางแบบที่
แต่งตัวในสไตล์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าทดสอบพูดอธิบาย หรือบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพที่ได้สุ่มเลือก
ดังกล่าว โดยกรรมการจะให้เวลาผู้เข้าสอบเตรียมตัว คนละ 1 นาที หลังจากที่สุ่มเลือกรูปภาพขึ้นมา 
และมีเวลาพูดคนละ 3 นาที 
 4.7 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยเป็นผู้อธิบายถึงวิธีการท าแบบประเมินและข้อความในแบบประเมินทุกข้อ  
และให้นักเรียนท าไปพร้อมๆ กัน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากเสร็จสิ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ หาค่าทาง
สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉลี่ยไปแปร
ความหมาย 
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉลี่ยไปแปรความหมาย 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ป ระกอบ ด้ ว ย  ค่ า เฉ ลี่ ย  ส่ วน เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐ าน  และ สถิ ติ ที  (t-test for Dependent)               
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 1. การหาค่าเฉลี่ย X̅  และค่าร้อย (%)  
   
  ใช้สูตร  X̅ =  

∑ fx

N
 

   
  X̅ คือ ค่าเฉลี่ย 
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  X คือ ข้อมูล 
  f คือ ความถี่ของข้อมูล 
  ∑ fx คือ ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างความถี่กับข้อมูล 
  N คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
 2. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
  

  ใช้สูตร  S. D. = √
N ∑ fx2− (∑ fx)2

N(N−1)
 

   
  S.D.  คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X  คือ ข้อมูลแต่ละตัว 
  X̅  คือ ค่าเฉลี่ย 
  f  คือ ความถี ่
  N  คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
  
 
 
 
 
 3. สถิติ ที (t-test for Dependent)  

 ใช้สูตร  t =     

  t  คือ การทดสอบความแตกต่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
  D  คือ ผลต่างของคะแนนครั้งแรกกับครั้งหลัง 

∑ D  คือ ผลรวมของคะแนนผลต่างครั้งหลังกับคะแนนครั้งแรก 
∑ D2  คือ ผลรวมของผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับคะแนนครั้งแรก 
   ของแต่ละคนยกก าลังสองแล้วน ามาบวกกัน 
(∑ D)2 คือ ผลรวมผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับคะแนนครั้งแรกของ       
   แต่ละคน ยกก าลังสองแล้วน ามาบวกกันแล้วยกก าลังสอง 

  n  คือ จ านวนคนทั้งหมด 

1

)( 22



 



n

DDn

D
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 4. เกณฑ์การแปลความหมายระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ เสนอแนะโดย JOHN W.BEST (1983) ดังนี้ (กาญจนา วัฒายุ 2548: 166) 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
  

5. การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร ดังนี้ 
   
  ใช้สูตร  IOC = ∑ R

N
 

 
  IOC  คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
  ∑ R  คือ ผลรวมของคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
  N  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเป็นล าดับขั้นตอน คือ ขั้นก่อนการเรียนให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียน ซึ่งใช้กรรมการให้คะแนนทั้งสิ้น 4 คน โดยให้นักเรียน
เข้าทดสอบทีละคน แต่ละคนจะสุ่มเลือกรูปภาพมา 1 รูป จากรูปภาพทั้งหมด 20 รูป ซึ่งรูปภาพที่ใช้
ในการทดสอบเป็นรูปภาพนายแบบ นางแบบที่แต่งตัวในสไตล์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าทดสอบพูดอธิบาย 
หรือบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพที่ได้สุ่มเลือกดังกล่าว โดยกรรมการจะให้เวลาผู้เข้าสอบเตรียมตัว คนละ 
1 นาที หลังจากที่สุ่มเลือกรูปภาพขึ้นมา ครูจะมีค าถามน าร่อง 1 ค าถาม ซึ่งผู้วิจัยมีการอัดเสียงและ
บันทึกภาพไว้ แล้วบันทึกคะแนนไว้ ต่อมาท าการทดลองใช้แผนการเรียนรู้ 3 แผน และให้กลุ่ม
ตัวอย่างท าและน าเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ  หลังจากนั้นให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ 
ในชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนโดย
ใช้ค่าสถิติต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัย เรื่อง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1. น าเสนอผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ก่อนและหลังการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 

2. น าเสนอผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ

หลังการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่  1 ซึ่งก าหนดว่า เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ก่อนและหลังการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน เข้าทดสอบการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนส าหรับงานวิจัยนี้เป็นแบบทดสอบที่ใช้
วัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรง ประกอบด้วยค าถาม 1 ค าถาม คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยให้
กลุ่มตัวอย่างสุ่มหยิบภาพที่เกี่ยวกับแฟชั่นมา 1 ภาพ จากจ านวนทั้งสิ้น 20 ภาพ โดยให้ผู้เข้าสอบพูด
บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็นในภาพที่กลุ่มตัวอย่างสุ่มหยิบมานั้น โดยมีเวลาให้กลุ่มตัวอย่างเตรียมตัว 1 
นาที หลังจากสุ่มหยิบภาพขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัยเป็นกรรมการให้คะแนนการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียนทั้งสิ้น 4 คน คะแนนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จะเป็นคะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการทั้ง 4 คน 
หลังจากเข้ารับการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ครูผู้สอนได้
ชี้แจงท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 3 แผน หลังจากนั้นกลุ่มตัวอย่างได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงงานคือ การแสดงแฟชั่นโชว์ 1 โครงงาน นอกเหนือจากครูผู้สอนท าหน้าที่
ให้ค าแนะน าและประเมินการแสดงโครงงานของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ในกิจกรรมนี้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาส
ได้ประเมินตนเองและประเมินเพ่ือนอีกด้วย หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงแฟชั่นโชว์ 1 โครงงานแล้ว 
กลุ่มตัวอย่างเข้าทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
เช่นเดียวกับการทดสอบก่อนเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 

จากนั้นผู้วิจัยจึงน าคะแนนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนมาหาผลต่าง (D) ของคะแนน เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 คะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน และผลต่างของคะแนนในการสอบ (D) 

ผู้เรียน 
คนที่ 

คะแนน (50) ผลต่าง 
(D) 

ผู้เรียน 
คนที่ 

คะแนน (50) ผลต่าง 
(D) ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 10.00 17.00 7.00 14 7.25 13.75 6.50 
2 10.00 16.00 6.00 15 7.75 12.00 4.25 



  79 

3 6.50 14.75 8.25 16 10.00 15.50 5.50 
4 10.00 18.00 8.00 17 7.00 13.00 6.00 
5 10.00 16.50 6.50 18 7.50 17.50 7.50 
6 10.00 17.00 7.00 19 7.25 13.50 6.25 
7 7.00 12.50 5.50 20 10.00 16.75 6.75 
8 7.00 12.25 5.25 21 10.00 17.00 7.00 
9 10.00 16.50 6.50 22 10.00 19.25 9.25 
10 7.00 13.50 6.50 23 10.00 17.25 7.25 
11 7.50 12.25 4.75 24 7.25 16.00 8.75 
12 7.25 12.50 5.25 25 10.00 17.75 7.75 
13 7.00 12.50 5.50 

จากตารางที่  6 พบว่าคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง      
จ านวน 25 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 สูงขึ้นหลังจากการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ โดยพบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าผลต่าง
ของคะแนนสูงสุดเท่ากับ 9.25  คะแนน และค่าผลต่างของคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 4.25 คะแนน 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น าผลการทดสอบไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และค่า t แบบจับคู่  (Paired Samples) เพ่ือประเมินผลการทดลองการใช้
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ปรากฏผลดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=25) 

การ
ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม 

𝐗 S.D. �̅� S.D.(D) t df p-value 

ก่อนเรียน 20 8.53 1.46 
6.59 0.2466 26.7234* 24 0.000 

หลังเรียน 20 15.22 2.23 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 7 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียน
ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 15.22 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนด้วยโครงงานภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8.53 คะแนนผลต่าง
เฉลี่ย (D̅) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 6.59 และ
ค่าทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 26.72 (p < .05) จากค่าสถิติดังกล่าวแสดงว่า ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หลังการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1  

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 

ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ที่ก าหนดว่า เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ โดยให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน    
ท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ หลังจากที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และมีการท าโครงงาน แฟชั่นโชว์ 1 โครงงาน หลังจากนั้นน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 คะแนนเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน 

ข้อความ 
𝐗 

คะแนน แปลผล 
ล าดับ 

ที ่S.D. 
ด้านที่ 1: เนื้อหา 
1. เนื้อหาน่าสนใจ 𝐗 4.54 

มากที่สุด 1 
S.D. 0.66 

2. เนื้อหาทันสมัย 𝐗 4.50 
มาก 2 

S.D. 0.59 
3. การจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม 𝐗 4.33 

มาก 4 
S.D. 0.56 

4. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 𝐗 4.42 
มาก 3 

S.D. 0.65 

รวมเฉลี่ยด้านที่ 1 
𝐗 4.45 

มาก  
S.D. 0.62 

ด้านที่ 2: ด้านสื่อการเรียนการสอน 
5. ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ 𝐗 4.58 มากที่สุด 1 
 S.D. 0.58   
6. มีความสวยงาม เข้าใจง่าย 𝐗 4.58 มากที่สุด 1 
 S.D. 0.58   
7. สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้คุ้มค่า 𝐗 4.46 มาก 2 
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ข้อความ 
𝐗 

คะแนน แปลผล 
ล าดับ 

ที ่S.D. 
 S.D. 0.66   
8. มีการยกตัวอย่างประกอบเพ่ือความเข้าใจ 𝐗 4.33 มาก 3 
 S.D. 0.64   

รวมเฉลี่ยด้านที่ 2 
𝐗 4.49 

มาก  
S.D. 0.62 

ด้านที่3: ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
9. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าและแฟชั่น 𝐗 4.67 มากที่สุด 

1 
S.D. 0.48 

10. ได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 𝐗 4.54 มากที่สุด 
3 

S.D. 0.66 
11. ได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน 
เขียน 

𝐗 4.58 มากที่สุด 
2 

S.D. 0.50 
12. ได้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 𝐗 4.54 

มากที่สุด 3 
S.D. 0.59 

รวมเฉลี่ยด้านที่ 3 
𝐗 4.59 

มากที่สุด  
S.D. 0.56 

ด้านที่4: ครูผู้สอน 
13. มีความรอบรู้ในเนื้อหา 

𝐗 4.63 
มากที่สุด 1 

S.D. 0.49 
14. มีการเตรียมตัวและมีความพร้อม 𝐗 4.50 

มากที่สุด 3 
S.D. 0.51 

15. มีความสามารถในการตอบข้อซักถาม 𝐗 4.58 
มากที่สุด 2 

S.D. 0.50 
16. มีการจัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจ 
สนุกสนาน 

𝐗 4.63 
มากที่สุด 1 

S.D. 0.49 

รวมเฉลี่ยด้านที่ 4 
𝐗 4.59 

มากที่สุด  
S.D. 0.50 

ด้านที่ 5: ด้านบรรยากาศ 
17. สภาพแวดล้อมในห้องเรียนโดยรวมแจ่มใส 

𝐗 4.54 มากที่สุด 1 
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ข้อความ 
𝐗 

คะแนน แปลผล 
ล าดับ 

ที ่S.D. 
 
18. จัดชั้นเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

S.D. 0.66 
มาก 

 
3 𝐗 4.42 

 
19. สร้างสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

S.D. 0.65 
มาก 

 
4 𝐗 4.29 

 
20. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 

S.D. 0.69 
มาก 

 
2 𝐗 4.50 

รวมเฉลี่ยด้านที่ 5 
S.D. 0.66 

มาก  
𝐗 4.44 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 𝐗 4.51 มากที่สุด 
 S.D. 0.59 

 
 จาก ตารางที่ 8 พบว่า ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.51, S.D.= 0.59) จากการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ พบว่า ความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างเรียงล าดับจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1  ด้านครูผู้สอน (X̅ = 4.59, 
S.D.= 0.50)  ล าดับที่ 2 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (X̅ = 4.59, S.D.= 0.56) ล าดับที่ 3 ด้านสื่อการเรียน
การสอน (X̅ = 4.49, S.D.= 0.62) ล าดับที่ 4 ด้านเนื้อหา (X̅ = 4.45, S.D.= 0.62)  และล าดับที่ 5 
ด้านบรรยากาศ (X̅ = 4.44, S.D.= 0.67)   
 จากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษในแต่ละด้านพบว่า 
 1. ด้ าน เนื้ อหา โดยรวมกลุ่ มตั วอย่ างมีความพึ งพอใจต่อ เนื้ อหาอยู่ ในระดับมาก       
(X̅ =4.45, S.D. =0.62) โดยรายการประเมินที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุด  คือ  ข้อ  (1) เนื้ อหาน่ าสนใจ    
( X̅ =4.54, S.D. =0.66) รอ งล งม า  คื อ  ข้ อ  (2) เนื้ อ ห าทั น สมั ย  (X̅=4.50, S.D. = 0.59) แ ล ะ            
ข้อ (4) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง (X̅ =4.42, S.D. =0.65) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ข้อ (3) การจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม (X̅ =4.33, S.D. =0.56) 

 2. ด้านสื่อการเรียนการสอน โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอน 
อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.49, S.D. =0.62) โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2 รายการ 
ได้แก่ ข้อ (5) ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ (X̅ =4.58, S.D. =0.58) และข้อ (6) มีความสวยงาม เข้าใจง่าย 
(X̅ =4.58, S.D. =0.58) รองลงมา คือ ข้อ (7) สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้คุ้มค่า (X̅ =4.46, S.D. 
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=0.66) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ (8) มีการยกตัวอย่างประกอบเพ่ือความเข้าใจ 
(X̅ =4.33, S.D. =0.64)  

 3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ =4.59, S.D. =0.56) โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ (9) ได้รับความรู้
เกี่ยวกับเสื้อผ้าและแฟชั่น (X̅ =4.67, S.D. =0.68) รองลงมา คือ ข้อ (10) ได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน 
ฟัง พูด อ่าน เขียน (X̅ =4.58, S.D. =0.50) โดย ล าดับรองลงมา คือ ข้อ (12) ได้พัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ (X̅ =4.54, S.D. =0.59) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ (10) ได้พัฒนา
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (X̅ =4.54, S.D. =0.66)  

 4. ด้านครูผู้สอน โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อครูผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X̅ =4.59, S.D. =0.50) โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 2 รายการ ได้แก่ 
ข้อ (13) มีความรอบรู้ในเนื้อหา (X̅ =4.63, S.D. =0.49)   และข้อ (16) มีการจัดการเรียนการสอนได้
น่าสนใจ สนุกสนาน (X̅ =4.63, S.D. =0.49) รองลงมา คือ ข้อ (15) มีความสามารถในการตอบข้อ
ซักถาม (X̅ =4.58, S.D. =0.50)   และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ (13) มีการเตรียมตัว
และมีความพร้อม (X̅ =4.50, S.D. =0.51) 

 5. ด้านบรรยากาศ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มาก (X̅ =4.44, S.D. =0.67) โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ (17) สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนโดยรวมแจ่มใส (X̅ =4.54, S.D. =0.66) รองลงมา คือ ข้อ (20) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
การเรียนการสอน (X̅ =4.50, S.D. =0.66) รองลงมา คือ ข้อ (18) จัดชั้นเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (X̅ =4.42, S.D. =0.65) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ (19) สร้างสิ่งแวดล้อมให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (X̅ =4.29, S.D. =0.69) 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ซึ่งหมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษในงานวิจัยครั้งนี้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
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บทที ่5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัย เรื่อง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์   
1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ก่อนและหลังการ
เรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จ านวน 25 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
จ านวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลาง พุทธศักราช 2551 เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนตามตัวชี้วัด       
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ข้อที่ ต1.2 ม.4-6/1 สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ประเด็น และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมสื่อสารต่อเนื่อง ซึ่งน ามาสู่การออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 แผน ได้แก่ 1) Describing People 2) Clothing และ 3) Fashion 
Styles 
 2. แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาแบบทดสอบเป็นวิธีการสอบพูดทางตรง ซึ่งแบบทดสอบ
ดังกล่าวมีข้อค าถามที่สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
กลุ่มตัวอย่างสอบโดยการพูดบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพที่สุ่มเลือกมา 1 รูป จากรูปภาพทั้งหมด 20 รูป 
รูปภาพทั้งหมดเป็นรูปภาพของนายแบบ นางแบบที่แต่งตัวในสไตล์และแฟชั่นต่างๆ หลังจากที่กลุ่ม
ตัวอย่างฟังข้อค าถามจบแล้ว แต่ละคนจะมีเวลาเตรียมตัวคนละ 1 นาที เพ่ือทดสอบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษดังกล่าว โดยมีเวลาคนละ 3 นาที             
 3. แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เป็นการประเมินแบบแยกส่วน 5 ด้าน คือ     
1) ด้านการออกเสียง 2) ด้านคล่องแคล่วในการใช้ภาษา 3) ด้านการใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ 4) ด้าน
เนื้อหา และ 5) ด้านความเป็นธรรมชาติ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับที่ 1 
หมายถึง ปรับปรุง 2) ระดับที่ 2 หมายถึง พอใช้ 3) ระดับที่ 3 หมายถึง ดี และ 4) ระดับที่ 4 หมายถึง 
ดีเยี่ยม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ เป็นการประเมินแบบแยกส่วน 5 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหา 2) ด้านสื่อการเรียนการสอน 
3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4) ด้านครูผู้สอน และ 5) ด้านบรรยากาศ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert มี 5 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุด   
2) ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย 3) ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง 4) ระดับที่ 4 หมายถึง มาก และ 5) 
ระดับท่ี 5 หมายถึง มากที่สุด  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่าสถิติทดสอบ t แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน  (t-test dependent)  และการวิเคราะห์
เนื้อหา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษา
ลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ33102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 7 ห้องเรียน จ านวน 225 คน 
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  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2     
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) 1 ห้องเรียน ได้ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จ านวน 25 คน     
ซึ่งนักเรียนในห้องนี้ก าลังศึกษาอยู่ในแผนการเรียนศิลป์ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) และเรียน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ33102) โดยหนังสือและเอกสารประกอบรายวิชาอิงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลา 8 คาบ รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง โดยมีล าดับขั้นตอนการเก็บและรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  2.1 จัดปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียน 
บทบาทของผู้เรียน จุดประสงค์ของการเรียน และวิธีการประเมินผล  
  2.2 ส ารวจหัวข้อโครงงานที่กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจมากที่สุด จาก 4 หัวข้อ ได้แก่ 
1) แฟชั่นเสื้อผ้า 2) บุคคลส าคัญ 3) อาหารและเครื่องดื่ม 4) การพยากรณ์อากาศ ได้หัวข้อการท า
โครงงานที่กลุ่มตัวอย่างสนใจมากท่ีสุด คือ แฟชั่นเสื้อผ้า คิดเป็น ร้อยละ 72 รองลงมาคือ อาหารและ
เครื่องดื่ม คิดเป็น ร้อยละ 16 รองลงมา คือ บุคคลส าคัญ คิดเป็น ร้อยละ 8 และล าดับสุดท้ายคือ การ
พยากรณ์อากาศ คิดเป็น ร้อยละ 4 
  2.3 ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือวัดระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการ
ประเมินเป็นการประเมินแบบแยกส่วน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการออกเสียง 2) ด้านคล่องแคล่วในการใช้
ภาษา 3) ด้านการใช้ค าศัพท์และไวยกรณ์ 4) ด้านเนื้อหา และ 5) ด้านความเป็นธรรมชาติ โดยเกณฑ์
การให้คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับที่ 1 หมายถึง ปรับปรุง 2) ระดับที่ 2 หมายถึง พอใช้ 3) 
ระดับท่ี 3 หมายถึง ดี และ 4) ระดับท่ี 4 หมายถึง ดีเยี่ยม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
  2.4 ด าเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 3 แผน แต่ละแผนเน้นการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการบรรยาย ได้แก่ 
1) Describing People บรรยายรูปลักษณ์และบุคลิกภาพของบุคคล 2) Clothing บรรยาย ประเภท 
รูปแบบ ลักษณะของเสื้อผ้า และเครื่องประดับต่างๆ 3) Fashion Styles บรรยายประเภทแฟชั่น
เสื้อผ้า และการแต่งกายในแฟชั่นประเภทต่างๆ โดยครูผู้สอนจะแนะน าให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างสังเกต
การใช้ภาษาและเก็บรวบรวมความรู้เพ่ือน ามาใช้ในกิจกรรมโครงงานของตนเองต่อไป 
  2.5 หลังจากท่ีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ครบทั้ง 3 แผนแล้ว ล าดับต่อไป นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน
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ภาษาอังกฤษในหัวข้อ Fashion Show โดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจะด าเนินการผ่านขั้นตอนการท า
โครงงาน ดังนี้ 
   2.5.1 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจะท าโครงงานเป็นกลุ่ม โดยได้แบ่งกลุ่มมาแล้ว
ตั้ งแต่การเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มด้วยการจัดกลุ่มตาม
ความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
   2.5.2 นักเรียนวางแผนการท าโครงงาน และศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียน ที่ได้รับจากการเรียนด้วยแผนการเรียนรู้ทั้ง 3 แผน เป็นแนวทางในการท าโครงงานเพ่ือ
น าเสนอโครงงาน เรื่อง Fashion Show ต่อไป โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน า (Coach) 
   2.5.3 นักเรียนน าเสนอโครงงาน Fashion Show ซึ่งนักเรียนจะได้แสดง
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านการน าเสนอโครงงานแฟชั่นโชว์ของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งประเมินการ
น าเสนอโครงงานของกลุ่มตนเองและเพ่ือน 
  2.6 ท าการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอบพูดทางตรง แบบทดสอบเป็นค าถาม 1 ค าถาม โดยให้นักเรียนเข้า
ทดสอบทีละคน แต่ละคนจะสุ่มเลือกรูปภาพมา 1 รูป จากรูปภาพทั้งหมด 20 รูป ซึ่งรูปภาพที่ใช้เป็น
รูปภาพของบุคคลที่แต่งตัวในสไตล์ต่างๆ ผู้เข้าทดสอบจะพูดบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพที่ได้สุ่มเลือก
ดังกล่าว โดยกรรมการจะให้เวลาผู้เข้าสอบเตรียมตัว คนละ 1 นาท ีและเวลาพูดสอบ 3 นาที 
  2.7 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยเป็นผู้อธิบายถึงวิธีการท าแบบประเมินและข้อความในแบบประเมินทุกข้อ 
และให้ผู้เรียนท าไปพร้อมๆ กัน 

 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด   
(X̅ = 4.51, S.D. = 0.59) 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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 1. จากผลการวิจัยข้อที่ 1 พบว่า ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 หลังการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจาก 
 1.1 การท ากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ กล่าวคือ การท ากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษจากการปฏิบัติจริง  โดยกระบวนการท า
โครงงาน แบ่งได้เป็น 3 ขั้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะทางการพูด
ภาษาอังกฤษ ตามข้ันตอนในการท างาน ดังนี้ 
  1) ขั้นการวางแผนโครงงาน ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือวางแผนในการท า
โครงงาน วิเคราะห์ขั้นตอนในการท าโครงงาน  มีโอกาสได้ฝึกใช้ภาษาก่อนที่จะน าไปใช้ในการท า
โครงงานจริง สอดคล้องกับแนวคิดของกรมวิชาการ (2544) ที่กล่าวว่า การเตรียมตัวผู้เรียนในด้าน
ภาษาที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนเห็นความเกี่ยวโยงของภาษากับชีวิตจริงทั้งในและนอกห้องเรียน 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Fried-Booth (1987) ที่กล่าวว่า ขั้นตอนการวางแผนเป็นการกระตุ้น
ความสนใจ เป็นการอภิปรายความคิดต่างๆ ให้ข้อแนะน าและแลกเปลี่ยนทักษะทางภาษาที่จะฝึกฝน
คือการพูด การฟัง การอ่านในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาร่วมกัน ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ประเมินตนเองในการปฏิบัติโครงงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติในการปรึกษางานกับเพ่ือน
อย่างมีเหตุผลอยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความกล้าแสดงความคิดเห็น และพูดน าเสนอ
ข้อมูลที่สนใจ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ จนกระทั่งสามารถ
ออกแบบการน าเสนอโครงงานจนเป็นที่น่าพอใจ  
  2) ขั้นการด าเนินโครงงาน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนได้ช่วยกันท างาน
ตามความรับผิดชอบของตน เช่น ค้นคว้าหาข้อมูล จัดการกับข้อมูลที่ได้ น าเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
น าเสนอโครงงาน ตั้งค าถามเมื่อมีข้อสงสัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง จนถึงการ
น าเสนอโครงงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Phillips; Burwood; and Dunford (1991) ที่กล่าวว่า 
จุดมุ่ งหมายของการท าโครงงานคือ มุ่ งเน้นให้ผู้ เรียนดึงคว ามรู้ทุกอย่างมาแก้ปัญหาโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ให้ผู้เรียนรับผิดชอบกับการเรียนของตนเอง พ่ึงพาตนเอง ท างานร่วมกันอย่าง
เท่าเทียมเพ่ือท าโครงงานให้ส าเร็จลุล่วง ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนต่อไป ดังข้อมูลที่ได้จากแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ข้อ 12) ได้พัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ นั้น มีค่าเฉลี่ย 4.45 ซึ่งอยู่ในระดับดี ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น 
  3) ขั้นการประเมินผลโครงงาน การท ากิจกกรมโครงงานภาษาอังกฤษเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ประเมินผลงานของตนเองและของเพ่ือนต่างกลุ่ม โดยพิจารณาถึงข้อดีและข้อควรปรับปรุง
ของผลงานของตน รวมทั้งให้เหตุผลประกอบการประเมินที่ชัดเจนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการ
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พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตนเองต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ Harris and McCann 
(1994) ที่กล่าวว่า การประเมิน เป็นการสะท้อนถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด 
วิธีท างาน ความพึงพอใจในกระบวนการท างาน และผลงาน และความต้องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินการน าเสนอโครงงาน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 18 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 80  
 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Thomas (2000) ที่พบว่า การสอนแบบ
โครงงานช่วยเพ่ิมทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน  รวมทั้งความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เช่นเดียวกับแนวคิดของ Haines (2002) ที่กล่าวว่า โครงงานเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริง เป็นการบังคับกลายๆ ให้ผู้เรียนต้องใช้
และปรับสิ่งที่รู้มาใช้ เน้นการมีส่วนร่วม การเข้ามามีบทบาทในการเลือกและตัดสินใจจะช่วยเพิ่มความ
สนใจและแรงจูงใจให้ผู้เรียน นอกจากนี้ยังช่วยให้ภาษาบูรณาการเข้าด้วยกันอีกครั้ง  สามารถ
เอ้ืออ านวยให้เกิดบริบทที่เป็นธรรมชาติ และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความมั่นใจในความสามารถของตน
มากพอท่ีจะใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงในโลกภายนอกต่อไปได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ขนิษฐา นาคน้อย (2550) ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมข้ึน เห็นได้ว่า วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานซึ่งมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน และมีโอกาสได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดและการคิดของตนเองผ่านกระบวนการท างานที่
เป็นระบบ 
 1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 3 แผน ผ่านการวิเคราะห์และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือตามสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และถูกออกแบบตาม
ขั้นตอนการสอนการพูดภาษาอังกฤษ ดังนี้  
  1) ขั้นกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้กิจกรรมเกมและการระดม
ความคิดกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนรวมถึงการบอกวัตถุประสงค์ของการเรียนและน าเข้าสู่บทเรียน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ พรสวรรค์ สีป้อ (2550) ที่กล่าวว่า ขั้นก่อนพูด เป็นการสร้างความสนใจ
ให้กับผู้เรียน เพ่ือเตรียมตัวผู้เรียนก่อนการพูด ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ เช่น การสอนความรู้ด้านสังคม 
และวัฒนธรรม การฝึกออกเสียงและฟังตัวอย่างสนทนา เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ข้อ 5) ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย 4.58 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  
  2) ขั้นน าเสนอเนื้อหา ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้ผู้เรียนฟังข้อความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ
หัวข้อที่จะเรียน ในระหว่างฟังข้อความนั้น ผู้เรียนต้องเติมค าศัพท์ หรือ ข้อความท่ีถูกเว้น และร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน ในขั้นตอนนี้ ผู้เรียนจะได้สังเกตและวิเคราะห์การใช้ค าศัพท์ ส านวนใน
การพูดภาษาอังกฤษ จนน าไปสู่การสรุปโครงสร้างทางไวยากรณ์ร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Scott (1981) ที่กล่าวว่า การน าเสนอเนื้อหาการสอนการพูดภาษาอังกฤษ ผู้สอนจะให้ผู้เรียนสังเกต
ลักษณะทางภาษา ความหมายของภาษาที่จะพูด โดยจะข้ึนอยู่กับบริบท  
  3) ขั้นฝึกปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
โดยฝึกร่วมกันทั้งห้อง ฝึกเป็นกลุ่ม และฝึกพูดเดี่ยวตามหัวข้อทีได้เรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
น าโครงสร้างทางภาษา ค าศัพท์ และส านวนมาใช้ในขั้นตอนนี้ ทั้งการฝึกแบบควบคุม (Controlled 
practice) และ การฝึกแบบอิสระ (Free practice) 
  4) ขั้นผลิตภาษา ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้ผู้เรียนน าทักษะภาษาที่ได้เรียนในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้มาสร้างประโยค ข้อความ และพูดน าเสนอในชั้นเรียน โดยมีครูผู้สอนและเพ่ือน
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง (Error correction) 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น าผลมาวิเคราะห์ และปรับปรุงก่อนน ามาใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้
เนื้อหายังตรงกับความสนใจของผู้เรียน และถูกออกแบบให้มีเนื้อหาใกล้เคียงและสอดคล้องกัน ส่งผล
ให้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน และยังส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อด้านการพัฒนาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายการย่อยพบว่าผู้เรียนพึงพอใจ
ด้านความสามารถท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอยู่ในระดับพึงพอใจมากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ใน
รายการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนข้อ (5) ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ และ (6) มีความสวยงาม
และเข้าใจง่าย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพียงจันทร์ ผุดเผือก (2550) 
ที่พบว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานแบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดและได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ได้เรียนตามความสนใจ 
นอกจากนี้ครูผู้สอนมีโอกาสได้น าเทคนิคการจัดการเรียนการสอนมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับระดับ
และความสามารถของผู้เรียน นอกจากนี้ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติมากกว่าการฟังบรรยาย พร้อมทั้งมีการน าเสนอตัวอย่างประกอบการสอน         
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Haines (1994) ที่กล่าวว่า ในการปฏิบัติโครงงาน ผู้เรียนควรมีความ
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พร้อมด้านภาษาเป็นอย่างดีก่อน เนื่องจากกิจกรรมโครงงานเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนน าความรู้ที่เรียนมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 1.3 แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาที่ได้รับการปรับระดับภาษาให้เหมาะกับผู้เรียน  ค าถามใน
แบบทดสอบใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สังเกตได้จากผลการจัดล าดับเนื้อหาจากแบบประเมินความพึงพอใจ
ที่ พบว่า เนื้อหามีความเหมาะสมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และแบบทดสอบฉบับนี้ได้รับการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 3 คน โดยค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Objective: IOC) พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67- 1.00 
 2. จากผลการวิจัยข้อที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก 
 2.1 ด้านเนื้อหา โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้านเนื้อหาอยู่ ในระดับมาก 
(X̅ =4.45, S.D. =0.62) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้จากการส ารวจหัวข้อ
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนใจมากที่สุด ซึ่งในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจะแนะน าให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างสังเกตการใช้ภาษาและเก็บรวบรวมความรู้ เพ่ือน ามาใช้ในการท าโครงงานของตนเองต่อไป
สอดคล้องกับแนวคิดของ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Haines (2002) ที่กล่าวว่า โครงงานให้
ความรู้สึกผ่อนคลายจากความซ้ าซากจ าเจ ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ รวมทั้ง
บรรยากาศในการเรียนดูไม่เป็นทางการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายจากวิธีการเรียนแบบ
ปกติ และสอดคล้องกับแนวคิดของ จิราภรณ์ ศิริทวี (2542) ที่กล่าวว่า การสอนแบบโครงงานมี
จุดประสงค์คือ ต้องการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต ตั้งค าถาม ตั้งสมมุติฐาน และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เพ่ือตอบค าถามที่ตนอยากรู้ รู้จักสรุป และท าความเข้าใจกับสิ่งที่ค้นพบ ดังจะเห็นได้จากผล
ของรายการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษด้านเนื้อหา ในรายการประเมินที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ (1) เนื้อหาน่าสนใจ (X̅ =4.54, S.D. =0.66) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา 
คือ ข้อ (2) เนื้อหาทันสมัย (X̅=4.50, S.D. = 0.59) อยู่ในระดับมาก และ ข้อ (4) สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง (X̅ =4.42, S.D. =0.65) อยู่ในระดับมาก และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ข้อ (3) การจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม (X̅ =4.33, S.D. =0.56) อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
 2.2 ด้านสื่อการเรียนการสอน โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอน 
อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.49, S.D. =0.62) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ออกแบบสื่อการเรียนการสอน
ให้มีเนื้อหาทันสมัย มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีรูปแบบสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดล าดับ
เนื้อหาจากง่ายไปยาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Fried-Booth (1987) ที่กล่าวว่า การออกแบบสื่อ 
การเตรียมเนื้อหา แบบสอบถาม ข้อค าถามที่จ าเป็นต่อการเก็บข้อมูลเป็นแนวทางที่จะท าโครงงาน
ไปสู่ความส าเร็จ ดังจะเห็นได้จากผลของรายการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงงาน
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ภาษาอังกฤษด้านสื่อการเรียนการสอน ในรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2 รายการ ได้แก่ 
ข้อ (5) ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ (X̅ =4.58, S.D. =0.58) และข้อ (6) มีความสวยงาม เข้าใจง่าย 
(X̅ =4.58, S.D. =0.58) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ (7) สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้
คุ้มค่า (X̅ =4.46, S.D. =0.66) อยู่ในระดับมาก และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ (8) มี
การยกตัวอย่างประกอบเพ่ือความเข้าใจ (X̅ =4.33, S.D. =0.64) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจมีน้อยเกินไป   

2.3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ =4.59, S.D. =0.56) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะ
ได้รับสูงสุดจากการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับแนวคิดของ Haines 
(2002) ที่กล่าวว่า การท าโครงงานจะช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับโลกแห่งความเป็น
จริง ได้ท างานร่วมกับผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันโดยมีความส าคัญอย่างเท่าเทียมกัน  นอกจากนี้
โครงงานยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกความคล่องในการใช้ภาษา และเห็นความส าคัญของการใช้ภาษา
อย่างถูกต้อง ดังจะเห็นได้จากผลของรายการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ (9) ได้รับความรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าและแฟชั่น (X̅ =4.67, 
S.D. =0.68) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ (10) ได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน 
เขียน (X̅ =4.58, S.D. =0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด โดย ล าดับรองลงมา คือ ข้อ (12) ได้พัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ (X̅ =4.54, S.D. =0.59) อยู่ในระดับมากที่สุด และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ข้อ (10) ได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (X̅ =4.54, S.D. =0.66) ซึ่งแม้มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด แต่ยังคงอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน 

2.4 ด้านครูผู้สอน โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อครูผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X̅ =4.59, S.D. =0.50) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยมีการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาตามหลักสูตร
แกนกลาง พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการสอนแบบโครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือให้ผลการใช้กิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกให้ผู้เรียน คอยให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถามเมื่อผู้เรียนเกิดข้อสงสัย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ กรมวิชาการ (2544) ที่กล่าวว่า ครูผู้สอนมีหน้าที่ให้ค าสั่งที่ชัดเจน หากจ าเป็นอาจใช้
ภาษาไทย และต้องมีการตรวจสอบว่าผู้เรียนเข้าใจวิธีท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้โครงงานบรรลุผลส าเร็จ
ได้ด้วยดี และเดินตรวจและให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็นขณะผู้เรียนท างาน เพ่ือให้แน่ใจว่า
ผู้เรียนท างานตามแผนที่วางไว้ ดังจะเห็นได้จากผลของรายการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษด้านครูผู้สอนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 2 รายการ ได้แก่ ข้อ (13) 
มีความรอบรู้ในเนื้อหา (X̅ =4.63, S.D. =0.49)   และข้อ (16) มีการจัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจ 



  93 

สนุกสนาน (X̅ =4.63, S.D. =0.49) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ (15) มีความสามารถใน
การตอบข้อซักถาม (X̅ =4.58, S.D. =0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ข้อ (13) มีการเตรียมตัวและมีความพร้อม (X̅ =4.50, S.D. =0.51) ซึ่งแม้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
แต่ยังคงอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน 

2.5 ด้านบรรยากาศ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก (X̅ =4.44, S.D. =0.67) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยมีการจัดห้องเรียนให้มีความแจ่มใส 
สะอาด เป็นระเบียบ มีการจัดป้ายนิเทศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนภายในห้องเรียน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ กรมวิชาการ (2544) ที่กล่าวว่าในขั้นการด าเนินโครงงาน ครูผู้สอนมีบทบาทเป็นเพียง
ผู้อ านวยความสะดวก คือ จัดอุปกรณ์หรือโต๊ะให้อยู่ในสภาพที่ต้องการ เช่น เป็นคู่ เป็นกลุ่ม          
จัดอุปกรณ์ให้เรียบร้อย สอดคล้องกับแนวคิดของ Ribe & Vidal (1993) ที่กล่าวว่า ในขั้นตอนการ
เรียนการสอนโครงงานขั้นสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน เป็นขั้นเตรียมความพร้อมให้สมาชิกในกลุ่มมี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่รู้สึกอึดอัดใจในการเรียนรู้ ดังจะเห็นได้จากผลของรายการ
ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษด้านบรรยากาศการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
คือ ข้อ (17) สภาพแวดล้อมในห้องเรียนโดยรวมแจ่มใส (X̅ =4.54, S.D. =0.66) อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ ข้อ (20) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน (X̅ =4.50, S.D. =0.66) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ข้อ (18) จัดชั้นเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน (X̅ =4.42, S.D. =0.65) 
อยู่ในระดับมาก  และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ (19) สร้างสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง (X̅ =4.29, S.D. =0.69) อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ  

 จากการวิจัยเรื่อง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิด และน าเสนอข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ และ
เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ แก่ผู้ที่จะท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อไป มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. ในขั้นตอนการปฐมนิเทศก่อนการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้อธิบายรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจแล้ว แต่ในช่วงแรกของการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนยังไม่คุ้นเคย ดังนั้นผู้สอน
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จึงต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นกันเองระหว่างผู้เรียนและผู้สอนให้มากที่สุด เพ่ือ
ส่งเสริม ความกล้าพูดและกล้าแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
 2. จากการท าวิจัยในครั้งนี้ พบว่า วิธีการใช้กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะพูดภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนในหัวข้อตามความถนัดและความสนใจของตน ดังนั้นโครงงานที่จัดต้องเหมาะสมกับความสนใจ
และระดับความสามารถของนักเรียน สอดคล้องกับค่านิยม ช่วงวัย และสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 
 3. ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์ผลงานของ
ตนให้โดดเด่นกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ดังนั้นควรมีรางวัล หรือเกียรติบัตร ให้นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนทั้งคนที่เก่ง
ด้านการพูดภาษาอังกฤษ หรือความประพฤติดี ท างานดี มีความตั้งใจในการเรียน  ได้เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองและมีก าลังใจในการพัฒนาตนเองต่อไป 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านอ่ืนๆ เช่น การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 
เป็นต้น 
 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษร่วมกับวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเพ่ือช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
สื่อสาร และทักษะชีวิต 
รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 

1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค์การเรียนรู้ของ  
   แผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะ 
   การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
   กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
3. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินทักษะ 
   การพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะ 
   การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมโครงงาน  
   ภาษาอังกฤษ ส าหรับงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูด  
   ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
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ตารางท่ี 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค์การเรียนรู้
ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Describing People 

ข้อ รายการการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ R IOC ความคิดเห็น 

คนที่
1 

คนที่
2 

คนที่
3 

1 แผนมีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนและ
สัมพันธ์กัน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

2 เนื้อหา/สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

3 กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

4 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความสามารถผู้เรียน 

+1 0 +1 3 0.67 สอดคล้อง 

5 กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการคิด  การลง
มือปฏิบัติ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

6 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
7 สื่อ/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมและ

จุดประสงค์ 
+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

8 สื่อหลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วัย 
และความสามารถผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

9 วิธีการวัดผลและเครื่องมือสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

10 เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน  ครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค์การเรียนรู้
ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Clothing 

ข้อ รายการการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ R IOC ความคิดเห็น 

คนที่
1 

คนที่
2 

คนที่
3 

1 แผนมีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนและ
สัมพันธ์กัน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

2 เนื้อหา/สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

3 กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

4 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความสามารถผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

5 กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการคิด  การลง
มือปฏิบัติ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

6 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
7 สื่อ/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมและ

จุดประสงค์ 
+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

8 สื่อหลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วัย 
และความสามารถผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

9 วิธีการวัดผลและเครื่องมือสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

10 เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน  ครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 11 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค์การเรียนรู้
ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Fashion Styles 

ข้อ รายการการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ R IOC ความคิดเห็น 

คนที่
1 

คนที่
2 

คนที่
3 

1 แผนมีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนและ
สัมพันธ์กัน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

2 เนื้อหา/สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

3 กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

4 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความสามารถผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

5 กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการคิด  การลง
มือปฏิบัติ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

6 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
7 สื่อ/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมและ

จุดประสงค์ 
+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

8 สื่อหลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วัย 
และความสามารถผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

9 วิธีการวัดผลและเครื่องมือสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

10 เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน  ครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 12 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังส าหรับงานวิจัย
เรื่อง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ข้อ รายการการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ 𝐑 IOC ความคิดเห็น 

คนที่
1 

คนที่
2 

คนที่
3 

1 แบบทดสอบมีความสอดคล้อง ครอบคลุมกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

2 แบบทดสอบมีความเหมาะสมกับวัยหรือ
ระดับชั้นของนักเรียน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

3 แบบทดสอบส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
ของนักเรียน   +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

4 แบบทดสอบใช้ภาษาตั้งค าถามได้อย่าง
เหมาะสมชัดเจน  +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

5 แบบทดสอบมีประสิทธิภาพสามารถประเมิน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ดี +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 13 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ส าหรับงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ประเด็นเกณฑ์การ
ประเมิน 

การให้คะแนนตาม
เกณฑ์ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ 𝐑 IOC ความคิดเห็น 

คนที่
1 

คนที่
2 

คนที่
3 

Pronunciation 
(การออกเสียง) 

4 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
3 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
2 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
1 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

Fluency 
(ความคล่องแคล่ว) 

4 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
3 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
2 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
1 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

Grammar and 
Vocabulary 

(การใช้ค าศัพท์และไวยกรณ์) 

4 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
3 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
2 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
1 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

Content 
(เนื้อหา) 

4 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
3 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
2 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
1 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

Naturalness 
(ความเป็นธรรมชาติ) 

4 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
3 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
2 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
1 คะแนน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ส าหรับงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษใน         
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ 𝐑 IOC ความคิดเห็น 

คนที่
1 

คนที่
2 

คนที่
3 

1 เนื้อหามีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนและ
สัมพันธ์กัน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

2 เนื้อหา/สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

3 กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

4 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความสามารถผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

5 กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการคิด  การลง
มือปฏิบัติ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

6 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
7 สื่อ/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมและ

จุดประสงค์ +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

8 สื่อหลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วัย 
และความสามารถผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

9 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าและ
แฟชั่น 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

10 นักเรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

11 นักเรียนได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด 
อ่าน เขียน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

12 นักเรียนได้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
13 ครูผู้สอนมีความรอบรู้ในเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
14 ครูผู้สอนมีการเตรียมตัวและมีความพร้อม +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
15 ครูผู้สอนมีความสามารถในการตอบข้อ

ซักถาม 
+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

16 ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนได้
น่าสนใจ สนุกสนาน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
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ข้อ รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ 𝐑 IOC ความคิดเห็น 

คนที่
1 

คนที่
2 

คนที่
3 

17 สภาพแวดล้อมในห้องเรียนโดยรวมแจ่มใส +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
18 ครูผู้สอนจัดชั้นเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

19 ครูผู้สอนสร้างสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

20 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน +1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ส าหรับงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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Lesson Plan 1 

Unit: 7/1    Unit Title: In style  Course: English 33102 

Class Level:  Matthayomsuksa 6  Time: 110 minutes Date:  

Theme   Describing People  

Strand  1: Language for Communication  

Standards  1.2 (1) Converse to exchange data about themselves and 

various matters around them, experiences, situations, news/ incidents and issues of 

interest to the society, and also, to enables them communicate the data continuously 

and appropriately. 

Functions  Describing a person’s appearance and personality. 

Terminal Objective: To describe a classmate physical appearance and personality. 

Enabling Objective 1. To play “slap the board” game in order to recall their 

background knowledge. 

   2. To fill in the information in the gap.  

   3. To summarize how to use the target language together. 

   4. To draw and describe a person’s appearance and personality. 

   5. To describe a classmate physical appearance and personality. 

Expected Behaviour 1. To share ideas with others confidently. 

   2. To be able to work cooperatively with others. 

   3. To express reasonable opinions.     

Language Focus  

 Skills focused: Speaking about clothing and fashions. 

Language Functions and exponents: To discuss people’s lifestyles and habits 

Vocabulary:  

 Appearance: black hair, tall, short, old, young, pretty, long, dark hair, 

brown eyes, curry hair, straight hair, slim, fat, short hair, long hair, has 

a beard/ moustache etc.  

 Personality: kind, smart, funny, hardworking, quiet, sweet, intelligent, 

friendly, outgoing, serious etc. 

Grammar:  

Materials  1. PowerPoint Presentation 

2. Worksheets 

3. Flashcards 

4. Video Clips 

Teacher personal Aim To be aware of the limited time of teaching. 

    To speak more clearly. 

   

  To motivate the  students to work in groups 
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Steps of teaching 

 Motivation  
Contents Stage Aim Interaction Teaching 

Aids 

   Teacher greets students “Good 

morning my lovely students.” 

 

Lead-in 
- Activate schemata, motivate and 

brainstorm about a person’s 

appearance and personality. 

T:  I would like to know what you 

think about me. 

T:  Am I beautiful? 

Ss: Yes, you are. 

T:  Am I tall? 

Ss: No, you’re not. /no, you aren’t. 

T:  Do I have straight hair? 

Ss: No, you don’t. /no, you haven’t. 

T:  What do I look like? 

Ss:  Try to answer. 
 
The teacher guide students about the 

topic of the lesson today.  

Play “Slap the Board” game 

 How to play 
1. Divide the students into 2 teams. 

2. Each team  sends 1 volunteer to be 

the hitter. 

3. The teacher tells the appearances of 

each person to students. 

4. Each volunteer runs to hit the 

correct picture on the board. 

5. The fastest volunteer who slap the 

picture orrectly gets 1 point per round. 

6. The team which has the highest 

points is the winner. 

 

 

-To let students 

guess the topic 

of the lesson. 

 

 

 

- To activate 

schemata, 

motivate 

students to 

learn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  To let students 

recall their 

background 

knowledge 

about describing 

people. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T - Ss 

 

 

 

T-Ss 

 

 

 

 

 

 

T-Ss 

Ss-Ss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictures 
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 Presentation 

 
Contents Stage Aim Interaction Teaching 

Aids 

 The teacher turns on the audio 

about describing people to 

students. 

 Students fill the information 

while they’re listening in the 

gaps. 

 

 

 

 

 

 

 

(Audio script) 

 

 

 

 

 

 

 

(Exercise) 

 

 

 

 

 

 

(Audio script) 

 To let 

the 

students 

notice 

how to 

describe 

people. 

S-s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Audio 

- Worksheet 



  117 

Contents Stage Aim Interaction Teaching 

Aids 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Exercise) 

 The teacher and the students check 

the answers together. 

 Students read the passages aloud 

together. 

 

 The teacher explains the 

differences between a person’s 

appearance and personality. 

Appearance: black hair, tall, short, 

old, young, pretty, long, dark hair, 

brown eyes, curry hair, straight hair, 

slim, fat, short hair, long hair, has a 

beard/ moustache, etc.  

 

Personality: kind, smart, funny, 

hardworking, quiet, sweet, intelligent, 

friendly, outgoing, serious, etc. 

 

 The teacher explains how to ask 

questions about someone’s 

appearance and personality. 

 

- Asking someone’s appearance 

Q: What does he look like? 

A: He is tall and has dark curly hair. 

- Asking someone’s personality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-Ss 
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Contents Stage Aim Interaction Teaching 

Aids 

Q: What’s he like? 

A: He seems friendly and outgoing. 

- The teacher asks useful 

adjectives to describe a 

person’s appearance and 

personality more. 

- Students give more adjectives 

and check together. 

The teacher and students summarize 

how to describe a person’s appearance 

and personality. 

S/He’s _____________. 

S/ He has___________.  

 The teacher shows a picture and let 

students ask questions and describe 

about someone’s appearance and 

personality in the whole class. 

 The teacher asks for a volunteer to 

be a model and let other students 

ask questions and describe about 

someone’s appearance and 

personality in the whole class. 
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 Practice 

 
Contents Stage Aim Interaction Teaching 

Aids 

 Talking and drawing activity 

How to do the activity 

1. Give one student a new picture 

and give the partner a blank 

sheet of paper. 

2. The students with the picture 

will describe the photos to 

their partners. 

3. The students with the blank 

papers will draw the person’s 

that their partners describe. 

4. Afterwards, have students 

compare the drawings and 

photographs. 

5. Have students change roles. 

  - Photos of 

famous 

people 

- Blank 

paper 

 

 Production 

 

Contents Stage Aim  Interaction Teaching 

Aids 

 Who is he/she? 

How to do the activity 

1. Each student writes his/her 

name on a piece of paper and 

put it in the box.  

2. The teacher asks for a 

volunteer to pick a name card 

in the box. 

3. The volunteer describes about 

appearance and personality 

from the name card. 

4. The others try to guess who is 

he/she? 

5. Take turn until the activity is 

finish. 

 Whole class - Box 

- Piece of 

paper 
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Evaluation - Describing a classmate physical appearance and Personalities 

No. Name Pronunciation 

 

 

(4) 

Fluency 

 

 

(4) 

Grammar 

and 

vocabulary 

(4) 

Content 

 

 

(4) 

Naturalness 

 

 

(4) 

Total 

 

 

(20) 

1        

2        

3        

4        

   

After Teaching Record 

The teaching outcome  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Problems  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Suggestions  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ตารางท่ี 15 เกณฑ์การให้คะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษส าหรับกิจกรรมท้ายบทในขั้น 
Production : Describing a classmate physical appearance and personalities 

Grading Criteria for English Speaking Test 

Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

1 Pronunciation 

(การออก
เสียง) 

- Most 
utterances 
contain errors.  
(ค าพูดส่วนใหญ่
มีข้อผิดพลาด) 
- Many 
utterances are 
incomprehensible.  
(ค าพูดจ านวน
มากไม่สามารถ
เข้าใจได้) 

- Pronunciation is 
okay; No effort 
towards a 
native accent. 
(การออกเสียง
พอใช้ แต่ยังไม่มี
ความพยายามใน
การเน้นส าเนียง
เหมือนเจ้าของ
ภาษา) 
- Many errors 
that interfere 
with 
comprehensibility. 
(การออกเสียงมี
ข้อผิดพลาด
มากมายซึ่งรบกวน
ต่อความเข้าใจ) 
 

- Pronunciation is 
good and not 
interferes with 
communication. 
(การออกเสียงดี
และไม่รบกวน
การสื่อสาร) 
Comprehensible, 

generally 
correct. 
(สามารถเข้าใจได้
ถูกต้องโดยทั่วไป) 
- Occasional 
errors. 
(มีข้อผิดลาด
เล็กน้อย) 

- Pronunciation 
is very 
clear and 
easy to 
understand. 
(การออก
เสียงมีความ
ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย) 
- Phonetically 
correct. 
(ออกเสียง
ถูกต้องตาม
หลัก
สัทศาสตร์) 
- Almost 
error free. 
(เกือบไม่มี
ข้อผิดพลาด
ในการออก
เสียง) 
- Genuine 
effort to 
sound like 
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Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

native 
speaker. 
(พยายาม
ออกเสียง
คล้าย
เจ้าของ
ภาษา) 

2 Fluency 
(ความ

คล่องแคล่วใน
การใช้ภาษา) 

- Does not 
complete 
utterances. 
(พูดไม่สมบูรณ์) 
- Speech is 
very slow, 
stumbling, 
nervous, and 
uncertain with 
response, 
except for 
short or 
memorized 
expressions.  
(พูดช้ามาก พูด
สะดุด ประหม่า 
และไม่มั่นใจใน
การตอบสนอง 
ยกเว้นเป็นการ

- Speech is 
slow and often 
hesitant and 
irregular.  
(พูดช้า มักลังเล
และแสดงอาการ
ผิดปกติ) 
- Sentences 
may be left 
uncompleted, 
but the student 
is able to 
continue. 
(ประโยคอาจไม่
สมบูรณ์ แต่
นักเรียนสามารถ
ด าเนินการต่อได้) 

Speech is 
mostly 
smooth but 
with some 
hesitation and 
unevenness 
caused 
primarily by 
rephrasing and 
groping for 
words. 
(การพูดส่วนใหญ่
ราบรื่นแต่ยัง
ลังเลและมีความ
ไม่สม่ าเสมอที่
เกิดจากการใช้
ถ้อยค าใหม่) 

Speech is 
effortless 
and 
smooth 
with 
speed 
that 
comes 
close to 
that of a 
native 
speaker. 
(พูดได้
คล่องแคล่ว
ง่ายดายและ
ราบรื่นด้วย
ความเร็วที่
ใกล้เคียงกับ
เจ้าของ
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Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

แสดงออกหรือ
จดจ าสั้น ๆ) 
-Difficult for a 
listener to 
understand. 
(เป็นการยากท่ี
ผู้ฟังจะเข้าใจ) 

ภาษา) 

3 Grammar 
and 

Vocabulary 
(การใช้

ค าศัพท์และไว
ยกรณ์) 

Generally 
poor grammar 
and 
vocabulary 
usage with a 
high 
frequency of 
errors but 
they do not 
affect 
coherence. 
(โดยทั่วไปการใช้
ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์ที่ไม่ดีซึ่ง
มีข้อผิดพลาด
บ่อยครั้งมาก แต่
ไม่มีผลต่อการ
เชื่อมโยงกัน) 

Accurate 
grammar and 
vocabulary 
usage about 
half the time 
with a few 
major errors. 
(การใช้ไวยากรณ์
และค าศัพท์ที่
แม่นย าประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 
ข้อผิดพลาด
เล็กน้อย) 

Accurate 
grammar and 
vocabulary 
usage most of 
the time with 
occasional 
errors. 
(การใช้ไวยากรณ์
และค าศัพท์ที่
แม่นย าเกือบ
ตลอดเวลาโดยมี
ข้อผิดพลาดเป็น
ครั้งคราว) 

Exceptional 
use of 
grammar 
and 
vocabulary 
throughout 
with 
minimal or 
no errors. 
(การใช้
ไวยากรณ์
และค าศัพท์
ที่ยอดเยี่ยม
โดยไม่มี
ข้อผิดพลาด 
หรือมีน้อย
ที่สุดหรือไม่
มีเลย) 

4 Content Content is Content is Content is Content is 
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Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

(เนื้อหา) related 
to the prompt 
but it lacks 
clarity and 
relevance 
most of 
the time. 
(เนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับหัวข้อท่ี
ก าหนด 
แต่ขาด 
ความชัดเจนและ 
ใช้เวลาเยอะ) 

relevant 
about half the 
time but the 
ideas 
are not well 
organized. 
(เนื้อหามีความ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ที่ก าหนดประมาณ
ครึ่งหนึ่ง แต่ยัง
จัดระบบความคิด
ไม่ค่อยดี) 

relevant 
and cohesive 
most 
of the time 
but it 
lacks 
consistent 
focus with 
occasional 
digressions. 
(เนื้อหามีความ
เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อที่ก าหนด 
แต่ยังขาดความ
สม่ าเสมอ 
และพูดนอก
ประเด็น 
เป็นครั้งคราว) 

coherent, 
relevant 
and well-
organized 
with 
consistent 
focus on 
the 
prompt. 
(เนื้อหามี
ความ
เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อที่
ก าหนด 
และ
จัดระบบ
ความคิด
อย่างดี 
ด้วยความ
สอดคล้อง
อย่าง
รวดเร็ว) 

5 Naturalness 
(ความเป็น
ธรรมชาติ) 

Lack of 
naturalness. 
(ไม่เป็น
ธรรมชาติ) 

Naturalness is 
fair. 
(ความเป็น
ธรรมชาติอยู่ใน

Naturalness is 
good. 
(ความเป็น
ธรรมชาติอยู่ใน

Naturalness 
is 
excellent.  
(ความเป็น
ธรรมชาติอยู่
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Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

ระดับพอใช้) ระดับดี) ในระดับ
ใกล้เคียง
เจ้าของ
ภาษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  126 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
การทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

1. แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

2. เกณฑ์การให้คะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Grading Criteria for English  
   Speaking Test) 
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แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

Direct Speaking 

Pre-test& Post-test 

แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรง 

 แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ (Objective of Test) 
 แบบทดสอบฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบจะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ (Characteristics of test takers) 
 ผู้เข้ารับการทดสอบเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนในวิชาภาษาอังกฤษ 6 รหัสวิชา อ33102  

การจัดเตรียมก่อนการทดสอบ (Setting) 
 สถานที่สอบต้องมีความเงียบสงบและเป็นส่วนตัว จัดเตรียมห้องสอบจ านวน 1 ห้อง 
ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอ้ี 5 ชุด ส าหรับกรรมการสอบ 4 คน และผู้เข้าสอบ 1 คน จัดเตรียมกระดาษ
ส าหรับบันทึกข้อความ แบบบันทึกคะแนนส าหรับกรรมการคุมสอบ 

ระยะเวลาในการทดสอบ (Duration of the test) 
 5 นาที ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน 

โครงสร้างและเนื้อหาของแบบทดสอบ (Test structure& Test content) 

ตอนที่ 1 การสัมภาษณ์ (Free Interview) ใช้เวลาประมาณ 2 นาที เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและลด
อาการตื่นเต้นของผู้เข้ารับการทดสอบ  
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 เป็นการพูดคุยเพ่ือสร้างความคุ้นเคยระหว่างกรรมการสอบและผู้เข้ารับการทดสอบ โดย
กรรมการสอบจะถามค าถามผู้เข้ารับการสอบโดยใช้ค าถามง่ายๆ เกี่ยวกับตัวนักเรียนจ านวน 2 
ค าถาม โดยมีข้อค าถาม ดังนี้ 
 1. Question: Tell me about yourself. 
 2. Question: What do you do in your free time? 
 3. Question: What do you do to improve your English speaking skill? 
 4. Question: What does fashion mean to you? 
 5. Question: How much time did you spend this morning in deciding what to 
wear? 
 ตอนที่ 2 การพูดบรรยายสิ่งต่างๆที่เห็นในภาพเกี่ยวกับแฟชั่นใน 3 หัวข้อใหญ่ คือ 1) การ
บรรยายบุคลิก ลักษณะของบุคคล (Describing People) 2) การบรรยายเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ 
(Clothing) และ 3) การบรรยายรูปแบบของแฟชั่น (Fashion Styles) ใช้เวลา 3 นาที (20 คะแนน) 
 ตัวอย่างค าพูดส าหรับกรรมการสอบ 
 The examiner will say something on the line of. 
 Examiner: Now in this part of the test, I’d like you to choose one of these 
pictures. 
 Then, describe the picture that you choose following these questions. 
  - What does he look like? / What’s he like? 
  - What is he/she wearing? Describe about it. 
  - What is this fashion style? Describe about it. 
 You have 1 minute to prepare. 
  Tell me when you're ready to speak. 

การให้คะแนน (Scoring Method) 

 แบบทดสอบมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน (กรรมการสอบเริ่มให้คะแนนในตอนที่ 2)  

เกณฑ์การให้คะแนน (Speaking Test Rubrics) 

 การให้คะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 5 ทักษะย่อย ดังนี้ 
 1. Pronunciation (การออกเสียง) 
 2. Fluency (ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา) 
 3. Grammar and Vocabulary (การใช้ค าศัพท์และไวยกรณ์) 
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 4. Content (เนื้อหา) 
 5. Naturalness (ความเป็นธรรมชาติ) 

 เกณฑ์การให้คะแนนมี 4 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับท่ี 1 หมายถึง ปรับปรุง  
 2. ระดับท่ี 2 หมายถึง พอใช้  
 3. ระดับท่ี 3 หมายถึง ดี และ  
 4. ระดับท่ี 4 หมายถึง ดีเยี่ยม  
  

รวม คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  130 

ตารางท่ี 16 เกณฑ์การให้คะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
Grading Criteria for English Speaking Test 

Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

1 Pronunciation 

(การออก
เสียง) 

- Most 
utterances 
contain errors.  
(ค าพูดส่วนใหญ่
มีข้อผิดพลาด) 
- Many 
utterances are 
incomprehensible.  
(ค าพูดจ านวน
มากไม่สามารถ
เข้าใจได้) 

- Pronunciation is 
okay; No effort 
towards a 
native accent. 
(การออกเสียง
พอใช้ แต่ยังไม่มี
ความพยายามใน
การเน้นส าเนียง
เหมือนเจ้าของ
ภาษา) 
- Many errors 
that interfere 
with 
comprehensibility. 
(การออกเสียงมี
ข้อผิดพลาด
มากมายซึ่งรบกวน
ต่อความเข้าใจ) 
 

- Pronunciation is 
good and not 
interferes with 
communication. 
(การออกเสียงดี
และไม่รบกวน
การสื่อสาร) 
Comprehensible, 

generally 
correct. 
(สามารถเข้าใจได้
ถูกต้องโดยทั่วไป) 
- Occasional 
errors. 
(มีข้อผิดลาด
เล็กน้อย) 

- Pronunciation 
is very 
clear and 
easy to 
understand. 
(การออก
เสียงมีความ
ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย) 
- Phonetically 
correct. 
(ออกเสียง
ถูกต้องตาม
หลัก
สัทศาสตร์) 
- Almost 
error free. 
(เกือบไม่มี
ข้อผิดพลาด
ในการออก
เสียง) 
- Genuine 
effort to 
sound like 
native 
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Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

speaker. 
(พยายาม
ออกเสียง
คล้าย
เจ้าของ
ภาษา) 

2 Fluency 
(ความ

คล่องแคล่วใน
การใช้ภาษา) 

- Does not 
complete 
utterances. 
(พูดไม่สมบูรณ์) 
- Speech is 
very slow, 
stumbling, 
nervous, and 
uncertain with 
response, 
except for 
short or 
memorized 
expressions.  
(พูดช้ามาก พูด
สะดุด ประหม่า 
และไม่มั่นใจใน
การตอบสนอง 
ยกเว้นเป็นการ
แสดงออกหรือ

- Speech is 
slow and often 
hesitant and 
irregular.  
(พูดช้า มักลังเล
และแสดงอาการ
ผิดปกติ) 
- Sentences 
may be left 
uncompleted, 
but the student 
is able to 
continue. 
(ประโยคอาจไม่
สมบูรณ์ แต่
นักเรียนสามารถ
ด าเนินการต่อได้) 

Speech is 
mostly 
smooth but 
with some 
hesitation and 
unevenness 
caused 
primarily by 
rephrasing and 
groping for 
words. 
(การพูดส่วนใหญ่
ราบรื่นแต่ยัง
ลังเลและมีความ
ไม่สม่ าเสมอที่
เกิดจากการใช้
ถ้อยค าใหม่) 

Speech is 
effortless 
and 
smooth 
with 
speed 
that 
comes 
close to 
that of a 
native 
speaker. 
(พูดได้
คล่องแคล่ว
ง่ายดายและ
ราบรื่นด้วย
ความเร็วที่
ใกล้เคียงกับ
เจ้าของ
ภาษา) 
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Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

จดจ าสั้น ๆ) 
-Difficult for a 
listener to 
understand. 
(เป็นการยากท่ี
ผู้ฟังจะเข้าใจ) 

3 Grammar 
and 

Vocabulary 
(การใช้

ค าศัพท์และไว
ยกรณ์) 

Generally 
poor grammar 
and 
vocabulary 
usage with a 
high 
frequency of 
errors but 
they do not 
affect 
coherence. 
(โดยทั่วไปการใช้
ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์ที่ไม่ดีซึ่ง
มีข้อผิดพลาด
บ่อยครั้งมาก แต่
ไม่มีผลต่อการ
เชื่อมโยงกัน) 

Accurate 
grammar and 
vocabulary 
usage about 
half the time 
with a few 
major errors. 
(การใช้ไวยากรณ์
และค าศัพท์ที่
แม่นย าประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 
ข้อผิดพลาด
เล็กน้อย) 

Accurate 
grammar and 
vocabulary 
usage most of 
the time with 
occasional 
errors. 
(การใช้ไวยากรณ์
และค าศัพท์ที่
แม่นย าเกือบ
ตลอดเวลาโดยมี
ข้อผิดพลาดเป็น
ครั้งคราว) 

Exceptional 
use of 
grammar 
and 
vocabulary 
throughout 
with 
minimal or 
no errors. 
(การใช้
ไวยากรณ์
และค าศัพท์
ที่ยอดเยี่ยม
โดยไม่มี
ข้อผิดพลาด 
หรือมีน้อย
ที่สุดหรือไม่
มีเลย) 

4 Content 
(เนื้อหา) 

Content is 
related 

Content is 
relevant 

Content is 
relevant 

Content is 
coherent, 
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Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

to the prompt 
but it lacks 
clarity and 
relevance 
most of 
the time. 
(เนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับหัวข้อท่ี
ก าหนด 
แต่ขาด 
ความชัดเจนและ 
ใช้เวลาเยอะ) 

about half the 
time but the 
ideas 
are not well 
organized. 
(เนื้อหามีความ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ที่ก าหนดประมาณ
ครึ่งหนึ่ง แต่ยัง
จัดระบบความคิด
ไม่ค่อยดี) 

and cohesive 
most 
of the time 
but it 
lacks 
consistent 
focus with 
occasional 
digressions. 
(เนื้อหามีความ
เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อที่ก าหนด 
แต่ยังขาดความ
สม่ าเสมอ 
และพูดนอก
ประเด็น 
เป็นครั้งคราว) 

relevant 
and well-
organized 
with 
consistent 
focus on 
the 
prompt. 
(เนื้อหามี
ความ
เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อที่
ก าหนด 
และ
จัดระบบ
ความคิด
อย่างดี 
ด้วยความ
สอดคล้อง
อย่าง
รวดเร็ว) 

5 Naturalness 
(ความเป็น
ธรรมชาติ) 

Lack of 
naturalness. 
(ไม่เป็น
ธรรมชาติ) 

Naturalness is 
fair. 
(ความเป็น
ธรรมชาติอยู่ใน
ระดับพอใช้) 

Naturalness is 
good. 
(ความเป็น
ธรรมชาติอยู่ใน
ระดับดี) 

Naturalness 
is 
excellent.  
(ความเป็น
ธรรมชาติอยู่
ในระดับ
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Items Performance 
Areas 

(ประเด็น) 

Need 
Improving 
(ปรับปรุง) 

(1) 

Fair 
 

(พอใช)้ 
(2) 

Good 
 

(ด)ี 
(3) 

Excellent 
 

(ดีเยี่ยม) 
(4) 

ใกล้เคียง
เจ้าของ
ภาษา) 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
16-20   ดีมาก 
11-15   ดี 
6-10   ปานกลาง 
1-5   ปรับปรุง 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ค าชี้แจง: ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนโปรดแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาทักษะการพูดโดย

ใช้โครงงานภาษาอังกฤษตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการสอนโดยใช้

โครงงานภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัด

สุพรรณบุรี โดยในแต่ละข้อให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องเพ่ือแสดงความคิดเห็นของ

นักเรียนมากที่สุดเพียงข้อเดียว  

ก าหนดให้ 

5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

4 หมายถึง พึงพอใจมาก 

3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 

1 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

หากมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมกรุณาเขียนลงในช่อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในช่องทางขวามือ 

  

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 

ด้านที่ 1: เนื้อหา   

1. เนื้อหาน่าสนใจ       

2. เนื้อหาทันสมัย       

3. การจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม       

4. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง       

ด้านที่ 2: ด้านสื่อการเรียนการสอน   

5. ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้       

6. มีความสวยงาม เข้าใจง่าย       

7. สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้คุ้มค่า       

8. มีการยกตัวอย่างประกอบเพ่ือความเข้าใจ       
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รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 

ด้านที่ 3: ด้านประโยชน์ที่ได้รับ   

9. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าและแฟชั่น       

10. ได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน       

11. ได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน 

เขียน 

      

12. ได้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ       

ด้านที่ 4: ครูผู้สอน   

13. มีความรอบรู้ในเนื้อหา       

14. มีการเตรียมตัวและมีความพร้อม       

15. มีความสามารถในการตอบข้อซักถาม       

16. มีการจัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจ 

สนุกสนาน 

      

ด้านที่ 5: ด้านบรรยากาศ   

17. สภาพแวดล้อมในห้องเรียนโดยรวมแจ่มใส       

18. จัดชั้นเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน       

19. สร้างสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

      

20. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน       

 
ข้อเสนอแนะ 

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

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1. แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติโครงงาน 
2. แบบประเมินคุณภาพโครงงาน 
3. แบบบันทึกคะแนน 
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แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติโครงงานภาษาอังกฤษ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่ามีความรู้สึกตรงกับค าตอบใด  แล้วเขียน 

  เครื่องหมาย  /  ลงในช่องนั้น  

เกณฑ์การประเมิน  
   5    หมายถึง    ดีมาก 
   4    หมายถึง    ดี 
   3    หมายถึง    ปานกลาง 
   2    หมายถึง    ควรปรับปรุง 
   1    หมายถึง    ไม่ปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. นักเรียนได้ฝึกทักษะในการท างาน 
2. ปรึกษางานกับเพื่อนอย่างมีเหตุผล 
3. กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมโครงงาน 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
5. ช่วยเหลือท างานอย่างสม่ าเสมอ 
6. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าโครงงาน 
7. ฝึกฝนค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
8. ท างานที่กลุ่มมอบหมายให้ท าจนเสร็จทันเวลา 
9. ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน 
10. พึงพอใจกับผลงานกลุ่มของตนเอง 

            

                          รวม             

       
ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน 

          (….................................................) 
                วันที…่..........เดือน…........................พ.ศ….. 
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แบบบันทึกคะแนน 

English Speaking Test 

No. Name-Surname 

Performance Areas 
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………………………………………………. Judge 
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ประวัติผ ู้เขีย น  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง 
วัน เดือน ปี เกิด 30 พฤศจิกายน 2533 
สถานที่เกิด จังหวัดเพชรบุรี 
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 126/1 หมู่ 8 ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110   
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